9. oktober 2006

DPS Beretning 2005-2006
Bestyrelsen konstituerede sig med Klaus Børch som formand, Søren Rittig som
næstformand, Erik Østergaard som kasserer, Thomas Hoffmann som videnskabelig
sekretær, Kirsten Boisen som faglig sekretær og Bente Hansen som
bestyrelsesmedlem uden portefølje.
Bestyrelsen har holdt 9 møder, heraf er 3 afholdt som telefonmøder.
Korrespondancen indenfor bestyrelsen har været elektronisk.
Bestyrelsen har haft et frugtbart samarbejde med fagudvalgene og takker udvalgene
for deres indsats i det forløbne år.
Ved det første bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at udpege to indsatsområder,
som skulle nyde særlig bevågenhed: Beskrivelsen af den gode pædiatriske afdeling og
adolescensmedicin.
På initiativ af Rune Næraa har Arne Høst udarbejdet ”Den gode pædiatriske afdeling”
som beskriver hvilke krav man i dag må stille til en moderne pædiatrisk afdeling.
Oplægget er herefter drøftet i en arbejdsgruppe bestående af Birgit Peitersen, Karen
Vitting Andersen, Rune Næraa og Arne Høst. Bestyrelsen har herefter forelagt
oplægget ved et møde for de ledende overlæger d. 6. februar 2006. Oplægget er
herefter udsendt til selskabets medlemmer, og det er bestyrelsens ønske at drøfte
oplægget ved generalforsamlingen i 2006. Bestyrelsen takker for de allerede
modtagne kommentarer.
I Danmark ligger grænsen mellem pædiatrien og voksenspecialerne ved 15 eller 16 år.
Denne grænse er historisk betinget og kan ikke forklares ved fysiologi eller
sygdomsmønstre. En fysiologisk grænse vil være efter puberteten og 18år vil være en
mere naturlig grænse. Ved denne alder er puberteten normalt afsluttet og den unge er
myndig. For sygdomme, som opstår i barnealderen, vil pædiateren ofte være bedst
fagligt opdateret. Adolescensmedicinens opgave er at give et sundhedsfagligt tilbud til
unge indtil de er fuldt udviklede og ikke mindst sikre en så glat overgang til
voksenspecialet som muligt. Ungdomsmedicinsk udvalg har iværksat et stort arbejde
med at beskrive omfanget af adolescensmedicin i Danmark, hvilke krav man må stille
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til området, både fagligt og indretningsmæssigt og hvilke sygdomsgrupper, det især
drejer sig om. Bestyrelsen planlægger I forbindelse med Sundhedsstyrelsen
specialegennemgang I 2007 at indlede forhandlinger, om inddragelse af
alolescensmedicin I pædiatri.

Møder
Selskabet har fortsat den mødestruktur, der blev fastlagt i 2004 med heldagsmøder
frem for eftermiddagsmøder. Selskabets høstmøde blev arrangeret af
børneafdelingen i Glostrup, mens vårmødet blev arrangeret af børneafdelingen ved
Hvidovre Hospital. Bestyrelsen takker de to afdelinger for særdeles velarrangerede
møder med et højt fagligt indhold. Selskabet har herudover afholdt et møde i Odense
d. 21. marts 2006, hvor emnerne var adolescensmedicin og speciallægeuddannelse.
Sessionen om adolescensmedicin var arrangeret af Ungdomsmedicinsk udvalg.
Begrebet adolescensmerdicin blev beskrevet og resultaterne af en enquete til de
danske børneafdelinger om hvilke tilbud man har til unge over 15år, blev fremlagt. På
flere afdelinger, især inden for specialiserede funktioner, følges unge i pædiatrisk regi
til de er omkring 18år. Der blev fremlagt erfaringer fra et transitionsprojekt i
kardiologien og fra Sverige, hvor adolescensmedicin er en del af pædiatrien, og
specialet hedder da i Sverige også Børne- og ungemedicin.
Der var enighed om, at fortsætte arbejdet med at beskrive adolescensmedicinen i
Danmark herunder hvilke ressourcer det vil kræve at lade grænsen mellem pædiatri
og voksenspecialerne ligge ved 18 år, mod nu 15 eller 16år
Sessionen om uddannelse var arrangeret af Uddannelsesudvalget og fokuserede især
på introduktionsuddannelsen.
Vår- og høstmøderne har tiltrukket mange medlemmer, hvorimod fremmødet ved
heldagsmødet i Odense var væsentligt mindre. Bestyrelsen har derfor overvejet at
udvide vår- eller høstmødet med en dag, hvor de fagudvalg, der ikke har etablerede
møder, kan lægges deres møde. Forslaget vil blive drøftet ved generalforsamlingen i
2006.
Også fremmødet til generalforsamlingerne har de senere år været beskedent. Kun
under 10% af selskabets medlemmer er mødt op. I håb om at øge fremmødet, har
bestyrelsen fra 2006 besluttet at flytte generalforsamlingen til høstmødet.

