Lægefaglig Fraktion for Børn og Unge. Bestyrelsesmøde Kolding 8/11-2008
Deltagere: Jens Holm-Pedersen, Jan Lundgaard, Eva Kiib, Anette Storr-Paulsen, Gitte

Hesthaven, Kjeld Poulsen
Fraværende: Susanne Bülow, Vibeke Hardam Nohns
1. Dagsorden: godkendt.
2. Referat fra sidste møde: godkendt.
3. Fagområdebeskrivelse: Det er måske mest realistisk at arbejde mod en fagområdebeskrivelse
frem for en specialebeskrivelse. Bl.a. fordi de læger som går ind i faget oftest er speciallæger i
forvejen. Og der er brug for input fra flere specialer.
Omvendt vil et medicinsk fagspeciale, med en betydelig faglig tyngde på børne-ungedelen, på
længere sigt være det, som kunne forankre den sundhedsfremmende indsats optimalt. Derfor
deltager fraktionen i et sådan arbejde, hvis det vurderes om realistisk og hvis det forankres
centralt i Lægeforeningen.
Vi skal have uddannelsessamarbejde med andre specialer og efteruddannelsen er en vigtig
faktor for fagudviklingen. Vi skal have fokus på at påvirke og understøtte hvad kommunernes
fremtidige sundhedsopgaver skal være på børne- og ungeområdet. Den lægefaglige opgave skal
bl.a. være at sikre hvordan forbedringerne på sundhedsområdet rykker, og hvordan vi kan
medvirke til at øge den social sundhedskapital hos børnene. Fagområdet skal bygge på forskning
og uddannelse, og her bliver det vigtigt at etablere et tæt samarbejde med universitetsbyernes
relevante institutioner, så vore indsatser bygger på evidens. Fagområdet skal funderes i en
overordnet generel fælles platform, som understøttes af relevante specialfunktioner. Målet er bl.a.
få et fælles fagligt fodslag på få kerneelementer, som er grundlæggende for det
sundhedsfremmende og behovsudløste børne- ungefelt.
4. Årskursus for børn- og ungelæger: Kurset skal være forankret i den lægefaglige fraktion. Der er
et ønske om, at kurset laves i samarbejde med den samfundsmedicinske fraktion. Jens tager
initiativ til et snarligt møde mellem de to fraktions bestyrelsesformænd og COK. Formålet er at
forankre kurset i de to bestyrelser, fastlægge formalia og udarbejde retningslinier for kurset.
5. KS-kurset: Under henvisning til Vejledning om kursus for læger, ansat i den kommunale
sundhedstjeneste nr. 234, afsnit 4, retter formanden henvendelse til Sundhedsstyrelsen, og
orienterer om, at Dansk Selskab for Skolemedicin nu varetages af Lægefaglig Fraktionen for
Børn- og Ungeområdet. Og at det er fraktionens formand, som fremover indgår i kursusudvalget,
og i henhold til vejledningens tekst varetager opgaven som dettes formand.
6. Rapporten om udsatte børn: Afgjort relevant emne at arbejde videre med, men drøftelse af om
det skal være i form af en temadag eller i et andet regi, evt Grenå, udskydes til næste
bestyrelsesmøde.
7. Jan orienterer om økonomien.
Evt.
-Hjemmeside for danske selskab for børnesundheds hjemmeside er ikke lukket. Jens spørger
Niels Henrik om han kan skrive på hjemmesiden at den er lukket og at vi henviser til DSFF.
Anette kontakter Ole Refstrup om løbende opdatering af hjemmeside.
- Jon Arnfred og Kjeld Poulsen deltager i Tænketank om samfundsmedicinens fremtid 24-25
november.
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