
Årsberetning 2020-2021  

Fra det Socialpædiatrisk Udvalg, DPS. 

Udvalgets aktiviteter i årets 2020-2021: Der har været afholdt 1 arbejdsweekend, 4 
heldagsmøder samt mail og telefonkontakt. 

Vi har ligesom de foregående år valgt at holde heldagsmøder, for ud over de valgte emner, at have 
muligheder for at diskutere cases og give hinanden faglig sparring. 

Vi har brugt en del tid på den nye 18 mdr. fagområde uddannelse samt gennemlæst og opdateret 
den 3 årige ekspertuddannelse. Begge uddannelsesforløb og beskrivelser ligger på paediatri.dk. 

Vi har fået endelig godkendt den nye nationale retningslinje vedrørende Fysisk overgreb af børn, 
og den ligger nu på hjemmesiden. Instruksen er blevet varmt modtaget på mange afdelinger – tak 
for ros. 

Vi har været mødtes i en mindre arbejdsgruppe over en weekend, og vi glæder os til snart at 
kunne præsentere jer for en ny og mere kollega-venlig udgave af instruksen ”Seksuel krænkelse af 
børn”. 

Derudover har flere af udvalgets medlemmer herunder også associerede medlemmer varetaget en 
del undervisning bl.a. ved U-kursus for børneortopædi og U-kursus for dermatolog (begge i forhold 
til at blive rustet til at kunne få mistanke om fysisk mishandling og omsorgssvigt hos børn). 

Ud over dette har vi afholdt og undervist på U-kursus i socialpædiatri.  

Vi lancerer desuden i år et YP kursus i socialpædiatri, dette vil bliver planlagt afholdt i Skejby samt 
på Herlev Hopital i 2022. 

 

Udvalgets sammensætning: 

Katrine Staudt Jeppesen, speciallæge i pædiatri, Herlev Hospital. Valgt 2020. 

Formand Line Brunemark Berg, speciallæge i pædiatri, Sygehus Lillebælt, Kolding. Valgt 2018, er på 
valg, ønsker genvalg. 

Anne Marie Møller, Afdelingslæge, Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Valgt 2020 

Gitte Hesthaven Jørgensen, Overlæge, Klinik for Socialpædiatri / Center for Børn udsat for Overgreb, 
Børn og Unge, AUH-Skejby. Valgt 2019. 

 

 

 



Associerede medlemmer: 

Lone Marie Larsen, overlæge, OUH 

Lone Christiansen Overlæge, Herlev Hospital 

Karin Lassen, overlæge, OUH 

 

Udvalget har tidligere besluttet at tidligere medlemmer af SPU og læger i gang med 
ekspertuddannelse i socialpædiatri kan være associerede medlemmer. 

 

 

--- 

Line Brunemark Berg 

Formand for det Socialpædiatrisk Udvalg, DPS 

September 2021 

 

 

 

 


