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Stillingsbeskrivelse	  for	  uddannelse	  i	  ekspertområdet	  socialpædiatri. 

Ved	  socialpædiatri	  forstås	  den	  del	  af	  pædiatrien	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  forebyggelse	  diagnostik	  
og	  behandling	  af	  sygdomme	  og	  symptomer	  hvis	  årsag,	  kliniske	  fremtrædelsesform,	  behandling	  og	  
prognose	  på	  afgørende	  vis	  er	  afhængig	  af	  psykosociale	  forhold.	  Der	  menes	  her	  både	  interne	  
forhold	  i	  familien	  og	  eksterne	  faktorer	  i	  samfundet.	   

De	  væsentligste	  patientgrupper	  udgøres	  af: 

1. Børn,	  der	  har	  været	  udsat	  for	  fysisk	  vold	  og/eller	  seksuelt	  overgreb	  eller	  mistanke	  herom.	  

2. Børn	  udsat	  for	  psykisk	  vold	  (ex.	  Vold	  i	  familien)	  

3. Børn	  udsat	  for	  fysisk	  og/eller	  psykisk	  omsorgssvigt.	  

4. Børn	  med	  psykosomatiske	  symptomer. 

5. Spiseforstyrrelser	  og	  trivselsproblemer	  i	  alle	  aldre. 

6. Børn	  af	  forældre	  med	  misbrugsproblematik,	  psykisk	  syge	  forældre	  eller	  særligt	  socialt	  
belastede	  forældre	  med	  begrænsede	  ressourcer.	  

7. Kronisk	  syge	  børn,	  hvor	  psykosociale	  problemer	  forværrer	  sygdommen	  og	  dermed	  barnets	  
helbred	  på	  kort	  og	  langt	  sigt.	  

8. Børn	  med	  selvmordsforsøg	  og	  selvskadende	  adfærd	  

Børneafdelingen 

Børneafdelingen	  hvor	  hoveduddannelsen	  forgår	  skal	  have	  overlæge	  med	  dokumenteret	  ekspertise	  
i	  socialpædiatri	  svarende	  til	  den	  beskrevne	  ekspertfunktion	  på	  området.	   

Afdelingen	  skal	  have	  mindst	  200	  nyhenvisninger	  med	  socialpædiatrisk	  problemstilling	  om	  året	  og	  
600	  ambulante	  besøg.	  

Der	  skal	  foretages	  mindst	  40	  fotokolposkopier	  om	  året.	  

Afdelingen	  skal	  have	  et	  fast	  tværfagligt	  team	  med	  deltagelse	  af	  psykolog,	  socialrådgiver,	  pædagog	  
og	  lærer	  udover	  læge	  og	  sygeplejerske.	  Der	  skal	  være	  let	  adgang	  til	  konference	  med	  
børnepsykiatrisk	  speciallæge.	  

Børneafdelingen	  skal	  have	  ekspertise	  indenfor	  de	  væsentligste	  kroniske	  sygdomsgrupper	  så	  den	  
uddannelsessøgende	  kan	  få	  erfaring	  	  med	  	  de	  psykosociale	  faktorer,	  der	  påvirker	  disse	  børns	  
sygsomsforløb.	  
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Organisatorisk	  placering,	  kompetence	  og	  ansvar 

Den	  uddannelsessøgende	  er	  ansat	  på	  lige	  vilkår	  med	  andre	  speciallæger	  på	  afdelingen	  og	  har	  
kompetence	  svarende	  hertil.	  Den	  ledende	  overlæge	  har	  det	  overordnede	  ansvar	  som	  for	  andre	  
læger.	  Uddannelsesvejleder	  har	  ansvaret	  for	  at	  uddannelsesprogrammet	  gennemføres.	  

Ved	  ansættelser	  på	  andre	  afdelinger	  træffes	  der	  særaftaler	  med	  disse	  og	  stamafdelings	  ledende	  
overlæge	  samt	  uddannelsesansvarlige	  overlæge	  for	  at	  sikre	  relevansen	  af	  opgaverne	  under	  
ansættelsen	  samt	  at	  der	  er	  overensstemmelse	  mellem	  ansvar	  og	  kompetence	  i	  udførelsen.	   