Vedtægter
Ved den ordinære generalforsamling i 2005 blev et forslag til nye vedtægter for
Selskabet vedtaget. Ændringerne bestod i, at DBO ikke længere skulle have en fast
plads i bestyrelsen, nye regler for ændring af vedtægterne og en række mindre
tekniske ændringer. I henhold til de hidtidige vedtægter, skulle vedtægtsændringen
bekræftes ved en efterfølgende generalforsamling. Ved en ekstraordinær
generalforsamling d. 29. april 2006 var der blandt de fremmødte medlemmer støtte
til de foreslåede vedtægtsændringer, bortset fra §7 om vedtægtsændringer. Her
fremførte flere medlemmer, kravet om vedtagelse ved to generalforsamlinger burde
fastholdes ved meget gennemgribende beslutninger som at opløse selskabet.
Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil fremlægge en ændret §7 om
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vedtægtsændringer ved den ordinære generalforsamling i 2006

Medlemmer
Selskabet har 592 medlemmer, heraf er 580 læger. Selskabet har i det forløbne år fået
22 nye medlemmer, 7 har meldt sig ud og et medlem er afgået ved døden.
Bestyrelsen glæder sig over det fortsat stigende medlemstal og at selskabet fortsat har
mange unge medlemmer.

Betegnelsen børne-ungelæge
Nogle læger, som beskæftiger sig med børn og unge, typisk kommunallæger, bruger
betegnelsen børne-ungelæge. Bestyrelsen finder dette vildledende, da man kan tro, at
lægen er speciallæge i pædiatri. Bestyrelsen har derfor kontaktet Sundhedsstyrelsen,
som oplyser, at man for at undgå misforståelser fremover i skrivelser fra
Sundhedsstyrelsen vil benytte betegnelsen kommunallæge i stedet for børneungelæge. Sundhedsstyrelsen oplyser endvidere, at det i henhold til
markedsføringsloven ikke er tilladt at kalde sig børne-ungelæge, hvis man ikke er
speciallæge i pædiatri. Når der ikke er tale om markedsføring, kan sundhedsstyrelsen
dog ikke skride ind.

Kommunikation
I løbet af det forløbne år er selskabet gået over til udsendelse af information til de
medlemmer, der ønsker det, via e-mail. Årets første udsendelser er sket både
elektronisk og med almindelig post. Har man giver bestyrelsen meddelelse herom, vil
informationerne fortsat blive fremsendt med almindelig post. Der har blandt
medlemmerne været stor interesse for at modtage information fra selskabet som email.
Bestyrelsen vil i det omfang, der er materiale, stile mod at udsende information én
gang om måneden.
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde et pressekursus til fagudvalgenes
presserepræsentanter og til bestyrelsens medlemmer.

Uddannelse
Den nye speciallægeuddannelse har nu været i gang i 3 år og Uddannelsesudvalget
har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen gennemgået målbeskrivelsen med henblik
på revision og rettelser. Bestyrelsen takker Uddannelsesudvalget for dets store
arbejde, som er af afgørende betydning for at fastholde kvaliteten af den ny
speciallægeuddannelse.
Ordningen med opdateringsforelæsninger i forbindelse med vår- og høstmøder synes
nu at være veletableret. Ved deltagelse i disse opdateringsforelæsninger, vil man opnå
en bred pædiatrisk opdatering i løbet af 3 år.
Som dokumentation af Continuing Medical Education (CME) opfordrer bestyrelsen
alle speciallæger til at registrere deres efteruddannelse på www.paediatri.dk
Karsten Hjelt og Peder Daugbjerg er aftrådt som inspektorer. Bestyrelsen vil i den
forbindelse takke for deres indsats. Som nye inspektorer er udpeget Lars Peter
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Hansen og (Thorkild Jacobsen)

Specialeplanlægning
I forbindelse med regionsdannelsen vil der ske en gennemgang af
specialeplanlægningen i Danmark. DPS har deltaget i møder i lægeforeningen om
fremtidens akutbetjening. DPS har gjort opmærksom på de særlige pædiatriske
forhold, herunder, de krav, der må stilles til et hospital med akut pædiatrisk funktion
(anæstesi, kirurgi etc.). Arbejdet videreføres nu i Sundhedsstyrelsens regi, hvor DPS
beklageligvis ikke er repræsenteret. Forslaget til den ny akutbetjening vil blive lagt ud
til høring i slutningen af 2006, og her vil DPS naturligvis fremføre de pædiatriske
synspunkter. Gennemgangen af de enkelte specialer begynder i januar 2007 og
pædiatri vil være et af de første specialer, der bliver drøftet. Specialegennemgangen
for pædiatri forventes afsluttet medio 2007.

Internationalt samarbejde
Selskabet var i år vært ved møde i Nordisk Pædiatrisk Forening, som er en
sammenslutning af de pædiatriske selskaber i Norge, Sverige, Finland, Island og
Danmark.. Selskaberne repræsenteres af 3 medlemmer fra hvert land. Ved mødet
drøftedes fælles nordisk samarbejde omkring fagområdeuddannelse. Et nordisk
samarbejde vil især være til gavn for de små fagområder. Desuden drøftedes
kvalitetsindikatorer for sammenligninger mellem landene.
Formanden har deltaget i generalforsamlingen i Union of European Paediatric
Societies (UNEPSA).
DPS deltager aktivt i arbejde i Confederation of European Specialists in Paediatrics
(CESP) og European Union of Medical specialists (UEMS)

Torben Iversens Rejsefond
Der er i 2005 uddelt legater til Line Cleemann, Carsten Heuck, Signe Beck-Nielsen,
Ulla Stendahl og Kirsten Wisborg

DPS fylder 100 år i 2008
Bestyrelsen har i den anledning besluttet at udgive et festskrift om pædiatriens
historie fra 1960 og til nu, idet Erik Thamdrups bog om dansk pædiatris historie
slutter omkring 1960. Bogen vil indeholde beskrivelser af udviklingen inden for de
enkelte pædiatriske fagområder og Karsten Kaas Ibsen har velvilligt tilbudt at være
redaktør for bogen.

Klaus Børch
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