
 
 
Årsrapport for socialpædiatrisk udvalg 2005-06 
 
 
Medlemmer: Lise Kirk, Annette Haagerup, Vibeke Hardam Nohns, Charlotte Søndergaard og Karin 
Lassen (formand) 
Der har været afholdt fire møder, og været en del aktivitet pr. mail og telefon. 
 
Arbejdet i den tværfaglige, intersektorielle og landsdækkende Munchausen by Proxy (MBP) 
arbejdsgruppe fortsætter med to årlige møder. 
Det er endnu internt uddannelsesarbejde, men senere vil der blive mere udadvendte aktiviteter med 
undervisning og udarbejdelse af egentlige handleplaner. 
 
Der er sammen med arbejdsgruppen vedrørende seksuelle overgreb på børn udarbejdet et diagnose- 
og ydelsesregistrerings-ark som vil blive præsenteret på høstmødet i år. Dette er udarbejdet med det 
formål at gøre de socialpædiatriske diagnoser mere præcise og fyldestgørende af hensyn til 
fremtidig forskning. 
I det kommende år er planlagt at udvalgsmøderne afholdes samme dag som møderne i 
arbejdsgruppen for seksuelle overgreb og udvalgsmedlemmerne kan deltage i abejdsgruppens 
diskussioner og arbejdsgruppens medlemmer bliver associerede medlemmer af socialpædiatrisk 
udvalg, med det formål at sikre størst mulig kontinuitet indenfor et lille fagområde 
 
Der arbejdes fortsat på en subspecialiserings beskrivelse i hht. DPS´s generelle retningslinier for 
stillinger til ekspertuddannelse(aug. 2000) og fagområdebeskrivelsen som fremført af DPS i 
formandsberetningen 2003 
 
Tre af gruppens medlemmer (Annette, Charlotte og Karin) deltog i offentlig hørring vedrørende 
Tvangsbortadoption på Christiansborg. To af gruppens medlemmer er med i Munchausen by Proxy 
arbejdsgruppen (Vibeke og Karin). 
 
I forbindelse med debatten om tvangsbortadoptioner arbejdede en del af gruppen på at få udsendt en 
pressemeddelelse, og blev i forbindelse med dette arbejde klar over behovet for hurtige 
kommunikations måder og diskussioner i gruppen med konsensus omkring enkelte 
problemstillinger, for hurtigt at kunne melde ud i lignende sager. 
 
Visionerne for Socialpædiatrisk udvalg er stadig at øge det tværfaglige arbejde for forebyggelse, 
diagnosticering, behandling og rehabilitering af børn udsat for omsorgssvigt og overgreb. 
 
Lise Kirk er på valg og ønsker ikke genvalg.  
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