 

Uddannnelsen	  	  er	  3	  –	  årig. 

Den	  	  socialpædiatriske	  ekspertuddannelse	  er	  	  3-‐årig	  og	  består	  af	  mindst	  2	  års	  ansættelse	  som	  
1.reservelæge	  eller	  afdelingslæge	  på	  en	  pædiatrisk	  afdeling	  med	  socialpædiatri	  som	  
indsatsområde,	  hvor	  der	  findes	  overlæge	  med	  dokumenteret	  socialpædiatrisk	  ekspertise.	  	  Mindst	  
6	  mdr.	  og	  op	  til	  12	  mdr.	  bør	  foregå	  på	  en	  for	  ekspertområdet	  relevant	  afdeling,	  hvor	  der	  findes	  
speciallæge,	  der	  kan	  stå	  for	  læringen. 

Relevante	  ansættelser	  udover	  børneafdelinger	  i	  dette	  tidsrum	  kunne	  være:	  

Børnepsykiatriske	  	  afdelinger	  

Kommunallæge	  børn	  og	  ungeområdet	   

Familieambulatoriet	  Hvidovre	  Hospital 

Retsmedicinsk	  institut	  –	  dog	  højst	  3	  mdr.	  og	  med	  klart	  defineret	  fokus	  på	  børnesager. 

Embedslægeinstitution	  eller	  sundhedsstyrelsen.	  Der	  skal	  disse	  steder	  foreligge	  en	  for	  
socialpædiatrisk	  perspektiv	  relevant	  arbejdsplan. 

Ansættelse	  på	  internationale	  afdelinger	  eller	  centre.	  Der	  tænkes	  specielt	  på	  afdelinger	  i	  de	  
nordiske	  lande,	  USA	  og	  Storbrittanien.	  Disse	  ansættelser	  skal	  forhåndsgodkendes	  af	  DPS’s	  
Socialpædiatriske	  udvalg.	   

For	  at	  opnå	  de	  fornødne	  færdigheder	  i	  diagnostisering	  og	  behandling	  af	  børn	  udsat	  for	  seksuelle	  
overgreb	  skal	  den	  uddannelsessøgende	  have	  været	  ansat	  i	  Center	  for	  Børn	  udsat	  for	  Overgreb	  	  
Skejby	  eller	  socialpædiatrisk	  afdeling	  Odense	  eller	  Glostrup	  eller	  Team	  for	  seksuelt	  misbrugte	  børn	  
RH,	  	  dog	  således	  at	  hvis	  der	  ikke	  er	  socialpædiater	  ansat	  i	  SMB	  må	  den	  uddannelsessøgende	  
superviseres	  af	  overlæge	  i	  socialpædiatri	  på	  anden	  afdeling	  i	  denne	  periode)	  Alternativt	  kan	  der	  
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bevilges	  et	  kortere	  intensivt	  klinisk	  ophold	  ved	  særlige	  internationale	  Centre	  som	  fx	  Chadwick	  
Child	  Protection	  Center	  San	  Diego.	  Valg	  af	  sted	  skal	  godkendes	  af	  socialpædiatrisk	  udvalg.	  

	  Formålet	  med	  ansættelse	  i	  uddannelsesstilling 

At	  give	  den	  ansatte	  den	  fornødne	  uddannelse	  og	  erfaring	  til	  i	  hospitalsregi	  selvstændigt	  på	  
overlægeniveau	  at	  varetage	  udredning,	  behandling	  og	  viderevisitering	  indenfor	  ekspertområdet	  	  
vedrørende	  børn	  udsat	  for	  alle	  typer	  overgreb	  og	  omsorgssvigt	  samt	  følger	  heraf,	  	  samt	  udfærdige	  
de	  fornødne	  dokumentationer	  og	  rapporter	  (herunder	  politiattester).	  Skal	  kunne	  rådgive	  og	  
fungere	  som	  socialpædiatrisk	  ekspert	  i	  forhold	  til	  eksterne	  samarbejdspartnere	  i	  
socialforvaltninger,	  skole,	  retsvæsen,	  regioner,	  sundhedsstyrelse	  og	  sundhedsministerium.	   

