23. april 2019

Dansk Pædiatrisk Selskab: Formandsberetning for 2018-2019
Bestyrelsens medlemmer:
Malene Boas, formand
Klaus Birkelund Johansen, næstformand
Peter Toftedal Hansen, kasserer
Christina Bjørn, fagudvalgssekretær
Grith Lærkholm, videnskabelig sekretær, formand for Yngre Pædiatere
Pernille Raasthøj Mathiesen
Associerede medlemmer:
Louise Lundby Christensen
Signe Thim, formand for Uddannelsesudvalget
Ved generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet at udvide bestyrelsen med to medlemmer til i alt 8
bestyrelsesmedlemmer. Den ene af de to nye bestyrelsesmedlemmer skal være udpeget af
Uddannelsesudvalget. Da vedtægtsændringerne først træder i kraft fra generalforsamlingen i 2019, har vi i
det forgangne år valgt at associere Uddannelsesudvalgets henholdsvis afgående og tiltrædende formand. Vi
håber, at begge fortsætter i bestyrelsen efter valget.
Grith Lærkholm har deltaget i bestyrelsesarbejdet som repræsentant for Yngre Pædiatere. Hun bliver nu
afløst af YP’s nye formand Gylli Mola. Vi vil gerne takke Grith for hendes engagement i bestyrelsesarbejdet.
Ved generalforsamlingen går også Pernille Mathiesen ud af bestyrelsen efter mange års stort arbejde som
bestyrelsesmedlem, heraf 3 år som formand for bestyrelsen. Tusind tak til Pernille for hendes store arbejde
for bestyrelsen. Ut. træder ligeledes ud af bestyrelsen som følge af udløbet funktionstid.

Aktiviteter i 2018-2019
Rettesnoren for arbejdet i Dansk Pædiatrisk Selskab er vores visions- og strategipapir, som blev vedtaget ved
generalforsamlingen 2018. Af det fremgår det, at vi i vores arbejde altid holder barnet/den unge som patient
i centrum for vores arbejde og prioriteringer.
Vigtige indsatsområder i DPS’ strategi:
• Evidensbaseret behandling
• Anvendelse af den pædiatriske faglighed i offentligheden
• Fokus på børnemedicin
• Børn og unges vilkår på hospitalet
• Uddannelse og kvalitetsudvikling
• Arbejde for hensigtsmæssig organisering af pædiatrien på nationalt niveau
• Arbejde for at fremme sundhed for børn i samfundet
Bestyrelsen har i det forgangne år sat særligt fokus på Ungdomsmedicin og Børnefarmakologi.
DPS har 21 fagudvalg, som alle er meget aktive. I vores brede speciale er fagudvalgenes ekspertise på deres
respektive områder essentielle for at kunne løfte mange af de opgaver, som DPS varetager. Herunder er
arbejdet med at udfærdige landsdækkende kliniske retningslinjer en vigtig grundpille i opretholdelsen af
evidensbaseret behandling og en høj faglighed i pædiatrien.

