
Formandsberetning ved generalforsamlingen i  
Dansk Selskab for Børnesundhed den 2. februar 2022 
  
I mange år har der været et fagligt fællesskab for kommunalt ansatte læger, der arbejder med børn og 
unge. Fællesskabet har haft forskellige navne og forankringer, i starten var det Skolelægeforeningen og 
siden 2007 har det været Dansk Selskab for Børnesundhed, som er en fraktion under Dansk Selskab for 
Folkesundhed.  
  
Uanset navn og forankring har det lægefaglige fællesskab været vigtigt for kommunalt ansatte læger, som 
ofte er uden lægekollegaer i kommunen. Det har givet mulighed for faglig udvikling, sparring og 
erfaringsudveksling og også et fint socialt fællesskab ofte krydret med sange skrevet til lejligheden af Arne 
Lindahl, som i mange år var kommunallæge i Helsingør. 
  
I mange år arrangerede Selskabet et flere dage langt årsmøde i Grenå – et af årets højdepunkter for 
mange kommunallæger. I de seneste år er medlemstallet i Dansk Selskab for Børnesundhed faldet og det 
har betydet, at der ikke har været basis for lange kurser, men i forbindelse generalforsamlingen har vi holdt 
vellykkede årsmøder med eksterne oplægsholdere og kortere møder med intern erfaringsudveksling.  
  
I 2019 blev årsmødet aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Ved generalforsamlingen i september 
2019 var vi en lille sluttet flok bestående af de 5 bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen blev det 
besluttet, at bestyrelsen ville arbejde med selskabets fremtid herunder eventuel nedlæggelse. 
  
Generalforsamlingen i 2020 og 2021 blev udskudt på grund af Corona. Bestyrelsen har gennem de to år 
drøftet selskabets fremtid pr mail og på et møde i oktober 2021. I bestyrelsen er der enighed om, at der 
ikke er basis for et selskab for kommunalt ansatte læger, der arbejder med børn og unge, men at det vil 
være relevant med et videnskabeligt selskab for alle typer af kommunallægefunktioner. På den baggrund 
har bestyrelsen fremsat et forslag til behandling på generalforsamlingen i 2022 om at omdanne Dansk 
Selskab for Børnesundhed til Dansk Selskab for Kommunallæger. 
 
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for et meget fint samarbejde, hvor alle har bidraget med inspiration og 
positive input, også når det har været tunge tider. Jeg kommer til at savne vores fællesskab. 
 
Også tak til Ole og Jonna Refstrup fra administrationen i Dansk Selskab for Folkesundhed for uvurderlig 
hjælp og overblik gennem de to sidste r. 
  
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle for mange gode år i Dansk Selskab for Børnesundhed.  
  
Vi håber at generalforsamlingen vil tage godt imod vores forslag om et nyt selskab og at alle de gode 
erfaringer fra Dansk Selskab for Børnesundhed kan leve videre i Dansk Selskab for Kommunallæger 
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