FORMANDSBERETNING 2002-2003

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 06.09.02 konstituerede bestyrelsen sig med Arne Høst som
formand, Klaus Børch som næstformand, Niels Clausen som kasserer, Helle Andersen som
videnskabelig sekretær, Mia Bjerager som sekretær og Bente Hansen (DBO) som medlem
uden portefølje. Fra 01.06.03 er Jes Reinholdt indtrådt som vikar for Helle Andersen i en 1årig periode.
Bestyrelsen har holdt 8 møder samt et møde med de administrerende overlæger. 4 af
bestyrelsesmøderne er blevet afholdt som telefonmøder, og den interne korrespondance i
bestyrelsen er foregået elektronisk (e-mail).
Bestyrelsens arbejde har også i det forløbne år været præget af arbejdsopgaver uddelegeret fra
Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.
Bestyrelsen har haft et godt samarbejde med de faglige udvalg vedr. løsning af
arbejdsopgaverne.
Den vigtigste udfordring i de næste år bliver at bevare og forbedre det almene pædiatriske
fundament, samtidig med at den pædiatriske speciallægeuddannelse styrkes såvel kvalitativt
som kvantitativt. Fremover skal en speciallæge udover rollen som medicinsk ekspert også
beherske roller som akademiker, leder og administrator, kommunikator og samarbejdspartner.
De fleste af disse færdigheder er ikke nye inden for pædiatrien, hvor kommunikation og
samarbejde altid har været nøgleord. Det er vigtigt, at disse færdigheder indgår som en
integreret del af uddannelsen, som skal være forankret i den kliniske virkelighed. Det er
derfor vigtigt, at der ved arbejdstilrettelæggelsen sker en opprioritering af uddannelsen,
således at uddannelse og drift/produktivitet tænkes sammen. Man vil kunne komme et langt
stykke ad vejen ved en bedre arbejdstilrettelæggelse. For at sikre at kvaliteten i den
pædiatriske speciallægeuddannelse kan leve op til intensionerne i Speciallægekommissionens
betænkning og herunder sikre supervision og evaluering af uddannelsen, vil der være behov
for en øget normering på de pædiatriske afdelinger. Da der i øjeblikket er mangel på
speciallæger i pædiatri er der basis for en øgning af uddannelseskapaciteten. Af hensyn til
kvaliteten af fagområdeuddannelserne er det vigtigt, at der inden for alle pædiatriske
fagområder (tidligere ekspertområder) etableres 3-årige uddannelsesprogrammer som lever op
til de europæiske krav vedr. pædiatriske subspecialeuddannelser.
For at optimere denne uddannelse er der behov for et intensiveret og et bedre koordineret
samarbejde mellem de børneafdelinger, der udover basisfunktionen også varetager
landslandsdelsfunktioner.
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Vedr. speciallægeuddannelsen i almen medicin er det meget glædeligt, at samarbejdet mellem
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Dansk Pædiatrisk Selskab har betydet, at der
nu obligatorisk indgår 4-6 måneders uddannelse i hospitalspædiatri i speciallægeuddannelsen
i almen medicin. Bestyrelsen finder det vigtigt, at der etableres uddannelsesforløb af 6
måneders varighed på de pædiatriske afdelinger, og for at sikre dette er det vigtigt, at alle
amtslige pædiatriske afdelinger i samarbejde med de amtslige videreuddannelsesudvalg vedr.
uddannelsen af speciallæger i almen medicin planlægger, uddannelsesforløb af 6 måneders
varighed. Det er klart, at der vil være behov for oprettelse af et vist antal nye stillinger med
henblik på denne uddannelse, men der er også i Speciallægekommissionens betænkning
kalkuleret med en øgning af stillingsmassen.

Medlemmer
Selskabet havde den 01.07.02 574 medlemmer (heraf 506 ordinære medlemmer). Der er
således tilkommet 29 nye medlemmer det sidste år, 3 har meldt sig ud, og 4 er afgået ved
døden.
Bestyrelsen glæder sig over det stigende medlemstal samt over, at der i pædiatrien i
modsætning til andre specialer ikke er rekrutteringsproblemer.

