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Ungdomsmedicinsk udvalg. Årsberetning 2010-2011 
  
Udvalget har følgende medlemmer: Birthe Olsen (2009-12) Susanne Munck Klansø (2009-12), 
Rikke Bodin Beck Jensen (2008-11). Kirsten Boisen (2010-13), Grete Teilmann (2010-13).  
Udvalget har konstitueret sig med Grete Teilmann som formand. Udvalget har siden sidste 
generalforsamling kommunikeret elektronisk samt haft tre møder. 
  
Udvalget arbejder for at sætte fokus på unge patienters særlige vilkår, herunder ændrede 
aldersgrænser for pædiatrien, og har i det forgangne år særligt beskæftiget sig med overgangen 
mellem børne- og voksenafdelingen.  
  
Efter opfordring fra DPS bestyrelse bidrog udvalget til Ugeskrift for Lægers temanummer med 
high-lights fra specialeselskaberne med en artikel om transition. Artiklen pointerede at transition er 
mere end en overgang fra børne- til voksenafdelingen, og med fordel kan betragtes som en flerårig, 
planlagt proces, der allerede starter når den unge er omkring 12 år (Ugeskrift for Læger, 2011 Mar 
7;173(10):725.). 
 
I marts 2011 blev det længe planlagte Speicaleforum afholdt i samarbejde mellem Organisationen 
af Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Pædiatrisk Selskab under temaet ”Unge patienter - hvor 
hører de til?”. Mødet bød på ungdomsmedicinske erfaringer i dansk og internationalt perspektiv, og 
erfaringer med unge fra voksenmedicinske afdelinger. De unges perspektiv blev repræsenteret af to 
kronisk syge unge fra Ungepanelet i Ungdomsmedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet. 
Efterfølgende var der debat om hvor og hvordan skal de unge patienter følges, og der var bred 
enighed om at det findes relevant at fortsætte arbejdet mod ændrede aldersgrænser i pædiatrien.  
 
For første gang afholdes det årlige europæiske møde i International Association og Adolescent 
Health i år i Danmark (se program mm på www.iaah2011.com). Det overordnede tema er 
inddragelse af unge patienter i alle aspekter af sygdomshåndtering, forebyggelse og 
vidensindsamling.  Udvalget har efter bedste evne forsøgt at stimulere og bakke op om danske 
bidrag til konferencen, bl.a. om tiltag for unge med Tourette Syndrom samt om systematiserede 
transitionsprogrammer i endokrinologien og for unge med cystisk fibrose. 
 
I marts løb det tredie U-kursus i ungdomsmedicin af stablen. Kirsten Boisen og Grete Teilmann 
stod for undervisningen. Kursets indhold er fortsat unges bio-psyko-sociale udvikling, 
kommunikation med unge, adherence, optagelse af den psyko-sociale anamnese (med rollespil), og 
unges risikoadfærd. Kurserne evalueres positivt af kursisterne. 
  
Udvalget vil i 2011-12 fortsætte arbejdet med at beskrive og forbedre de formaliserede overgange 
fra pædiatri til intern medicin samt arbejde for en ændring af aldersgrænserne for pædiatri. 
Derudover vil udvalget indgå i arbejdet for at etablere en landsdækkende beskrivelse af ”Det 
Ungdomsvenlige Hospital”. 
 
Den 2/5-2011 
Grete Teilmann 