 

	  Stillingens	  kliniske	  indhold 

1.	  Uddannelsesprogrammet	  skal	  følge	  de	  af	  DPS	  givne	  retningslinier	  for	  expertuddannelse	  
indenfor	  det	  pædiatriske	  område	  og	  skal	  være	  anvendelig	  på	  samtlige	  afdelinger	  i	  DK	  indenfor	  
dette	  ekspertområde.	   

2.	  Den	  uddannelsessøgende	  skal	  i	  halvdelen	  af	  dagarbejdstiden	  udføre	  socialpædiatrisk	  relevant	  
arbejde.	  Det	  drejer	  sig	  både	  om	  stuegang	  og	  ambulatorievirksomhed	  med	  relevante	  
patientgrupper.	  Det	  gælder	  således	  både	  børn	  udsat	  for	  overgreb,	  psykosomatisk-‐	  og	  kronisk	  syge	  
børn	  samt	  nyfødte	  børn	  af	  risikoforældre. 

3.	  Skal	  kunne	  varetage	  udredning,	  behandling	  og	  viderehenvisning	  af	  alle	  de	  beskrevne	  
patientgrupper	  indenfor	  socialpædiatri.	  

3.	  Udførelse	  af	  specifikke	  undersøgelses	  og	  behandlingsmetoder	  her	  specielt	  fotokolposkopi	  efter	  
de	  retningslinier	  der	  tidligere	  er	  beskrevet	  i	  DPS´s	  :	  ”Den	  pædiatriske	  indsats	  for	  børn	  udsat	  for	  
seksuelle	  overgreb	  eller	  mistænkt	  herfor”.	   

4.	  Deltagelse	  i	  afdelingens	  tværfaglige	  møder	  på	  afdelingen	  samt	  netværksmøder	  med	  eksterne	  
samarbejdspartnere.	  I	  den	  udstrækning	  der	  i	  regionen	  eller	  kommunen	  findes	  andre	  relevante	  
grupper	  eller	  udvalg,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  socialpædiatriske	  problemstillinger	  bør	  den	  
uddannelsessøgende	  deltage	  sammen	  med	  den	  uddannelsesansvarlige	  overlæge	  eller	  superviseret	  
af	  denne.	   

5.	  Obligatorisk	  deltagelse	  i	  følgende	  nationale	  grupper:	  1)DPS	  arbejdsgruppe	  vedr.	  børn	  udsat	  for	  
seksuelle	  overgreb.2)	  DPS	  socialpædiatriske	  udvalg,	  hvis	  ikke	  som	  medlem	  så	  som	  associeret.	  Der	  
skal	  ydes	  orlov	  med	  løn	  til	  deltagelse	  i	  disse	  aktiviteter. 

6.	  Supervision	  af	  yngre	  kolleger	  i	  socialpædiatriske	  sager	  samt	  vejledning	  af	  personale	  på	  andre	  
afdelinger	  som	  fx	  skadestue	  og	  barselsgang. 
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7.	  Uddannelsesaktivitet	  indenfor	  ekspertområdet	  både	  af	  læger	  (1	  gang	  /	  år),	  medicinstuderende	  
(4	  gange/	  år)	  og	  andre	  personalegrupper	  samt	  afdelinger	  som	  fx	  skadestue	  (1	  gang/	  år).	  Mindst	  2	  
gange	  under	  forløbet	  holde	  foredrag	  for	  større	  faglig	  forsamling	  udenfor	  uddannelsesstedet. 

8.	  Administrativ	  uddannelse	  fx	  i	  form	  af	  mellemlederkurser	  eller	  tilsvarende. 

9.	  Deltagelse	  i	  kurser	  vedrørende	  etiske	  og	  juridiske	  spørgsmål	  i	  forbindelse	  med	  
børnemishandling	  og	  omsorgssvigt.	  

10.	  Fokuseret	  ophold	  	  i	  følgende	  ambulatorier:	  børnepsykiatri,	  neuropædiatri	  og	  diabetes.	  (eller	  
tilsvarende	  ambulatorier	  for	  kronisk	  syge	  børn). 