Mødeaktiviteter
Selskabet har holdt 7 møder inkl. Høst-møde 25-26. oktober 2002 på Comwell, Roskilde
(arrangeret af RH) og Vårmødet 9-10. maj 2003 på Sørup Herregård (arrangeret af Roskilde).
Bestyrelsen vil gerne takke alle arrangører og foredragsholdere for et meget stort arbejde.
Specielt en stor tak til Børneafdelingen på Rigshospitalet og Børneafdelingen i Roskilde for
fagligt inspirerende og socialt meget vellykkede arrangementer. Ved begge møder, var der
mange deltagere, og specielt var det glædeligt, at møderne havde tiltrukket mange yngre
pædiatere. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at børneafdelingerne ser velvilligt på yngre
pædiateres ansøgninger til deltagelse i de videnskabelige møder og herunder også de
halvårlige internatmøder. Selvbetalingen er blevet større efter, at den tidligere
monosponsorering af møderne er ophørt og erstattet af multisponsorering. Videnskabeligt
møde i Dansk Pædiatrisk Selskab arrangeret i fællesskab med Dansk Nefrologisk Selskab
omhandlende Nephrotic Syndrome in Children: Pathophysiology and Treatment fandt sted
torsdag den 10.10.02, Neurologimødet fandt sted den 22.11.02 i Århus, 3. syndrom
konference den 23.01.03 i København, Neonatologimøde den 28.02.03 på RH, Pædiatrisk
pulmonologi 04.04.03 på RH og 05.09.03 Social Pædiatri møde på RH forud for
generalforsamlingen.

Udvalgsarbejde
En meget væsentlig del af grundlaget for det faglige arbejde i Selskabet og selskabets
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udvikling ligger i de faglige udvalg og i ad hoc arbejdsgrupperne. Bestyrelsen vil gerne takke
alle medlemmer af fagudvalgene og arbejdsgrupperne for en stor arbejdsindsats og for et godt
samarbejde.
Specielt skal Uddannelsesudvalgets skrivegruppe takkes for det meget omfattende arbejde
med udfærdigelse af den nye målbeskrivelse i pædiatri. Målbeskrivelsen er i juni 2003 blevet
godkendt af Sundhedsstyrelsen. Der er også udarbejdet en plan for teoretiske kurser. I løbet af
2004 vil der blive udarbejdet logbøger, som beskriver speciallægeuddannelsen operationelt. I
de 3 uddannelsesregioner arbejdes der i øjeblikket i videreuddannelsesudvalgene med
beskrivelse og etablering af blokforløbene. Speciallægeuddannelsen i pædiatri vil omfatte 1
års introduktionsuddannelse og 4 års hoveduddannelse.
Diagnose- og DRG-udvalget har også deltaget i et omfattende samarbejde med
Sundhedsstyrelsen om udfærdigelse og revision af de pædiatriske diagnoserelaterede grupper.
Man mangler endnu afklaring på det pædiatrisk onkologiske/hæmatologiske område.
Sundhedsstyrelsen har også udarbejdet DRG-takster for ambulant pædiatri, og der er nogen
bekymring for, om disse ambulante takster vil tage skyldigt hensyn til det øgede behov for tid
til undersøgelse og information, når det drejer sig om undersøgelse af børn/familier.
Diagnose- og DRG-udvalget har udarbejdet en kortliste over diagnosekoder, som er lagt på
selskabets hjemmeside. Vedr. den fulde komplette diagnoseliste foreslår bestyrelsen på sigt en
elektronisk opdatering i stedet for en kittelbog.
Med det formål at styrke pædiatrisk forskning har bestyrelsen besluttet at nedsætte et ad hoc
forskningsudvalg jævnfør DPS vedtægternes §8. Dette forskningsudvalgs kommissorium er:









rådgive bestyrelsen om forskningsspørgsmål
rådgive enkeltpersoner og grupper om forskningsspørgsmål, protokoludarbejdelse,
fondsansøgninger, Videnskabs Etisk Komite, Datatilsyn m.fl.
monitorere dansk pædiatrisk forskning
koordinere og stimulere til samarbejdsprojekter på landsplan
holde sig orienteret om nationale og internationale fondsmuligheder med pædiatrisk
sigte
foretage fund raising til DPS’ Forskningsfond (private fonde, medicinalindustrien)
uddele kortidsstipendier (3-6 måneder) med henblik på protokoludarbejdelse etc.
arrangere 1 eller 2 årlige sessioner på Vår- og/eller Høstmøde, hvor resultater fra
projekter støttet af DPS’s Forskningsfond præsenteres.

