
 

 

Formandsberetning i Dansk Pædiatrisk selskab 2020  Egå 6. september 2020 

 

Kære Venner 

 

Dette mit første år som formand for DPS, har bragt mange opgaver og udfordringer. 

Det har været et år der har været præget af store og pludselige forandringer. 

Jeg skal starte med at beklage at GF ikke afholdes rettidigt og under de sædvanlige forhold.  

Vi har i bestyrelsen været meget i tvivl om hvorvidt vi skulle afholde GF virtuelt eller med fysisk 

fremmøde. Vi valgt denne form, for at sikre at alle kunne deltage uden moralske overvejelser i 

forhold til smitte. Der har været et stort ønske om at DPS skulle være mere synlig i pressen, men en 

overskrift i BT, der fortæller om at landets Børneafdelinger er lukkede pga. smitte spredning blandt 

børnelæger til GF, er næppe den rigtige strategi. 

I juli 2019 blev vi bedt om at udpege medlemmer til et udvalg under SST, der skal vurdere den 

fremtidige organisering af børnekræft området i Danmark. Et område forbundet med mange 

forskellige interesser. Fra DPS side er det vigtigt at evt. ændringer i organisering er drevet af ønsket 

om at skabe de bedste patientforløb for alle børn i Danmark. Med fokus på fagligheden og 

nærhedsprincippet. Vi har Mathias Rathe (OUH), formand for hæm/onk udvalget og Birgitte Klug 

(AUH) formand det nordiske onkologi samarbejde til at repræsentere DPS i dette vigtige udvalg. 

21/1 afholdt bestyrelsen sit årlige møde med de ledende overlæger. Det var et godt og hyggeligt 

møde i Odense, hvor vi blandt andet drøftede hvorledes de ledende overlæger kan bidrage til, så 

gode vilkår som muligt for det vigtige arbejde mange af DPS medlemmer bidrager til i vores mange 

fagudvalg, udvalg og arbejdsgrupper under SST, udarbejdelse af vejledninger mv.  

Der var blandt de ledende overlæger stor anerkendelse af betydningen af dette arbejde og behovet 

for at der blev afsat tid i det daglige arbejde til dette.  

Igennem de seneste år har der været lagt et stort arbejde i udarbejdelse af en 1,5 årig fagområde 

udd. Dette arbejde kulminerede til et 17-17 møde den 27-28 januar på Comwell Klarskovgaard. Et 

døgn hvor der blev lagt de sidste kræfter i dette arbejde. 

Hæm/onk udvalget har fået dispensation og gastro-udvalget er fortsat i proces med udarbejdelsen af 

deres 1,5 årige fagområde uddannelse.  

Der således nu beskrivelser af 12 fagområdeuddannelser vores hjemmeside og de første 5 

ansøgninger er modtaget. Det bliver spændende at følge hvorledes disse nye kortere fagområde 

udd. kommer til at påvirke muligheden for god prospektiv uddannelse. 



I forbindelse med processen omkring arbejdet med den 1,5-årige fagområde uddannelse har Mikkel 

Malham valgt at træde ud af DPS bestyrelse for at påtage sig opgaven som formand i Gastro-

udvalget. Ligeledes er undertegnede trådt ud af Gastro-udvalget for at koncentrere mig om arbejdet 

i bestyrelsen. Til erstatning for Mikkel har bestyrelsen indsuppleret  Morten Breindahl. 

 

Vi har i DPS tradition for at afholde temadage, omhandlende væsentlige emner med bred interesse 

blandt pædiatere. I år er der pga. situationen med COVID-19 kun blevet afholdt en temadag.  

Udvalget for global sundhed arrangerede og afholdt en meget vellykket dag, med stor tilslutning fra 

medlemmer og andre interesserede.  

Så kom marts og coronaen –  

Dagligdagen på landets børneafdelinger var præget af travlhed, influenza, RSV og snot. Coronaen 

kom og ændrede denne dagligdag radikalt for rigtigt mange. 

Det gav ændrede rutiner, krav om stor flexibilitet, Influenza og snot forsvandt og de mange syge 

børn med COVID-19 kom aldrig. 

Til gengæld har covid-19 givet os en stor arbejdsbyrde med at se afklaringsbørn. En gruppe af meget 

lidt syge børn, som tidligere blev set af de praktiserende læger og vagtlæger. Vi går en vinter i møde 

med forventet større travlhed i landets børne og unge modtagelser. Dette giver en bekymring for at 

gruppen af ikke ret syge børn vil tage opmærksomheden fra de alvorligt syge, der således risikerer 

ikke at modtage den nødvendige behandling rettidigt. 