Børnedage og generalforsamling 2018
Børnedage 2018 var arrangeret af børne- og ungeafdelingen på Hvidovre Hospital og blev afholdt på Scandic
Hotel i København. Mødet havde et flot videnskabeligt indhold med flotte interaktive fremlæggelser. Der var
flere aktuelle emner, som paneldebat om akut adgang til børnelæger og foredrag om brug af digitale medier
ved Imran Rashid. Vi takker Hvidovre Børne- og ungeafdeling for den store indsats.
Ved generalforsamlingen blev ovenstående vedtægtsændringer vedtaget. Derudover blev bl.a.
fagområdeuddannelsen diskuteret.
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har i selskabsåret holdt 11 bestyrelsesmøder, hvoraf to har været skype-møder. Bestyrelsen har
holdt møde med de ledende overlæger i januar 2019 og med fagudvalgsformændene både i august 2018 og i
marts 2019. Der er planlagt møde med Uddannelsesudvalget i forbindelse med Børnedage.
Derudover har bestyrelsen afholdt en takkemiddag for medlemmer, der har ydet en særlig arbejdsindsats for
DPS i løbet af det foregående selskabsår.
Fagområdeuddannelse
Pædiatri er et bredt medicinsk speciale, hvilket nødvendiggør uddannelse af subspecialister i veldefinerede
fagområder. Med sigte på at skabe god uddannelse, har vi i mange år haft veldefinerede 3-årige
ekspertuddannelser forvaltet af DPS’ Uddannelsesudvalg. Op til generalforsamlingen 2018 blev det besluttet
at supplere den 3-årige ekspertuddannelse med en kortere fagområdeuddannelse.
På en temadag i august diskuterede fagudvalg, ledende og uddannelsesansvarlige overlæger og andre
uddannelsesinteressede perspektiverne for en supplerende kortere fagområdeuddannelse. Efterfølgende
har Styregruppen for fagområdeuddannelse udarbejdet de endelige rammer for den korte
fagområdeuddannelse, som bliver af 1,5 års varighed, heraf 1 års ansættelse på højt specialiseret afdeling. Se
nærmere på DPS’ hjemmeside.
Bestyrelsen arbejder desuden på at få alle fagområder registreret i LVS.
Børnefarmakologi
Meget af det medicin, som vi anvender i pædiatrien, er ikke godkendt til børn, og der er på mange områder
manglende viden om brug af medicin til børn. Dette har implikationer for patientsikkerheden, og DPS har
inden for de senere år arbejdet med dette. Vi arbejder på at skabe et videnscenter om børnefarmakologi.
Børnefarmakologisk Udvalg holdt i marts en spændende og velbesøgt temadag om børnefarmakologi. Se
nærmere i udvalgets beretning.
Ungdomsmedicin
Langt de fleste af landets børneafdelinger er inden for de seneste år overgået til også at omfatte unge op til
18 år. Denne patientgruppe adskiller sig fra yngre børn i sygdomsspektrum, adfærd, kommunikation og
retsstilling. Det er derfor vigtigt for pædiatrien at sætte særligt fokus på denne gruppe.
Ungdomsmedicinsk udvalg afholdt i januar en spændende temadag i Odense, se udvalgets beretning.
Også Sundhedsstyrelsen er opmærksom på denne patientgruppe og har bedt DPS om at udpege to
repræsentanter til en arbejdsgruppe om det gode transitionsforløb.
Pædiatrien i offentligheden og samfundet
Bestyrelsen har i det forgangne år været involveret i mange forskellige problemstillinger, herunder:
• Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til akutte sundhedstilbud: DPS bad om et møde i SST for at gøre
opmærksom på børns særlige behov i de akutte sundhedstilbud.
• Børneafdeling på Bispebjerg Hospital: DPS anbefalede, at man af faglige hensyn undlod at oprette
endnu en børne- og ungeafdeling i København og i stedet fordelte patienterne på de allerede
eksisterende afdelinger. RegionH besluttede dog at oprette et ekstra fødested og tilhørende
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børneafdeling på Bispebjerg Hospital. (Dagens Medicin, P4)
Rituel omskæring af drengebørn: DPS har deltaget i rådgivning af Styrelsen for Patientsikkerhed
vedrørende ny rapport om rituel omskæring af drengebørn. DPS anbefaler bedre information af
nybagte forældre om mulige komplikationer ved indgrebet samt om problemstillingen vedrørende
informeret samtykke.
Støtte til bog om medicinsk børnemishandling: DPS har støttet udgivelsen af en revideret udgave af
bogen: "Mødre, der udsætter deres børn for alvorligt omsorgssvigt". Bogen har fokus på medicinsk
børnemishandling og er tilgængelig på DPS’ hjemmeside.
Erklæring om Abusive Head Trauma: DPS har efter anbefaling fra Socialpædiatrisk Udvalg
underskrevet en international konsensuserklæring om kriterier for Abusive Head Trauma.
Brev til Folketingets Sundhedsudvalg om lige adgang til sundhed for alle børn og gravide i Danmark:
Udvalg for Global Børnesundhed har taget initiativ til en fælles udtalelse fra Dansk Pædiatrisk
Selskab, Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, Jordemoderforeningen, Fagligt Selskab for
Sundhedsplejersker og Dansk Selskab for Indvandrersundhed. Udtalelsen opfordrer til at arbejde for
lige adgang til sundhed med fokus på flygtninge.
Fokus på travlhed i børneafdelingerne: Flere medier har haft fokus på travlheden i børneafdelingerne
og de mange akutte henvendelser fra bekymrede forældre. Både bestyrelsen og andre medlemmer
af DPS har udtalt sig og været med til at skabe opmærksomhed på de begrænsede ressourcer i
sundhedsvæsenet. (Zetland, Kristeligt Dagblad, DR, Berlingske, Information)
Klip af tungebånd: på internettet hersker der flere myter om gevinsten ved at få klippet tungebåndet
både forrest og posteriort på både spædbørn og ældre børn. DPS ønsker at advare mod
udokumenterede kirurgiske indgreb og har givet udtalelser til pressen i august 2018 og igen i april
2019 (DR, Politiken). Se endvidere udtalelse på hjemmesiden.

Høringer og udpegninger
DPS har som specialebærende selskab modtaget en del forespørgsler fra Sundhedsstyrelsen,
Lægevidenskabelige Selskaber og regionerne i form af høringsbreve og anmodninger om repræsentanter fra
pædiatrien, hvilke er besvaret med kompetent hjælp fra de relevante fagudvalg.
Efter indstilling fra DPS er Pernille Mathiesen blevet valgt ind i Børnerådet og Tine Brink Henriksen i
Vidensråd for Forebyggelse. Det er af stor betydning for pædiatrien at have fået en stemme i disse
indflydelsesrige råd.
Vi har derudover udpeget følgende repræsentanter for DPS:
• Medicinrådets fagudvalg vedr. knoglemetab. sygdomme:
• DSOG Guideline om fosterovervågning:
• Kommitté for sundhedsoplysning: retningslinje om tungebånd:
• SST Følgegruppe vedr. svær overvægt:
• Dansk Selskab for Klinisk Genetik: Guidelines for aneurismer:
• SST Arbejdsgruppe om DSD:
• RKKP Database for astma og lungemedicin:
• Danske Regioner arb.grp. om familiær hyperkolesterolæmi:
• Guideline om psykofarmaka ved graviditet og amning:
• Medicinrådets fagudvalg vedr. beh. med immunoglobuliner:
• SST arbejdsgruppe til eftersyn af området vedr. cystisk fibrose:
• Medicinrådets fagudvalg for PKU, indstilling af formand
• SST Rådg. Udvalg for Digital Sundhed
• SST arb.grp om transition
• SST Referencegruppe for spiseforstyrrelse
• Det Nationale Diabetesnetværk
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Tak for godt samarbejde
Tak til alle de mange medlemmer, der har ydet en stor arbejdsindsats for vores speciale: Fagudvalg,
delkursusledere, inspektorer, regnskabsrevisorer og udpegede medlemmer i råd og nævn.
Tak til vores sekretær Dorthe Vestergaard, som hurtigt og effektivt hjælper med opdatering af hjemmesiden,
udsendelse af nyhedsbreve til medlemmer, forvaltning af fagområdeuddannelsen og meget andet.
Tak til alle for godt samarbejde og for et godt år i Dansk Pædiatrisk Selskab.

Malene Boas
Formand, Dansk Pædiatrisk Selskab

