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Associerede medlemmer:
Thorkild Jakobsen, Malene Boas. Ønsker ligeledes at fortsætte som associerede.
For næste perioder ønsker René Mathiassen og Marcella Broccia at blive associeret, og de har viden udvalget godt kan
bruge, så vi vil meget gerne associere dem.

Udvalget har i 2020 hovedsageligt været aktivt inden COVID19. Vi har arbejdet med følgende:
1. Temadag om børnemedicin i samarbejde med DanPedMed i marts: Vi deltog i arbejdsårsmøde
med DanPedMed og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Gæsteforelæser var Professor Thomas
Halvorsen , Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. Formålet med mødet var at samle
interessenter, der arbejder for bedre medicin til børn og unge. Der er et stort ønske, vilje og interesse
om at arbejde sammen på tværs af landet med samme formål - bedre medicin for børn og unge. Det
vil give mening at de retningslinjer der er om børn/ unge og medicin, som udgangspunkt er ens i alle
regioner. At etablere et videnscenter er et stort ønske, som man har arbejdet henimod i DPSBørnefarmakologi Udvalg. En Indlæg fra Norge gav et godt indblik i, hvorledes de arbejder med
børn, unge og medicin herunder hvorledes de er kommet frem til den finansiering der er for klinisk
forskning i medicin til børn og ung.
2. I efteråret fremsendte vi et brev til Sundhedsudvalget i Folketinget om problematikkerne i
manglende viden om medicin til børn, og foreslog et nationalt videnscenter for børnemedicin.
Desværre fik vi intet respons, og så blev arbejdet lagt ned af COVID. Det er en stor strategisk
opgave, at nå i mål med dette, men vi fortsætter arbejdet det kommende år.
3. Artikel til Ugeskriftet om medicin til børn. Vi har skrevet en artikel til ugeskriftet, der netop er
blevet accepteret. Vi vil i samarbejde med bestyrelsen forsøge at koordinere offentliggørelse af
artiklen med andre tiltag, der kan gøre opmærksomme på problematikken.
4. Samarbejde med DanPedMed (pædiatrisk netværk om forskning i børnemedicin, forankret i DPS).
Vi har to overlappende medlemmer og hvor fagudvalget primært arbejder for Dansk Pædiatrisk
Selskab med fokus på børnelæger er DanPedMed forankret i Danske Regioner og har samarbejde
med industrien om forskning (”én indgang”). Vi har udover den fælles temadag også samme
politiske interesse i at bedre forskning i og viden om medicin til børn. Vi forudser, at dette
samarbejde vil udvikle sig yderligere det kommende år.
5. Udover DanPedMed er vi repræsenteret i NorPedMed (nordiske netværk for børnemedicin) ved
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