Udvalget har 5 medlemmer, heraf en forskningsansvarlig fra hvert af de 3 universiteter,
mindst et medlem fra centralsygehus/amtssygehus samt en yngre pædiater. Til
Forskningsudvalget associeres en statistiker ad hoc.
Følgende medlemmer er udpeget til Forskningsudvalget: Birthe Høgh, Karsten Hjelt, Steffen
Husby, Søren Rittig og Sune Rubak. Efter en 3-årig periode evalueres udvalgets funktion før
evt. permanentgørelse af udvalget.
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Generelt finder bestyrelsen, at der er behov for en opprioritering af det pædiatriske
forskningsområde og allokering af flere økonomiske midler blandt andet til
forskningsopgaver vedr. de store livsstilssygdomme som astma og allergi samt overvægt med
risiko for følgesygdomme som hjerte-karlidelser og type-2 diabetes. Forebyggelse er en
væsentlig del af det pædiatriske arbejdsområde, emnet er ofte genstand for megen interesse i
pressen og i faglige sammenhænge, men desværre ofte uden, at pædiatrien er tilstrækkeligt
repræsenteret.
I regi af Socialpædiatri Udvalget og arbejdsgruppen vedr. seksuelt misbrug af børn er der
udarbejdet et notat om: Kvindelig omskæring, forebyggelse og diagnostik. Notatet er lagt ud
på DPS’ hjemmeside og sendt til de nærmeste samarbejdspartnere, herunder Dansk Selskab
for Børnesundhed (DSfB), som rettede henvendelse til DPS om dette emne på baggrund af
den aktuelle mediedebat.
På generalforsamlingen 2002 blev der nedsat et ad hoc udvalg vedr. almenpædiatri. Dette
udvalg har udarbejdet forslag til uddannelsesprogram for hospitalsuddannelse i pædiatri for
vordende speciallæger i almenmedicin samt forslag til den teoretiske uddannelse i pædiatri for
de samme læger.
Herudover er der udarbejdet en beskrivelse af almenpædiatri som den fælles viden om børn,
familie og samfund alle pædiater skal tilegne sig og vedligeholde. Den fælles viden er dels
viden indenfor subspecialerne, dels viden og holdninger inden for områder, der griber ind i
alle subspecialerne såsom det normale barns/børns opvækst, vilkår, etiske forhold vedr.
undersøgelse, behandling og forskning, kommunikation samt pædiatrisk organisation og
samarbejde. Endvidere arbejdes der med beskrivelse af samarbejdsrelationerne mellem
praktiserende pædiatere, børne- og ungelæger, børneafdelingerne og almen medicinere.
Med den stigende subspecialisering inden for pædiatri finder bestyrelsen, at det er vigtigt at
bevare fokus på betydningen af ”almen pædiatri”, og bestyrelsen vil foreslå på denne
generalforsamling, at udvalget permanentgøres ved næste generalforsamling 2004.

Kommunikation med medlemmer
Dansk Pædiatrisk Selskabs Årbog 2002 er udsendt i samme format og design som Årbogen
fra 2001. Årbogen indeholder som tidligere abstracts fra afholdte møder samt status og
visioner udarbejdet af de enkelte fagudvalg. Endvidere er der inkluderet aktivitets- og
økonomital fra landets børneafdelinger samt speciallægepraksis og kommunallægefunktionen.
Udgifterne til Årbog 2002 var ca. kr. 55.000 og kan forventes at stige til kr. 70.000 for næste
års udgave. I bestyrelsen er behovet for Årbogen blevet diskuteret, og der er overvejende
enighed om, at de behov som Årbogen dækker, stort set kan dækkes via DPS’ hjemmeside.
Bestyrelsen ønsker at emnet bliver drøftet med medlemmerne på førstkommende
generalforsamling.
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Selskabets hjemmeside (www.paediatri.dk) benyttes fortsat hyppigt. Vejledninger, vejledende
retningslinier og vigtige notater lægges ud på hjemmesiden. Retningslinier vedr. udarbejdelse
af vejledninger kan fås hos IT-udvalget.

