
 
 
Formand   Videnskabelig sekretær  
Overlæge, ph.d   Afdelingslæge, ph.d. 
Klaus Børch   Thomas Hoffamnn 
Børneafdelingen  Børneafdelingen 
Hvidovre Hospital   Hvidovre Hospital 
Kettegårds Allé 30, 2650 Hvidovre   Kettegaards Allé 30, 2650 Hvidovre 
Tlf. 3632 2746   E-mail: thoffmann@dadlnet.dk  
Fax 3632 3770    
E-mail: boerch@dadlnet.dk 
 

 

14. maj 2008 
 
 
 
      
      
DPS Beretning 2007-2008 
 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med Klaus Børch som formand, Mia Bjerager som 
næstformand, Erik Østergaard som kasserer, Thomas Hoffmann som videnskabelig 
sekretær, Kirsten Boisen som faglig sekretær og Susanne Munck Klansø som 
bestyrelsesmedlem uden portefølje. 
Bestyrelsen har holdt 6 møder, heraf er 3 afholdt som telefonmøder.  
Korrespondancen indenfor bestyrelsen har været elektronisk.  
 
Bestyrelsen har haft et frugtbart samarbejde med fagudvalgene og takker for 
udvalgenes store arbejde i det forløbne år. 
 
Ved det første bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at udpege kvalitet som et 
indsatsområde. Bestyrelsen havde i 2005 fastsat adolescensmedicin som 
indsatsområde og arbejdet hermed har også fået særlig bevågenhed. 
 
 
Møder 
De første ”DPS børnedage” var arrangeret af Børneafdelingen i Viborg og var 
særdeles velbesøgte. Programmet dækkede mange af de pædiatriske fagområder og 
indeholdt både frontlinieforskning og opdateringsforelæsninger. Bestyrelsen takker 
Børneafdelingen i Viborg for det vellykkede arrangement. 
Der har været afholdt et DPS møde om den fremtidige specialeplanlægning 
Der har været afholdt et fællesmøde med Dansk Selskab for Børne og 
ungdomspsykiatri om stress hos børn. 
DPS har desuden sammen med lægeforeningen og andre videnskabelige selskaber 
været værter for et møde om graviditet og alkohol. 
Bestyrelsen har endvidere afholdt et årligt møde med de ledende overlæger. 
 
 
Medlemmer 
Selskabet havde pr. 31. december 2007 590 medlemmer, heraf er 581 læger. 
Selskabet har i det forløbne år fået 4 nye medlemmer og 5 har meldt sig ud. 
Bestyrelsen glæder sig over det stabile medlemstal og at selskabet fortsat har mange 
unge medlemmer. 
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Uddannelse 
Karen  Taudorf og Thomas Hertel er afgået som inspektorer. Bestyrelsen vil i den 
forbindelse takke for deres indsats, som har været af stor betydning for at sikre den 
høje kvalitet af den postgraduate uddannelse ved de pædiatriske afdelinger i 
Danmark. 
Som nye inspektorer er udpeget Mia Bjerager og (Jørn Kroner) 
Juniorinspektorer Pernille Mathiesen, Marianne Sjølin, Kostas Kamperis og Martin 
Hulgaard. 
 
Nye kriterier for ansættelse i hoveduddannelsesforløb 
Der er et politisk ønske om hurtigere uddannelse af speciallæger. Dette har bl.a. 
medført reglen om, at der højst må gå 4 år fra begyndelsen på turnusuddannelsen til 
et begyndelsen af et hoveduddannelsesforløb. Der er desuden fra Danske regioner 
stillet krav om, at læger skal kunne vurderes mhp. ansættelse i en uddannelsesstilling 
når de er 6 måneder inde i introduktionsuddannelsen, sålede at lægen kan gå direkte 
fra introduktionsuddannelse til huveduddannelsesforløb. Danske Regioner har 
endvidere stillet krav om, at det nuværende pointsystem afskaffes. Specialerne skal i 
stedet beskrive en faglig profil og metoder til at evaluere ansøgernes kvalifikationer i 
henhold til den faglige profil. 
DPS og YP har haft et tæt samarbejde om udarbejdelsen af den faglige profil for 
pædiatri og evalueringsmetoder. Det er et fælles ønske, at evalueringen er 
gennemskuelig og har til formål at vurdere ansøgernes potentiale som pædiatere. 
Oplægget vil blive udsendt til DPS’ medlemmer og der vil blive afholdt et 
medlemsmøde om de nye kriterier, der vil få virkning fra 2009. 
Spørgsmålet om overgangsordning er uafklaret. 
 
 
www.growingpeople.se 
DPS var blevet forespurgt, om selskabet ville indgå i en dansk version af den svenske 
hjemmeside www.growingpeople.se. Der er tale om en hjemmeside for både læger og 
lægfolk af meget høj kvalitet. DPS så meget positivt på en dansk udgave af 
hjemmesiden, men for at sikre en fortsat høj kvalitet, må der etableres et professionel 
organisation, der vedligeholder hjemmesiden. DPS bidrager gerne med forslag til 
forfattere, men ser sig ikke i stand til at indgå i det organisatoriske arbejde. 
 
