1. maj 2007

DPS Beretning 2006-2007
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 Susanne Munck Klansø som
bestyrelsesmedlem uden portefølje.
Bestyrelsen har holdt 4 møder, heraf er 2 afholdt som telefonmøder. Et af møderne
var et fællesmøde med uddannelsesudvalget. Korrespondancen indenfor bestyrelsen
har været elektronisk.
Bestyrelsen har haft et frugtbart samarbejde med fagudvalgene og takker for
udvalgenes store arbejde i det forløbne år.
Ved det første bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at udpege kvalitet som et
indsatsområde. Bestyrelsen havde i 2005 fastsat adolescensmedicin som
indsatsområde og arbejdet hermed har også fået særlig bevågenhed.
Det er bestyrelsens ønske, at hvert fagudvalg udpeger to eller flere parametre, som
kan monitorere kvaliteten inden for udvalgets faglige område. Det skal være muligt
for alle landets børneafdelinger at indberette parametrene, som skal offentliggøres på
DPS’ hjemmeside. Bestyrelsen er fuldt ud klar over, at disse parametre ikke kan give
et udtømmende billede at kvaliteten af den pædiatriske indsats i Danmark, men det
er bestyrelsens håb, at flere parametrene ad åre vil kunne give et mere nuanceret
billede.

Møder
Det var med stor beklagelse, at bestyrelsen erfarede, at der ikke var tilstrækkeligt med
tilmeldte til at det var praktisk og økonomisk muligt for børneafdelingens i Viborg at
gennemføre Høstmødet i 2007. Bestyrelsen takker Børneafdelingen i Viborg for det
store arbejde.
På baggrund heraf besluttede bestyrelsen fremover kun at afholde ét årligt møde, som
til gengæld bliver af 2½ dags varighed. Mødet vil ligge i foråret og få navnet ”DPS
børnedage”.
Det er en stor glæde for bestyrelsen, at Børneafdelingen i Viborg har tilbudt at være
værter for de første DPS børnedage 3.-5. juni 2007.
DPS’ generalforsamling vil ligge i forbindelse med DPS børnedage.
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Vedtægter
Ved den ordinære generalforsamling i 2006 blev et forslag til nye vedtægter for
Selskabet endeligt vedtaget.
En forslag til vedtægtsændring om, at beslutninger som at opløse selskabet eller
fusionere selskabet med andre selskaber både skulle vedtages med 2/3 majoritet ved
en generalforsamling og ved en efterfølgende urafstemning blev også vedtaget, men
dette forslag skal bekræftes ved en efterfølgende generalforsamling for at have
gyldighed. Bestyrelsen fremlægger denne vedtægtsændring til endelig godkendelse
ved den ordinære generalforsamling i 2007.

Medlemmer
Selskabet havde pr. 31. december 2006 590 medlemmer, heraf er 581 læger.
Selskabet har i det forløbne år fået 4 nye medlemmer og 5 har meldt sig ud.
Bestyrelsen glæder sig over det stabile medlemstal og at selskabet fortsat har mange
unge medlemmer.

Kommunikation
Det er bestyrelsens opfattelse, at udsendelse af information af materiale til
medlemmer pr. e-mail nu fungerer godt. Såfremt man giver bestyrelsen besked, vil
man fortsat kunne få informationen som almindelig post.
Bestyrelsen vil i det omfang, der er informationer, stile mod at udsende information
én gang om måneden.
Bestyrelsen afholder i maj 2007 et pressekursus til fagudvalgenes
presserepræsentanter og til bestyrelsens medlemmer.

Uddannelse
Den pædiatriske målbeskrivelse har nu været i brug i 4 år og uddannelsesudvalget har
I samarbejde med bestyrelsen revideret målbeskrivelsen. Den væsentligste ændring
er, at visse kompetencer er flyttet fra hoveduddannelsen til
introduktionsuddannelsen. Bestyrelsen takker uddannelsesudvalget for det meget
store arbejde.
Continuing Medical Education (CME). Ordningen med opdateringsforelæsninger i
forbindelse med DPS møder synes nu at være veletableret. Fremover vil der være
opdateringsforelæsninger inden for fire fagområder i forbindelse med DPS
børnedage. Ved deltagelse i disse opdateringsforelæsninger, vil man opnå en bred
pædiatrisk opdatering i løbet af 3 år.
Maurits Dirdal og Anita Hansen er afgået som inspektorer. Bestyrelsen vil i den
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forbindelse takke for deres indsats, som har været af stor betydning for at sikre den
høje kvalitet af den postgraduate uddannelse ved de pædiatriske afdelinger i
Danmark.
Som nye inspektorer er udpeget Mia Bjerager og (Charlotte Søndergaard)