Fagområder
Speciallægekommissionen har i sin betænkning i forbindelse med forslaget om forenkling af
den lægelige speciallægestruktur introduceret begrebet fagområde. Efterfølgende er der i
Dansk Medicinsk Selskab i samarbejde med de videnskabelige selskaber foregået en drøftelse
om definitionen af fagområder, som nu er godkendt af Det Nationale Råd for Lægers
Videreuddannelse.
I DMS-regi er der nu beskrevet en ”skabelon” til beskrivelse af fagområde, og vi har fra DMS
modtaget en liste over foreløbige udvalgte fagområder til beskrivelse, herunder pædiatrisk
radiologi, allergologi og spiseforstyrrelser. I notatet fra DMS er Dansk Radiologisk Selskab
nævnt som initiativtager til fagområde i pædiatrisk radiologi, Dansk Selskab for Allergologi
som initiativtager til fagområdet allergologi og Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Selskab som initiativtager til fagområdet spiseforstyrrelser. DMS har så efterfølgende
udpeget andre potentielle interessenter, som DPS og for allergologi-områdets vedkommende
også DSAM, Dansk Dermatologisk Selskab og Dansk Lungemedicinsk Selskab og vedr.
spiseforstyrrelser også Dansk Psykiatrisk Selskab, DSAM og Dansk Endokrinologisk
Selskab. DMS forestiller sig, at disse interessenter sammen med initiativtagerne udarbejder en
beskrivelse af de nævnte fagområder, hvor bl.a. baggrund, omfang, struktur og lægelige
kompetence samt internationale forhold beskrives. Bestyrelsen har drøftet dette forslag, og
har besluttet at deltage positivt i beskrivelsen af de ovenfor nævnte udvalgte fagområder, som
i det nuværende forslag nærmest må betegnes som ”prøve-forslag” (pilotprojekter?). I
bestyrelsen mener vi, at de pædiatriske fagområder/ekspertområder skal ligge meget tæt op ad
de europæiske og UEMS godkendte subspecialer, som er beskrevet nøje for allergologi,
endokrinologi, gastroenterologi/hepatologi/ernæring, hæmatologi/onkologi, neonatologi,
nefrologi, pulmonologi, reumatologi, metabolisk medicin, neuropædiatri og pædiatrisk
infektionsmedicin. Herudover har Dansk Pædiatrisk Selskab tidligere anbefalet og anerkendt
følgende danske fagområder (tidligere ekspertområder) inden for socialpædiatri, intensiv
pædiatri og børnekardiologi. Bestyrelsen finder, at eksperter med funktion inden for de
anførte pædiatriske fagområder bør have en pædiatrisk speciallægeuddannelse som fundament
for en senere subspecialisering inden for et fagområde/subspeciale. Den nuværende
ekspertområdeuddannelse/fagområdeuddannelse bør styrkes og intensiveres, og et bedre
koordineret samarbejde mellem de børneafdelinger, der udover basisfunktionen også
varetager lands-landsdelsfunktioner (højt specialiserede funktioner) bør kunne etableres.

Det nationale indikator projekt
Det nationale indikator projekt har via Dansk Medicinsk Selskab (DMS) anmodet DPS om at
beskrive nogle væsentlige diagnoser, for hvilke der ønskes beskrivelse af indikatorer for
kvalitetsmål og standarder. Bestyrelsen har peget på følgende områder: præmaturitet,
adipositas, astma/astmatisk bronchitis, cerebral parese, epilepsi og juvenil reumatoid artrit. 5
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De relevante faglige udvalg er blevet anmodet om at beskrive kvalitetsindikatorer og
standarder, som efterfølgende samles og vurderes i DMS-regi.