 

Øvrigt	  klinisk	  arbejde 

Den	  uddannelsessøgende	  indgår	  på	  lige	  fod	  med	  afdelingens	  	  øvrige	  vagtlag	  og	  deltager	  i	  
almindelig	  pædiatrisk	  stuegang	  i	  det	  omfang	  varetagelsen	  af	  ekspertuddannelsesfunktionen	  
tillader	  det.	  Det	  sidste	  år	  af	  ansættelsen	  kan	  være	  vagtfri.	  

 

Supervision	  	   

Den	  uddannelsessøgende	  superviseres	  løbende	  af	  overlæge	  med	  ekspertfunktion	  i	  	  socialpædiatri.	  
Ved	  de	  ugentlige	  tværfaglige	  konferencer,	  hvor	  også	  børnepsykiater	  deltager	  får	  lægen	  mulighed	  
for	  feed	  back	  og	  dialog	  med	  de	  andre	  professioner,	  der	  er	  involveret	  omkring	  børn	  
socialpædiatriske	  problemstillinger.	  I	  tilfælde	  med	  særlig	  komplicerede	  sager	  skal	  der	  tilbydes	  
individuel	  supervision	  ved	  psykolog.	  

 

Forskning 

Under	  uddannelsesforløbet	  skal	  	  der	  være	  mulighed	  for	  forskning	  dvs.	  afsættes	  tid	  til	  at	  noget	  af	  
forskningen	  kan	  foregå	  i	  arbejdstiden.	  I	  løbet	  af	  de	  første	  3	  mdr.	  skal	  der	  laves	  en	  plan	  for	  de	  
kliniske	  undersøgelser,	  der	  ønskes	  afviklet	  under	  ansættelsen.	  Der	  bør	  efter	  de	  3	  år	  foreligge	  
mindst	  en	  artikel	  (publiceret	  eller	  accepteret)	  hvor	  den	  uddannelsessøgende	  er	  førsteforfatter. 

 

Kurser	  og	  konferencer	  

Den	  uddannelsessøgende	  skal	  have	  mulighed	  for	  deltagelse	  i	  for	  ekspertområdet	  relevante	  
nationale	  og	  internationale	  kurser	  og	  konferencer	  om	  nødvendigt	  udover	  de	  sædvanlige	  10	  dage,	  
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der	  ligger	  i	  overenskomsten.	  Relevansen	  afgøres	  sammen	  med	  den	  for	  ekspertuddannelsen	  
ansvarlige	  overlæge.	   

Obligatorisk	  er:	  deltagelse	  i	  San	  Diego	  	  ”Child	  Maltreatment	  Conference”	  mindst	  1	  gang	  under	  
ansættelsen	  og	  deltagelse	  i	  konferencer	  arrangeret	  af	  Nordisk	  Forening	  Børnemishandling	  og	  
Omsorgssvigt	  hvert	  andet	  år.	  1	  gang	  i	  forløbet	  deltage	  i	  europæisk	  eller	  ISPCAN	  konference	  eller	  
anden	  tilsvarende	  konference	  i	  Europa. 

Afdelingen	  skal	  betale	  transport	  og	  konferencegebyr. 

 

	  Ansøgere	  til	  stillingen	  

Stillingen	  kan	  kun	  søges	  af	  speciallæger	  i	  pædiatri	  med	  dokumenteret	  interesse	  for	  feltet. 

 

Evaluering	  og	  afslutning 

Der	  skal	  være	  evalueringssamtaler	  mindst	  1	  gang	  hvert	  ½	  år	  samt	  ved	  uddannelsens	  afslutning.	  I	  
det	  tidsrum	  hvor	  den	  uddannelsessøgende	  er	  ansat	  udenfor	  børneafdelingen	  	  skal	  der	  være	  
mindst	  	  en	  samtale	  (evt	  tlf.	  eller	  mail)	  med	  den	  ansvarlige	  overlæge. 

Ved	  	  uddannelsens	  afslutning	  skal	  afsluttende	  evaluering	  dokumenteres	  og	  forelægges	  DPS	  
uddannelsesudvalg	  med	  beskrivelse	  af	  den	  konkrete	  uddannelse.	  Den	  uddannelsesansvarlige	  
overlæge	  er	  ansvarlig	  for	  at	  dette	  sker. 
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