20. maj 2009

DPS beretning 2008 ‐ 2009

Bestyrelsen konstituerede sig med Søren Rittig som formand, Mia Bjergager som næstformand, Erik
Østergaard som kasserer, Pernille Matthisen som videnskabelig sekretær, Kirsten Boisen som faglig
sekretær og Susanne Munck Klansø som bestyrelsesmedlem uden portefølje.
Bestyrelsen har afholdt x møder, heraf er y afholdt som telefonmøder. Korrespondancen indenfor
bestyrelsen og til medlemmer har været elektronisk.
Bestyrelsen har også i det forløbne år haft et konstruktivt samarbejde med fagudvalgene og takker for
udvalgenes store arbejdsindsats.
Ved det første bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at fokusere på 2 arbejdsområder: implementering
af ny ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstillinger og styrkelse af pædiatriens rolle i
ungdomsmedicin området bl.a. ved at placere behandlingsansvaret for intern‐medicinske patienter under
18 år i pædiatrisk regi i tæt samarbejde med de relevante voksenspecialer. Herudover har
specialeplanlægningen indenfor pædiatri fyldt en del i det forløbne år.

Møder
For 2. gang blev afholdt ”DPS Børnedage” denne gang arrangeret af flere Københavnske Børneafdelinger og
igen blev mødet både velbesøgt og vellykket. Konceptet med opdateringssessioner fra 4 fagområder
blandet med internationale oversigtsforedrag og præsentation af lokale forskningsresultater har vist sig at
være en succes. Især Klaus Børch takkes for en stor indsats i forbindelse med dette arrangement.
I forbindelse med DPS Børnedage 2008 fejredes selskabets 100 års jubilæum med jubilæumstale og
forskningssymposium på Rigshospitalet med deltagelse af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary
Elizabeth og med mediernes store bevågenhed. Bestyrelsen takker Anders Pærregaard for en excellent
jubilæumstale.
Der har været afholdt DPS møde om ”Proteinbehov hos børn og teenagere”.
Desuden har der været afholdt fællesmøde imellem DPS og Dansk Selskab for Tropemedicin og
International Sundhed og planlagt fællesmøde med Dansk Thyreoideaselskab 4. juni 2009.
Bestyrelsen har endvidere afholdt møde med de ledende overlæger fra landets Børneafdelinger.
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Medlemmer
Selskabet havde pr. 31. december 2008 i alt 588 medlemmer, heraf 579 læger. Selskabet har i det forløbne
år fået 14 nye medlemmer og 9 har meldt sig ud. Der blev i forbindelse med DPS 100 års jubilæum udpeget
4 æresmedlemmer (Else Andersen, Erik Thamdrup, Erling Nathan og Karsten Kaas Ibsen). Vi kan derfor
glæde os over at DPS fortsat har et stabilt medlemsantal med mange unge medlemmer.

Uddannelse
Xx er afgået som inspektorer. Bestyrelsen takker de afgåede for en stor indsats for at sikre et godt
uddannelsesmiljø på de danske børneafdelinger.
Juniorinspektorer…
Endelig takkes de tre postgraduate kliniske lektorer Thomas Hertel (Syd), Thomas Balslev (Nord) og Kirsten
Holm (Øst) for en stor indsats for den pædiatriske videreuddannelse på landets afdelinger.