Den fremtidige fordeling af uddannelsesstillinger i pædiatri
Danske Regioner har besluttet fra 2008 at udvide antallet af uddannelsesstillinger i
pædiatri fra 23 til 27. Det er DPS opfattelse, at denne udvidelse på ingen måde står
mål med det fremtidige behov for speciallæger i pædiatri og slet ikke, hvis man tager
hensyn til den betydelige udvidelse af speciallægestillinger, der vil være nødvendig for
at imødekomme anbefalingen i Sundhedsstyrelsens Akutrapport om speciallæger i
tilstedeværelsesvagt.
Der er i Region Øst betydeligt flere speciallæger pr. 100.000 børn og unge end i
Region Nord og Syd. Dette kan tilskrives, at der i Region Øst er flere afdelinger med
højt specialiserede funktioner og afdelinger, der har landsdækkende funktioner.
Det er Dansk Pædiatrisk Selskabs holdning, at den geografiske placering af
uddannelsesblokke skal afspejle det fremtidige behov for speciallæger i de tre
uddannelsesregioner. Uddannelsesblokkene bør derfor fordeles i forhold til antallet
børn og unge i de tre regioner.
DPS har derfor anbefalet, at der placeres 2 nye uddannelsesblokke i Region Nord, 1 i
Region Syd og 1 i Region Øst.
De introduktions-stillinger, der følger med udvidelsen af antallet af
uddannelsesblokke, bør fordeles efter samme fordelingsnøgle som
uddannelsesblokkene.
Dansk Pædiatrisk Selskab finder, at læger især i introduktionsuddannelsen primært
bør præsenteres for akut og generel pædiatri. Introduktionsstillingerne bør derfor
placeres på afdelinger med stor almen pædiatrisk funktion og kun i begrænset
omfang ved højt specialiserede afdelinger.
Med det formål at forkorte varigheden af speciallægeuddannelsen har Danske
Regioner foreslået nye retningslinier for besættelse at uddannelsesstillinger, således
at det nuværende pointsystem afløses af en faglig profil, som ansøgerne vurderes op
imod. Det er DPS opfattelse, at de ny retningslinier vil reducere gennemskueligheden
i tildelingen af uddannelsesstillinger og ikke i sig selv vil forkorte
uddannelsesvarigheden. Bestyrelsen finder det endvidere betænkeligt, at der ikke
påtænkes en overgangsordning.
Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til faglig profil, som prioriterer rollerne som
medicinsk ekspert og akademiker, men også rollerne som leder/administrator,
samarbejder og sundhedsfremmer. Bestyrelsen ser gerne er objektiv vurdering af
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disse roller, f.eks. gennem en 360o vurdering.

Ekspertuddannelse
Bestyrelsen har i samarbejde med uddannelsesudvalget udarbejdet retningslinier for
retrospektiv anerkendelse af eksperter inden for fagområder. Retningslinierne har
betydning for læger, som er uddannet før ekspertuddannelsesforløb var etableret
inden for fagområdet. Den retrospektive godkendelse kan normalt kun omfatte
uddannelse før 31. december 2006.

Specialeplanlægning
DPS har kommenteret Sundhedsstyrelsens forslag til fremtidens akutbetjening. DPS
har særligt fremhævet at akutte modtagelser, der betjener børn, skal være indrettet til
børn og have personale, som har særlig erfaring i behandling og pleje af børn. DPS
finder, at pædiatriske speciallæger i tilstedeværelsesvagt, er et klart kvalitetsløft, som
selskabet kan støtte. Det vil imidlertid ikke være muligt at gennemføre inden for de
kommende 20år med mindre antallet af akutte børnemodtagelser reduceres
betydeligt eller uddannelseskapaciteten i den pædiatriske speciallægeuddannelse
udvides ganske betydeligt.
DPS har i det forløbne år i Sundhedsstyrelsen deltaget i arbejdet med en revision af
specialeplanlægningen for pædiatri. Arbejdet, som endnu ikke færdigt, vil angive
hvilke diagnoser og behandlinger der skal behandles på 1-3 specialafdelinger
(tidligere lands-/landsdelsafdelinger), hvilke der skal samles på regionale afdelinger.
Desuden beskrives de krav, der skal stilles til sådanne afdelinger. DPS har
understreget, at behandlingen af selv sjældne og komplicerede sygdomme i stor
udstrækning sker i samarbejde mellem specialafdeling og lokale afdelinger.
Der er enighed om, at aldersgrænsen mellem pædiatrien og voksenspecialerne skal gå
ved 18 år.

Torben Iversens Rejsefond
Der er i 2006 uddelt legat til Nanette Debes.

DPS fylder 100år i 2008
Med Karsten Kaas Ibsen som redaktør er bestyrelsen i færd med at udarbejde et
festskrift om pædiatriens historie fra 1960 og til nu. Bogen vil indeholde beskrivelser
af udviklingen inden for de enkelte pædiatriske fagområder og forventes færdig i
begyndelsen af 2008. Bestyrelsen vil takke alle bidragydere og i særdeleshed Karsten
Kaas Ibsen.
Bestyrelsen planlægger at fejre jubilæet i forbindelse med DPS børnedage 2008.
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