 
Specialeplanlægning 
DPS har i det forløbne år i Sundhedsstyrelsen deltaget i arbejdet med en revision af 
specialeplanlægningen for pædiatri. Arbejdet har resulteret i en specialeplan og 
Sundhedsstyrelsen har på baggrund af denne specialeplan udarbejdet en 
specialeudmelding, som nu er i høring. 
Specialeplanen indebærer en centraliseren, således af højt specialiserede funktioner 
(tidligere lands-/landsdelsfunktioner) samles 3-4 steder i Danmark. Der vil også blive 
tale om en centralisering regionalt, idet visse sygdomme skal samles 1-2 stede i hver 
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region. Formålet er at samle ekspertisen og sikre en høj kvalitet i behandlingen af 
sjældne og/eller komplicerede sygdomme. 
Forslaget til specialeplanlægning blev fremlagt ved et medlemsmøde, hvor der blev 
fremført bekymring for at denne centralisering kan medføre en reduktion af den 
faglige årvågenhed på de mindre afdelinger og på længere sigt en risiko for at mindre 
afdelinger må lukke. Det var bestyrelsens holdning, at der gennem sattellitaftaler skal 
sikres et samarbejde mellem de højt specialiserede afdelinger og hovedafdelingerne 
om behandling af de mere sjældne sygdomme, således at børnene i videst mulige 
omfang kan behandles i nærheden af hjem og skole. 
Udvalget har understreget, at der kræves kirurgisk og anæstesiologisk service på 
hospitalet for at kunne opretholde en pædiatrisk afdeling. 
Der var i udvalget uenighed om gestationsaldergrænsen for hvilke børn, der skal 
behandles på en højt speciliseret afdeling. DPS og et flertal i udvalget pegede på en 
grænse på 26 gestationsuger, men mindretallet mente 28 uger. 
Der var endvidere uenighed om, hvorvidt patienter med Turner’s syndrom skal være 
en højt specialiseret eller en regional funktion. DPS og et flertal i udvalget pegede på 
en regional funktion. 
 
  
Adolescensmedicin 
Bestyrelsen har henvendt sig til de videnskabelige selskaber for voksenspecialerne om 
at der sættes fokus på adolescensmedicinen. DPS foreslår, at gransen mellem 
pædiatri og voksenspecilerne sættes til 18 år og at der etableres transitiobsforløb, 
således at der sikres patienterne en god overgang fra pædiatrien til 
voksenspecialerne. Svarene fra voksenspecialerne var generelt positive, om end visse 
selskaber havde faglige betænkeligheder ved at ændre aldersgrænsen. Bestyrelsen 
afholdte derfor et møde med repræsentanter for de videnskabelige selskaber. Kirsten 
Boisen fremlagde DPS’ synspunkter, og det viste sig til visse viksenspecialers 
overraskelse, at patienterne inden for pædiatrien generelt behandles mere 
centraliseret end inden for voksenspecialerne. Dansk Medicinsk Selskab så positivt 
på DPS oplæg og det blev besluttet at DPS retter henvendelse til DMS om at 
etablering af adolescensmedicin som en del af det pædiatriske speciale.  
 
Torben Iversens Rejsefond 
Der er i 2007 uddelt legat til Christian Heiring. 
Ansøgningsfristen er ændret.   
 
 
DPS fylder 100år i 2008 
Med Karsten Kaas Ibsen som redaktør har bestyrelsen udarbejde et festskrift om 
pædiatriens historie med særligt fokus på perioden fra 1960 og til nu. Bogen 
indeholder beskrivelser af udviklingen inden for de enkelte pædiatriske fagområder 
og forventes færdig i begyndelsen af 2008. Bestyrelsen takker Karsten Kaas Ibsen for 
det store arbejde. 
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Jubilæet fejres i forbindelse med DPS børnedage 2008. 
      

      
 

Klaus Børch 
formand 
 
 
 
      