Ny ansættelsesprocedure i hoveduddannelsesstillinger
I slutningen af 2006 meddelte Danske Regioner, at det tidligere anvendte pointsystem til vurdering af
ansøgere til hoveduddannelsesforløb ønskedes afskaffet. I stedet ønskede man hoveduddannelses‐
forløbene besat ud fra CV og interview med ansøgerne. En arbejdsgruppe under DPS med deltagelse af
uddannelsessekretariaterne blev nedsat og det blev besluttet baseret hovedsagelig på Engelske erfaringer
at gennemføre interview‐delen af ansættelsesproceduren som Multiple Mini Interviews (MMI). Disse
består af 4‐5 stationer med tre interviewere ved hver station hvor ansøgerne bliver præsenteret for en
opgave, som repræsenterer én eller flere af de syv lægeroller, som ikke så godt lader sig vurdere ved et CV.
Ved stationerne vurderes evner som videnskabelig tankegang, klinisk ræsonnement, formidling, refleksion,
prioritering af klinisk arbejde samt kommunikationsevner med børn og forældre. Det er altså ikke
specifik faglig medicinsk viden, der vurderes. Hver interviewer giver sin egen vurdering af hver
ansøger, som på skift besøger alle stationer. Første gang den nye ansættelsesprocedure blev anvendt, var
ved ansættelsesrunden i december 2008 og næste ansættelsesprocedure vil blive afholdt under lignende
forhold juni 2009. De hidtidige erfaringer er overvejende positive både fra ansættelses‐udvalgene og
ansøgernes side, selv om der givet kan optimeres på flere fronter. Bestyrelsen hører gerne synspunkter
vedrørende den ny procedure.
Det er tanken at foretage en ny evaluering efter næste ansættelsesprocedure og derefter planlægge den
fremtidige strategi. Bestyrelsen takker alle involverede for en kæmpeindsats og stor pionerånd i forbindelse
med at gøre implementeringen af den ny ansættelsesprocedure til en foreløbig succes.
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Ungdomsmedicin
Bestyrelsen ønsker at styrke indsatsen indenfor det ungdomsmedicinske område, herunder at stimulere til
etablering af gode transitionsforløb fra pædiatrien til voksenspecialerne samt ændring af aldersgrænsen i
pædiatri til 18 år. Bestyrelsen har rettet henvendelse til Dansk Medicinsk Selskab, som er positivt indstillet
overfor for disse tiltag og har lovet at arrangere et temamøde i DMS regi efteråret 2009. Herudover
arbejder bestyrelsen med de nordiske pædiatriske selskaber med henblik på fællesnordiske initiativer, der
kan støtte denne proces. Det er i denne sammenhæng positivt, at man i planlægningen af Det Ny
Universitetshospital (DNU) i Århus har taget beslutning om at hæve aldersgrænsen til 18 år og har flyttet
alle ressourcer fra ungdomsgruppen til det pædiatriske område, ligesom man har planlagt at samle al
behandling i et Børne-unge Hospital. Vi håber i bestyrelsen, at dette vil have en positiv afsmittende effekt
på processen og at vi indenfor en overskuelig fremtid vil kunne overveje en navneændring til ”Dansk
Selskab for Børne‐ og ungdomsmedicin”.

Specialeplanlægning
I 2008 blev det foreløbige arbejde med revisionen af specialeplanlægningen for pædiatri afsluttet og en
specialeplan lagt til høring. Selv om DPS bestyrelsens rolle dermed synes aftagende, har specialeplanen
fyldt meget i bestyrelsen og på de danske børneafdelinger i det forløbne år, herunder mhp. udarbejdelse af
ansøgninger om funktions‐kompetencer indenfor en række sygdomsområder. Processen har tydeliggjort
usikkerhed og bekymringer fra mange børneafdelinger om den fremtidige opgave‐struktur i regionerne og
effekten af dette på fastholdelse og rekruttering af speciallæger på mindre afdelinger. Ligeledes er
åbenbaret flere uhensigtsmæssigheder i den foreløbige udmelding fra Sundhedsstyrelse, bl.a. at det
voksen‐endokrinologiske speciale skulle have ansvaret for insulin‐pumpebehandling af børn. Aktuelt
afventes Sundhedsstyrelsens endelige udmelding vedrørende den fremtidige organisering af pædiatrien.

Torben Iversens Rejsefond
Der blev i 2008 uddelt legat til …

Udgivelse af jubilæumsbøger
I forbindelse med DPS 100 års jubilæum blev der med Karsten Kaas Ibsen’s store indsats udgivet en
imponerende jubilæumsbog med en historisk gennemgang af den danske pædiatri. Bogen er rundsendt til
alle medlemmer og man kan rekvirere flere eksemplarer ved kontakt til bestyrelsen. Derudover blev der
udgivet et flot historisk festskrift ved forlaget … som også omhandler historiske aspekter af dansk pædiatri.
Stor tak til alle de, der har bidraget til begge bøger, som i høj grad har bidraget til fejringen af 100 året.

Søren Rittig
Formand

Formand
Overlæge Søren Rittig
Børneafdelingen
Århus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N
Tlf: 20241005
soren.rittig@skejby.rm.dk

Videnskabelig sekretær
Pernille Mathiesen

Tlf:
permat@dadlnet.dk

