
Årsberetning 2017-2018 Socialpædiatrisk udvalg.  
  
Udvalgets medlemmer:  
  
Lone Christiansen Overlæge FAS Herlev Hospital. Pressekontakt. Genvalgt 2017 
Gitte Hesthaven Jørgensen Afdelingslæge YL Aarhus Universitetshospital. Er på valg - modtager 
genvalg. 
Hanne Nødgaard Christensen Overlæge FAS Indvandremedicinsk Klinik Hvidovre Hospital Vlgt 
2016, men går ud af udvalget. Pressekontakt 
Charlotte Nørkjær Eggertsen. Afdelingslæge YL  Åalborg Universitetshospital Valgt 2017 
Karin Lassen Overlæge, FAS, Odense Universitetshospital Genvalgt 2016. Pressekontakt 
  
Associerede medlemmer: 
Lone Marie Larsen 
Eunice McWere 
Elena Escobar 
Birgitte Boysen Kjær 
Æresmedlem Bodil Moltesen 
  
Udvalget har tidligere besluttet at tidligere medlemmer af SPU og læger i gang med 
ekspertuddannelse i social-pædiatri kan være associerede medlemmer. 
  
Udvalgets aktiviteter i året 2017/2018 
Der har i det forløbne år været afholdt 4 heldagsmøder samt mail og telefonkontakt. 
Vi har i tråd med de tidligere år valgt at holde heldagsmøder, for ud over de valgte emner at have 
mulighed for at diskutere cases og give hinanden faglig sparring. 
  
De tre medlemmer der har påtaget sig at være pressekontakter, deltog i DPS´s heldags pressekursus 
i Odense. Vi har også haft lejlighed til at anvende vore færdigheder i praksis i forbindelse med en 
sag fra Herning /Aarhus, hvor der var en del mediebevågenhed. 
  
Undertegnede har deltaget i forløbsgruppe i SST vedrørende børn med psykiske sygdomme 
(spiseforstyrelse, angst, depression og ADHD) 
  
Derudover har flere af os deltaget i undervisning på forskellig vis både i forbindelse med Årsmødet 
for Børnehusene og U-kursus for Børneortopædi. 
  
Hanne Nødgaard Christensen har sammen med retsmediciner Lise Frost udarbejdet en håndbog for 
almen praksis "Mistanken om overgreb hos børn" 
  
Da vi kun er få (5) med godkendt ekspertuddannelse i socialpædiatri, hvor 1 er gået på pension og 1 
har forladt specialet, har vi valgt at have associerede medlemmer i gruppen af hensyn til kontinuitet 
f.eks. i forhold til Børnehusene og i forhold ti praktisk erfaring. 
  
Karin Lassen 
Forman for Socialpædiatrisk Udvalg 
Maj 2018 
 


