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Årsberetning 2016-17 fra DPS’ Socialpædiatrisk Udvalg 
 
Medlemmer 
 
Udvalgsmedlemmer:   
Lone Christiansen Overlæge FAS Herlev Hospital Pressekontakt Valgt 2014 Mail: christiansenl@dadlnet.dk 
Modtager genvalg 
Malene Heidemann Afdelingslæge YL Odense Universitetshospital Valgt 2014 Modtager ikke genvalg 
Gitte Hesthaven Jørgensen Afdelingslæge YL Aarhus Universitetshospital  Valgt 2015 
Hanne Nødgaard Christensen Overlæge FAS Herning Sygehus  
Mail: hannecri@rm.dk  Pressekontakt Valgt 2016 
Karin Lassen Overlæge FAS Odense Universitetshospital  
Mail: karin.lassen@rsyd.dk  Pressekontakt Valgt 2013 
 
Associerede medlemmer:  
Lone Marie Larsen Afdelingslæge YL Odense Universitetshospital  
Mail: lonemarielarsen@hotmail.com                                            
 
Udvalget har besluttet at tidligere medlemmer af Social-pædiatrisk Udvalg og læger i gang med 
ekspertuddannelse i social-pædiatri kan være associerede medlemmer. 
 
Således er Lone Christiansen og Malene Heidemann på valg.  
Lone Christiansen modtager genvalg, Malene Heidemann ønsker ikke at genopstille. 
Charlotte Nørkjær Eggertsen Afdelingslæge YL Ålborg Universitetshospital(nord) opstiller til SPU 
 
Udvalgets aktiviteter i året 2016-2017 
Der har i det forløbne år været afholdt 4 heldagsmøder samt en del mail og telefonkontakt. 
Vi har ligesom de forgående år valgt at holde heldagsmøder, for ud over udvalgsarbejdet at kunne give 
hinanden faglig sparring lave peer review på hinandens cases. 
Fra efteråret 16 og frem til foråret 17 har vi brugt meget tid og energi på at lave pressemeddelelser, skrive 
kronikker og breve blandt andet til Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen  i forbindelse med fyrring af 
socialpædiatrisk overlæge på Aarhus Universitetshospital.  
Vores bekymring er og var nedlæggelsen af den højt specialiserede funktion på AUH, når der ikke længere 
er ansat en læge med ekspertuddannelse i socialpædiatri.  
Der har været et tæt samarbejde med DPS´s bestyrelse i forhold til ovenstående. 
Vi tænker det ville være relevant at diskutere på generalforsamlingen om medlemmerne mener at afdelinger 
uden personer ansat med ekspertuddannelse kan varetage højt specialiseret funktion. 
 
Derudover har vi i det forløbne år været mere udadvendte end tidligere. Vi har deltaget (både som aktører og 
planlægningen) i Niels Feldballes undervisnings film om seksuel krænkelse. Kan ses på: www.mistanken.dk  
Samt deltaget i nyhedsudsendelse om børn med stress (funktionelle lidelser) 
Vi deltager også i udvalgs arbejde i SST vedrørende børn med psykiske lidelser. 
 
Da vi kun er få (4) med godkendt ekspertuddannelse i socialpædiatri har vi valgt at have associerede 
medlemmer af gruppen af hendsyn til bevarelse af kontinuiteten f.eks. i forhold til Børnehuse, men også i 
forhold til praktisk erfaring. Tidligere medlemmer af SPU og læger i gang med ekspertuddannelse i 
socialpædiatri har mulighed for at være associerede medlemmer. 
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