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Ungdomsmedicinsk-‐udvalg:	  Årsberetning	  2015-‐2016	  
	  
Medlemmer	  
Overlæge	  Jannet	  Svennson	  (FAYL)	  (2014),	  afdelingslæge	  Kirsten	  Boisen	  (FAYL)	  (2010,	  
afdelingslæge	  Grete	  Teilmann	  (FAYL)	  (formand,	  2010),	  ph.d.-‐studerende	  Lambang	  Arianto	  (FAYL)	  (2014),	  
afdelingslæge	  Rikke	  Bodin	  Beck	  Jensen	  (FAYL)	  (2011)	  
	  
Udvalget	  har	  holdt	  3	  møder	  i	  det	  forgangne	  år.	  
	  
Fokus	  på	  regler	  om	  tavshedspligt	  for	  15-‐17	  årige	  
Udvalget	  har	  i	  det	  forgangne	  år	  valgt	  at	  sætte	  fokus	  på	  reglerne	  om	  tavshedspligt	  for	  de	  15-‐17	  årige,	  fordi	  
den	  gældende	  lovgivning	  rummer	  nogle	  væsentlige	  dilemmaer,	  og	  kan	  være	  svær	  at	  forstå.	  	  
Tavshedspligten	  er	  en	  grundlæggende	  etisk	  fordring	  for	  læger	  og	  fremgår	  blandt	  andet	  af	  Lægeforeningens	  
etiske	  regler.	  Vi	  kan	  dog	  ikke	  love	  børn	  og	  unge	  ubetinget	  fortrolighed	  på	  grund	  af	  den	  skærpede	  
underretningspligt,	  jævnfør	  §	  153	  i	  lov	  om	  social	  service.	  I	  arbejdet	  med	  unge	  patienter,	  kan	  der	  
fremkomme	  oplysninger,	  hvor	  fortrolighed	  –	  for	  en	  tid	  –	  kan	  være	  afgørende	  for	  behandlingsalliancen	  og	  
relationen	  til	  den	  unge.	  Dette	  er	  i	  tråd	  med	  Vejledning	  om	  information	  og	  samtykke	  og	  om	  videregivelse	  af	  
helbredsoplysninger	  m.v.,	  hvor	  bl.a.	  behandlingens	  karakter,	  sygdommens	  alvor,	  oplysningernes	  art,	  den	  
unges	  alder	  og	  modenhed	  og	  behovet	  for	  opfølgning	  i	  hjemmet	  er	  med	  i	  vurderingen	  af,	  hvorvidt	  
forældrene	  skal	  informeres	  om	  en	  iværksat	  behandling.	  	  
I	  samarbejde	  med	  Caroline	  Adolphsen,	  jurist	  med	  speciale	  i	  sundhedsloven,	  har	  udvalget	  skrevet	  en	  
statusartikel	  om	  emnet,	  som	  omhandler	  reglerne,	  de	  indbyggede	  dilemmaer	  og	  et	  overblik	  over,	  hvordan	  
problemstillingen	  håndteres	  internationalt.	  Artiklen	  er	  netop	  er	  antaget	  til	  publikation	  i	  Ugeskrift	  for	  Læger.	  	  
	  
National	  konference	  i	  Ungdomsmedicin	  
Den	  11/11-‐15	  afholdt	  Dansk	  Ungdomsmedicinsk	  Netværk,	  som	  er	  et	  tværfagligt	  initiativ	  udgående	  fra	  
Rigshospitalet,	  Skejby,	  Odense,	  Ålborg	  og	  Nordsjællands	  Hospital	  den	  2.	  danske	  Konference	  i	  
Ungdomsmedicin	  på	  Nordsjællands	  Hospital.	  150	  sundhedsprofesionelle	  deltog,	  og	  konferencen	  gav	  et	  
billede	  af	  de	  mange	  facetter	  af	  ungdomsmedicinen	  der	  arbejdes	  med	  rundt	  omkring	  i	  Danmark,	  herunder	  
unges	  trivsel	  og	  sundhedsadfærd,	  hjernens	  udvikling,	  kommunikation	  med	  unge	  patienter,	  adherence,	  
transitions-‐programmer,	  selvskadende	  adfærd,	  forskning	  i	  	  internetbaserede	  sundhedstilbud	  (e-‐health)	  og	  
meget	  mere.	  	  
	  
Stiftelse	  af	  Dansk	  Selskab	  for	  Ungdomsmedicin	  
Som	  afslutning	  på	  den	  2.	  danske	  Konference	  i	  Ungdomsmedicin	  blev	  der	  afholdt	  stiftende	  
generalforsamling	  i	  Dansk	  Selskab	  for	  Ungdomsmedicin	  (DSUM).	  Selskabet	  er	  tværfagligt,	  og	  formålet	  er	  at	  
fremme	  viden,	  forskning	  og	  behandling	  på	  det	  ungdomsmedicinske	  område,	  på	  tværs	  af	  faggrupper	  og	  
sektorer,	  og	  at	  opnå	  indflydelse	  ved	  politiske	  beslutninger	  og	  prioriteringer.	  Alle	  interesserede	  er	  velkomne	  
til	  at	  melde	  sig	  ind	  i	  selskabet	  (mail	  til	  kirsten.boisen@regionh.dk).	  
	  
Repræsentanter	  fra	  Region	  Nord	  og	  Syd	  
Udvalgets	  medlemmer	  ønsker	  inderligt,	  at	  der	  opstiller	  repræsentanter	  fra	  de	  øvrige	  regioner.	  
	  
På	  Ungdomsmedicinsk	  udvalgs	  vegne	  
	  
Grete	  Teilmann	  
1.	  maj	  	  2016	  