Morten Breindal og Niels Fisker blev udpeget til det centrale rådgivende udvalg under SST. Dette gav 

anledning til stor mødeaktivitet, korte deadlines og stor indflydelse på hvorledes børn blev 

behandlet og undersøgt. Tak til Morten og Niels for dette store arbejde. 

Der opstod hurtigt et behov for en retningslinje for hvorledes vi skulle forholde os til børn i særlig 

risiko. Der blev på kort tid, og med deltagelse af mange dedikerede DPS medlemmer og udvalg, 

udarbejdet en vejledning der dækkede de mange forskellig fagområder som pædiatrien rummer. 

En vejledning der senere, blev udgangspunktet for vejledninger udarbejdet fra de øvrige faglige 

selskaber. 

Processen der førte til denne vejledning var præget af meget korte deadlines, og stor velvillighed. 

Mange blev inddraget, enkelte blev glemt og sædvanlige procedurer bypasset.  

Tak til alle der bidrog og fortsat bidrager til dette arbejde. Særligt tak til Anna Selmer (AUH/RH), der 

samlede de mange bidrag. 

 

Det var også Coronaen der gav jeres formand sin ilddåb i pressen. Jeg fik i flere omgange og i flere 

forskellige medier mulighed for at tale DPS og børnenes sag. I have a face for radio. Det har været en 

aktiv beslutning i bestyrelsen at øge Dansk Pædiatrisk Selskabs synlighed og indflydelse til gavn for 

de syge børn og unge i Danmark.  

 



Coronaen betød også at vi desværre var nødt til at aflyse, hvad der i programmet så ud til at blive 

nogle helt forrygende børnedage i fællesskab arrangeret af Børne- og Ungeafdelingen, Vækst og 

Reproduktion og Neontalklinikken på Rigshospitalet.  

Heldigvis har de lovet os nogle uforglemmelige dage til næste år.  

Alkohol og Samfund har sammen med 25 andre foreninger, herunder DPS og lægeforeningen 

lanceret en kampagne der skal få politikerne til at vedtage en lov der forbyder salg af alkohol til børn 

og unge under 18. 

Ligesom bestyrelsen tidligere på året har haft skrevet et indlæg til Berlingske og politikken 

omhandlende tobak og børn. 

I 2020 udkom SST rapport om ikke-medicinsk omskæring af dreng. DPS har bidraget til arbejdet med 

at gennemgå evidensen på dette område. Det var derfor naturligt at takke ja da vi blev inviteret af 

STPS til at indgå i en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en opdatering til vejledning vedr. ikke-

medicinsk omskæring af drenge. 

I denne gruppe indgik Søren Rittig (AUH) og undertegnede. Som ventet blev dette arbejde genstand 

for stor opmærksomhed. 

Som i sikkert ved førte det til at vi trak os fra arbejdsgruppen. Og jeres formand måtte igen bruge en 

del tid på at forklare vores synspunkter i pressen. Bestyrelsen har opdateret vores holdningspapir på 

dette område. Vores holdning har som sådan ikke ændret sig. Vi tager afstand fra alle operationer på 

raske børn. Det er et emne der skiller vandene og igen er det vigtigt at holde fokus på hvorledes vi 

sikrer det enkelte barns tarv.  LVS har indbudt de involverede selskaber til et dialogmøde. Her 

deltager DPS selvfølgelig. 

 

Valget til fagudvalgene kommer til at foregå anderledes end vanlig. Det bliver ikke mulighed for at 

stille op til GF. Dette har vi besluttet af rent praktiske grunde. 

Når I nu skal stemme på de forskellige kandidater, er det vigtigt at i har øje for hvilke opgaver vores 

fagudvalg løser. Det er vigtigt at udvalgene er sammensat således der er stor faglig tyngde. Dette for 

at sikre, at når vi udtaler os til de forskellige sundhedsmyndigheder har så stor gennemslagskraft 

som mulig, 

Dette betyder dog ikke at der ikke er brug for unge friske kræfter i vores udvalg. Alle udvalg har i 

øvrigt mulighed for associerede medlemmer.  

 

Jeg ønsker alle en god virtuel generalforsamling. Og jeg håber inderligt vi kan møde fysisk til næste 

års Børnedage.  

 

På vegne af DPS-bestyrelse 

Formand Klaus Birkelund Johansen 

 

 



 

 

 

 

 

 


