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Kære Venner 

 

Velkommen til generalforsamling her i Odense. 

Det er den anden GF vi afholder i DPS, hvor formen er præget af den pandemi som vi i Danmark nu 
næsten kan betragte som overstået men som fortsat påvirker mange børn i udlandet. 

 

Arbejdet i DPS har også det seneste år været domineret af corona og afledte konsekvenser. 

Måske allermest af det der ikke er blevet til noget. Personlig havde jeg set ret meget frem til at RH 
skulle afholde hvad jeg forventede ville blive de bedste børnedage nogen sinde. 

 

En sag som DPS har forholdt sig til i de seneste år og som har fået sin foreløbige afslutning er sagen 
om børneonkologien. DPS har deltaget i et udvalg under SST der har kigget på hvorledes man i DK 
bedst organiserer børneonkologien i DK. Konkret skulle der tages stilling til om der var grundlag for 
yderlig centralisering af disse behandlinger. Som ventet gav det anledning til mange stor uro. Det var 
fra starten af DPS holdning at der i denne sag skulle være fokus på at sikre de bedste patient forløb 
for alle børneonkologiske patienter, og at der skulle være fokus på nærhed i behandlingen, samt at 
de afledte konsekvenser ved centralisering skulle vægtes. Det blev som jeg oplevede det en ret 
uskøn proces hvor flere misforståelse og mistanke om skjulte dagsordner fik lov at dominere.  

Som i sikkert ved endte det med at der ikke ændres i den nuværende organisering. At samarbejdet 
imellem de behandlende afdelinger søges styrket igennem et formaliseret samarbejde med SST ved 
roret. 

Mon ikke vi ved at samarbejde på tværs af afdelinger og regioner i højere grad kan sikre de bedste 
patientforløb og samtidig kan styrke forskning og uddannelse til gavn for vores patienter end ved 
rivalisering imellem afdelinger.   

 

I DPS har vi deltaget i et samarbejde med Alkohol og Samfund, hvor har søgt at påvirke landets 
politikker til at vedtage et forbud mod salg af alkohol til unge under 18. Formålet med dette forbud 
er at fjerne danske unge fra den første plads i druk de har indtaget i flere år. Samtidig ser vi en 18 
årsgrænse som en af flere måder forældre kan påvirke deres unge til at drikke mindre. Indtil videre 
er det ikke lykkedes at få et sådan forbud vedtaget men arbejdet fortsætter. 

 

Ligeledes har vi sammen med blandt andet Ergoterapeuterne og Danmarks psykologforening 
engageret os i et arbejde på at sikre psykolog og tværfaglig bistand til unge med behov.  

Et medlem fra DPS har deltaget i den task force der har været sendt til Syrien for at assisterer i 
vurdering af de danske børn i der opholder sig i de syriske fangelejre. 



Vi har via et brev til Børnenes Statsministeren og som et debatindlæg i politikken opfordret til at 
tilgodese børnes tarv ved ankomsten og undgå retraumatisering af børne. 

 

Det er ubetinget har fyldt mest i DPS har været det arbejde der været med at deltage i forskellige 
rådgivende udvalg under SSTs corona indsats. Ofte indkaldt med meget korte frister, hvor det 
forventes at deltagerne skulle sætte sig ind lange tekster fremsendt kort før mødet.  

 

Mange har lavet et kæmpe stykke arbejde og af frygt for at glemme nogen vil jeg undlade at nævne 
navne. 

 

Da jeg blev valgt ind i bestyrelsen og senere valgt til formand blev vi i bestyrelsen bebrejdet at vi ikke 
var tilstrækkelig synlig i medierne. At vi ikke i højere grad var aktive i den offentlige debat. Jeg 
forsøgte mig med et par debat indlæg og fik et antaget. Det handlede om hvorledes vi beskytter 
unge mod at begynde at ryge. Er der nogen der har læst det??? 

Efter jeg kom med i Lægens Bord for at tale covid med Dr. Geisling har det været lidt nemmere. Flere 
af jer har oplevet at blive kontaktet af mig og bedt om at udtale jer på foreningens vegne om netop 
jeres fagområde. For det er medlemmerne i DPS der har en faglighed når det drejer sig om børn, og 
deres sundhed og trivsel.  

Den enkelt sag der har fyldt allermest for DPS og mig personligt har været debatten omkring 
vaccination mod covid-19 af børn i alderen 12-15 år.  

