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Bestyrelsen konstituerede sig med Mia Bjerager som formand, Pernille Mathiesen som
næstformand, Marianne Jakobsen som kasserer, Juri Pedersen som videnskabelig sekretær, Eunice
McWere som faglig sekretær og Søren Rittig som bestyrelsesmedlem uden portefølje.
Bestyrelsen har afholdt 11 møder siden generalforsamling 2010, heraf er 5 afholdt som telefon og
skype-møder. 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.
I det forløbne år har bestyrelsen fokuseret på følgende områder:
• Revision af specialets måbeskrivelse og logbog
• Arbejdet med at implementere ungdomsmedicin som en del af pædiatrien
• Nationale vejledninger
• Fame og pædiatri
• Fagområdeuddannelser
• Dimensionering af fremtidigt antal speciallæger i pædiatri
• Vurdering og implementering af Sundhedsstyrelsens nye specialeplan
• Afklaring af vækstkurve problematikken
Møder
Børnedagene blev var arrangeret af børneafdelingen Kolding og afholdtes 15-17 maj 2011 på
Kolding Fjord. Mødet var meget velbesøgt og vellykket og havde et flot videnskabeligt og alsidigt
indhold og mulighed for hyggeligt samvær. Specielt var der rigtig mange yngre deltagere blandt de
fremmødte. Børneafdelingen i Kolding takkes for den store indsats.
Bestyrelsen har afholdt møde med de ledende overlæger fra landets Børneafdelinger, hvor især
specialeplan og fremtidig organisering af Dansk Pædiatri blev diskuteret.
Medlemmer
Selskabet havde pr. 31. december 2011 i alt 603 medlemmer, heraf 593 læger. Selskabet har i det
forløbne år fået 19 nye medlemmer og 17 har meldt sig ud. Vi kan fortsat glæde os over at DPS har
et yderst stabilt medlemsantal med mange unge medlemmer.

Uddannelse
Specialets målbeskrivelse skal revideres og indskrives i en ny skabelon.
I den forbindelsen har uddannelsesudvalget og fagudvalgene lavet et stort arbejde. Der blev afholdt
en workshop d 21. marts, hvor 35 aktive og ivrige medlemmer arbejdede hårdt dagen igennem for at
bedre målbeskrivelsen efter de ny retningslinjer. Tak til uddannelsesudvalget for et stort forarbejde
og tak til alle jer, der lagde jeres arbejdsindsats i dette. Resultatet var imponerende.
DPS har et aktivt inspektorkorps. Bestyrelsen takker inspektorerne for en stor indsats for at sikre et
godt uddannelsesmiljø på de danske børneafdelinger. Endelig takkes de postgraduate kliniske
lektorer Thomas Balslev (Nord) og Kirsten Holm (Øst) for en stor indsats for den pædiatriske
videreuddannelse på landets afdelinger.
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Ved besættelse af hoveduddannelsesforløb i pædiatri har vi i de regionale ansættelsesudvalg i både
Nord, Syd og Øst valgt at fortsætte MMI (multiple mini interview proceduren) I det, såvel ansøgere
som ansættelsesudvalg finder, at det er god, og retfærdig procedure. Vi har valgt at forsætte den af
DPS nedsatte arbejdsgruppe, som er med medlemmer på tværs af landet for at udveksle erfaringer
og sikre lighed for ansøgerne.
Det er endnu usikkert hvad betydning, 4-års reglen får for vores speciale, idet første
ansøgningsrunde, hvor dette vil slå igennem er i juni 2012.
Ungdomsmedicin
Bestyrelsen har i det forløbne år fortsat arbejdet på at styrke indsatsen for at gøre ungdomsmedicin
og gruppen af de 15-18 årige til en del af pædiatrien. Det er vores klare opfattelse at barndommen
ikke slutter ved 15år, idet pædiatri ligeså meget handler om udvikling
Vi har måttet erkende, at denne proces er langvarig, og aktuelt er vi indgået i et samarbejde med
LVS for herefter at bringe sagen i Sundhedsstyrelsen
Pædiatriske fagområder og – ekspertuddannelsesforløb
Dansk Pædiatri har gennemgået en omfattende udvikling med stadigt større specialisering i mange
forskellige fagområder.
Bestyrelsen takker uddannelsesudvalget og fagområdeudvalgene for det store arbejde med
bedømmelse af disse forløb.
Med hensyn til prospektive fagområde-ekspert uddannelsesforløb er det bekymrende, at der er så få
muligheder for at gennemføre en sådan efteruddannelse. Antallet af stillinger der kan anvendes til
sådanne forløb er klart for lille og vi står overfor en stor udfordring mht. at fremtidssikre
uddannelsen af vores ’fagområde-eksperter’ i Pædiatri.
Retrospektive godkendelser afsluttes nu ved børnemødet i maj.
Nye pædiatriske vækst-kurver
Sundhedsstyrelsen har besluttet at WHO kurver skal anvendes i primærsektoren . I pædiatrien ser
vi frem til nye danske kurver, som vi vil foreslå regioner at gøre elektronisk tilgængelige i vores IT
journaler. Vækstkurver er fortsat et af vores mest værdifulde redskaber i Pædiatrien
Med ønsket om fortsat fremgang for Dansk Pædiatri, og håbet om snart at kunne hedde dansk
pædiatrisk og ungdomsmedicinsk selskab
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