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Årsberetning Socialpædiatrisk Udvalg 
 
Medlemmer: Lise Kirk, Bodil Moltesen, Karin Lassen, Vibeke Hardam Nohns og Hanne 
Nødgaard (formand). Der har været afholdt tre interne møder foruden livlig telefonering og e-mail 
korrespondance.  
 
Hovedtemaet for årets arbejde har været Munchausen by Proxy (MBP). Dette startede med 
temaeftermiddag i forbindelse med generalforsamlingen i september med indlæg af professor 
Meadow,  overlæge Nathan og psykolog Birgitte Bruhn. I forlængelse heraf arrangede 
socialpædiatrisk udvalg i samarbejde med Birgitte Bruhn et internt tværfagligt arbejdsmøde for 
professionnelle med erfaring med MBP. Arbejdsgruppen består af  socialpædiatrisk udvalg, 
psykologer, børnepsykiatere, kommunale socialrådgivere, politi, restsmedicinere og en jurist fra 
Kammeradvokaten. Gruppen vil mødes to gange årligt, opbygge tværfaglig ekspertise på området, 
bistå ved svære kliniske problemstillinger samt indgå forskning herom. Sekretariatet varetages på 
børneafdelingen Skejby Sygehus, hvor gruppen kan kontaktes ved behov (Hanne Nødgaard).. 
 
Mht til diagnosearbejdet har der været diskuteret behov for standarlisering af de socialpædiatriske 
og børnepsykiatriske diagnoser samt behov for kodning af netværksmøder o.lign. Arbejdet med 
diagnoser er henlagt til arbejdsgruppen vedrørende seksuelle overgreb på børn, idet  alle i denne 
gruppe er ansat i hospitalsvæsnet og derfor arbejder med diagnosekodning. 
 
Der har været arbejdet med den ny speciallægeuddannelse og det dertil hørende teoretiske kursus 
som fra 2005 skal laves i samarbejde med almen pædiatrisk udvalg. Karin Lassen og Hanne 
Nødgaard arbejder som kursusledere videre med dette. 
 
Socialpædiatrisk udvalg har afgivet høringssvar til DPS/Sundhedsstyrelsen angående rapporten 
”Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling”. Specielt blev gjort opmærksom 
på den manglende mulighed for psykologbistand i lettere kliniske tilfælde samt det absolut 
nødvendige samarbejde med socialsektoren ved behandling af børn med denne sygdom. 
 
Udvalget (Hanne Nødgaard) har været til møde med Lægeforeningens etiske udvalg (Hans Buhl) 
angående DPS’s udtalelelse om kvindelig omskæring. Baggrunden for mødet var etisk udvalgs 
problemer med tolkning af teksten. Mødet afklarede dette og gav ikke anledning til ændringer. Lise 
Kirk er med i Lægeforeningens’s udvalg for etniske minoriter. 
 
Der arbejdes (Vibeke Hardam og Lise Kirk) for udbygning af uddannelsessamarbejde med Dansk 
Selskab for Børnesundhed (DSfB), idet f.eks. DSfB’s årlige ”Grenå-seminar” kan have mange 
oplæg med interesse for børnelæger. Lise Kirk er suppleant til bestyrelsen for DSfB. 
 
Tre af gruppens medlemmer (Bodil Moltesen, Karin Lassen og Hanne Nødgaard) er medlemmer af 
arbejdsgruppen vedrørende seksuelle overgreb på børn under DPS. Foruden forbedringen af 
den tværfaglige håndtering af børn udsat for seksuelt overgreb (eller mistanke herom) og 
diagnosearbejdet arbejdes her med på forsøg på etablering af fælles pædiatrisk forskningsprojekter. 
Teamet for seksuelt misbrugte børn på RH har udgivet resultaterne af deres arbejde med 420 børn. 
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Visionerne for socialpædiatrisk udvalg er at få øget det tværfaglige arbejde for forebyggelse, 
dignostik og behandling af børn udsat for omsorgssvigt og overgreb. Et tværfagligt samarbejde 
internt på hospitalerne, men i nok så høj grad tværsektorielt med kommuner, amtslige 
behandlingssteder, retsvæsen og politi. Både medicinsk og  tværfaglig forskning er nødvendig. 
Denne vil forsøges etableret lokalt og nationalt. For spændende international forskning om 
sammenhæng mellem opvækstvilkår og senere sygdom henvises til www.acestudy.org  
 
Bodil Moltesen har siddet i udvalget i to perioder og udtræder derfor af gruppen. Mindst en ny 
kandidat til posten er fundet. 
 
Hanne Nødgaard 
hno@sks.aaa.dk 