§14-vurdering af ansøgere til overlægestillinger
Der er udkommet en ny vejledning nr. 36 af 1. maj 2003 vedr. vurdering af ansøgere til
overlægestillinger. Ifølge denne vejledning skal der oprettes en liste over tilforordnede i §14sager. De videnskabelige selskaber er blevet anmodet om at udpege medlemmer til
bedømmelsesudvalg. Der skal indgå læger fra alle 3 regioner, og som hovedregel bør de
udpegede have speciallægeanerkendelse i det pågældende speciale. Særlige kvalifikationer
såsom fagområdeviden, særlig administrativ eller pædagogisk kompetence m.v. skal fremgå
af listen. Ligeledes skal det fremgå, om den pågældende har deltaget i kursus for bedømmere.
Udpegningen sker for 3 år med mulighed for løbende supplering efter speciallægeselskabets
skøn. Listen skal være tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk).
Så vidt bestyrelsen er orienteret er der endnu ikke arrangeret kursus af Sundhedsstyrelsen for
bedømmere. Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen også foreslået at de aktuelle tilforordnede i
§14-sager fortsætter med denne funktion i en overgangsperiode indtil den nye liste er
etableret. Bestyrelsen har sendt brev om ovennævnte til alle ledende overlæger ved alle
landets børneafdelinger og anmodet disse om at returnere en liste med angivelse af
afdelingens overlæger/afdelingslæger/speciallæger i pædiatri og samtidig anføre de enkeltes
særlige kvalifikationer. I den nye vejledning lægges der vægt på, at ansøgere til
overlægestillinger bedømmes i forhold til de 7 lægelige kompetencer beskrevet i
speciallægekommissionens betænkning.
Bestyrelsen har i samarbejde med uddannelsesudvalget taget initiativ til at fremtidig
fagområdeuddannelse også sikrer specialistgodkendelse i pædiatri.

Internationale kontakter
Selskabet er medlem af International Paediatric Association (IPA) og Nordisk Pædiatrisk
Forening, hvor repræsentantskabet er nedlagt. Ole Andersen er formand for styregruppen.
Nordisk Pædiatrisk Forening har forespurgt medlemslandenes bestyrelser, om der fortsat er
behov for NPF’s virke. Bestyrelsen finder, at der fortsat er behov for et fælles nordisk
samarbejde om bl.a. specialistuddannelse/fagområdeuddannelse, kvalitetssikring/udvikling
(herunder fælles databaser) samt omkring specialbehandling af sjældne lidelser.
Selskabet er medlem UNEPSA.
DPS er fortsat aktiv på europæisk plan gennem CESP (Confederation of European Specialists
in Paediatrics), og UEMS (European Union of Medical Specialists) med hensyn til
speciallægeuddannelse, subspeciale/fagområdeuddannelse og almen pædiatrisk
efteruddannelse. DPS’ målbeskrivelser i fagområderne tager udgangspunkt i de tilsvarende
europæiske subspeciale uddannelser.
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Efteruddannelse
Bestyrelsen ønsker, at der i Uddannelsesudvalgets regi udarbejdes en plan for
efteruddannelsen, således at efteruddannelsestilbudet bliver varieret og opdateret med få års
mellemrum. Uddannelsesudvalget påtænker at lave en plan for fagudvalgene, som f.eks. hvert
3. år vil blive bedt om at lave et videnskabeligt møde omhandlende det almene og det nye
inden for deres fagområde. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at registrere deres
efteruddannelsesaktiviteter som ”CME”-aktiviteter på/via DPS’ hjemmeside
(www.paediatri.dk), og at de registrerede aktiviteter gennemgås ved
medarbejderudviklingssamtaler.

Andre meddelelser
Nye rapporter:
 interhospital transport af nyfødte
 forløbsrapport for IBD (Inflammatory Bowel Disease)
 idiopatisk nefrotisk syndrom
Betænkninger fra Sundhedsstyrelsen som har været til høring i DPS:
 biobank-betænkningen
 rapport om folatmangel og neuralrørsdefekter
 hypoglykæmi hos spædbørn
 fosterdiagnostik og risikovurdering
 ny vejledning om bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger
 bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger
 forebyggelse af latexallergi, redegørelse og vejledning
 forløbsbeskrivelse om behandling af cøliaki
Nye inspektorer i pædiatri:
 Mauritz Dirdal
 Thomas Hertel
Ugeskrift for Læger – Pædiatriske emner:
 Interview med formanden for DPS 25.11.02.
 Pædiatri for alle børn 17.03.02.
 Test din Viden i Pædiatri 26.05.03 og 30.06.03
DPS Pressekontaktpersoner:
 Listen over DPS-pressekontaktpersoner i pædiatri er opdateret. Listen findes på DPS’
hjemmeside.
Børneastmainitiativet, Dansk Børneastma Center:
 Lars G. Hansen er udpeget som DPS-medlem af referencegruppen.
Torben Iversens Rejsefond:
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Der er blevet uddelt 3 legater i efteråret 2002. Dette års legater opslås i løbet af
sensommeren og uddeles i forbindelse med Høst-mødet arrangeret af
børneafdelingerne i Randers og Skejby 31.10.03-01.11.03.
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