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Covid-19 pandemien prægede den første del af årets udvalgsmøder, som derfor primært var 

virtuelle. 

Vi har dog afholdt 3 fysiske møder i løbet af året. 

Vi arbejder fortsat på at få medicin til børn på landkortet i Danmark.  

Vi ønsker etablering af et børnemedicinsk Videns center, finansieret offentligt via finansloven. 

Videns centeret skal tilbyde en kombination af uddannelse, forskning, formidling og vidensdeling.  

Vi skeler meget til vores nordiske naboer, som har forskellige versioner af dette. 

 

Børnefarmakologisk udvalgt har tæt samarbejde med DanPedMed (Dansk medicinnetværk for 

børn) og NordPedMed (nordiske medicin netværk for børn)da der er stort overlap af personer, 

samt interessefællesskab.  

Den årlige temadag i samarbejde DanPedMed- Dansk selskab for klinisk farmakologi og DPS blev 

afholdt d 4 marts. En spændende dag med et stort fremmøde. Herunder en paneldebat med 

deltagelse fra SST, Danske regioner og Lægemiddelstyrelsen. Det gav os en del fokus 

 

Vi mærker en åbenhed og offentlig interesse for emnet medicin til børn. Vi har dels besvaret 

folketingsspørgsmål og udvalget har i marts, efter vores temadag,  været inviteret i 

Sundhedsstyrelsen til en snak og hvordan vi arbejder og hvilke fremtidligt samarbejde, vi kunne 

forestille os. 

Vi har ligeledes en fornemmelse af et fremtidligt samarbejde med regionerne 

 



Så aktuelt er vi meget optimistiske om at tiden politisk er med vores dagsorden i DPS 

Planerne for det yderligere arbejde er at skabe offentlig fokus, i Folketinget, i Sundhedsstyrelsen 

og i Regionerne m.h.p. et fremtidligt samarbejde mod et Videnscenter for medicin til børn 

 

Vi ønske selvfølgelig hele DPS opbakning til dette. 

 

 

 

På udvalgets vegne 
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