Ved et møde i Maj forud for det pressemøde jeg deltog i blev det til et møde med mange forskellige 
deltager besluttet at udsætte påbegyndelsen at vaccination af denne aldersgruppe. Det er fremgår 
af det referat der efterfølgende blev sendt ud. Til det møde gjorde jeg og andre tydeligt opmærksom 
på at vi ikke fandt at der var tilstrækkelig viden om bivirkninger mv. ved at vaccinere den 
aldersgruppe.  

Da jeg efterfølgende bliver inviteret til at deltage i presse mødet gør jeg igen opmærksom på vores 
bekymring. Jeg nævner dette for at gøre opmærksom på at den præmis var kendt for Søren B forud 
for pressemødet.  

Da SST efterfølgende annoncere, efter regeringen har indkøbt 1,1 mill ekstra vacciner, at de nu vil 
påbegynde vaccinatione af de 12-15 årige er det uden at informere DPS. Kort efter bliver jeg og 
andre fra udvalget bedt om at afgive et høringssvar med en ultrakort frist på et dokument der 
beskriver vaccinen til børn, bivirkninger mv. Indholdet af dette dokument er på det tidspunkt 
meddelt befolkningen. Det er derfor ikke muligt at opnå nogen betydende indflydelse på noget 
væsentligt herunder fremrykningen at vaccine opstart. 

Så da jeg blev spurgt af en god kollega og ledende overlæge fra en nærliggende børneafdeling, 
hvorfor DPS absolut skulle være uenig med SST så måtte jeg tænke lidt over svaret. Heldigvis ringede 
vedkommende mens jeg i min sommerferie var ude at cykle så jeg have god tid til at tænke. 

På det tidspunkt var der reelt kontrol over smitten i DK, vi viste at børne ikke bidrog i nogen 
væsentlig grad til at sprede covid, og de bliver meget sjældent syge. Så var der MIS-C som jo er ret 
alvorligt dog uden at der er set dødsfald i DK på den baggrund.  



Hvad var indikationen for at vaccinere. SST havde tydeligt meldt ud at de var for at opnå immunitet i 
samfundet. Hvad var risikoen ved vaccinen.  

Da beslutningen blev taget var de indberetnings data fra USA ikke offentlig gjort endnu. 

Og den proces vi havde været igennem viste tydeligt at skulle vi have indflydelse nu og i fremtiden 
skulle vi tydeligt vise at vi havde mod til at stå ved den holdning vi fra starten havde givet udtryk for.   

 

Der er nu gode data der viser at vaccinen ikke er farlig for den aldersgruppe, og efter en drøftelse 
blandt flere meget kyndige har DPS nu meldt ud at vi ikke ser nogen grund til ikke at lade sig 
vaccinere. For mig er det ikke et udtryk for en ændret holdning men blot at vi har gjort som vi fra 
starten fandt rigtigt. Nemlig at udnytte den gunstige situation vi var i DK og afvente at vaccinere 
børn til vi havde valide sikkerheds data.   

Som i sikkert kan forstille jer har vi i bestyrelsen og jeg i særdeleshed brugt ret meget tid på dels at 
lave helt almindeligt DPS arbejde, på at stille op til diverse interview med medier, deltage i råd og 
udvalg samt være i kontakt med samarbejdspartner. 

Det har været utroligt sjovt og lærerigt. Det har givet DPS en større gennemslagskraft end vi har haft 
tidligere, vi har haft mulighed for at påvirke ikke den offentlige debat på flere områder end blot 
covid.  

Jeg tænker at en af de væsentligste opgaver frem til næste GF bliver at fastholde DPS rolle i den 
offentlige debat til gavn for syge børn og deres behandling. 

 

Jeg glæder mig til at kigge frem mod et år hvor DPS arbejdet bliver mere normalt, hvor alting ikke 
drejer sig om covid, hvor vi afvikler temadage i DPS regi. Hvor de arrangementer vi planlægger kan 
afholdes, hvor alle u-kurser kan afvikles med fysisk fremmøde så vores HU-læger kan få maximalt 
udbytte af det faglige OG lære andre kommende pædiatere at kende for på den måde at opbygge et 
godt netværk der skal sikre samarbejdet imellem landets børneafdelinger og sammenholdet mellem 
pædiatere nu hvor alle bygger børnehospitaler. 

 

  

 

 


