Professorat
i børnesundhed

Freddy Karup Pedersen er både projektleder for DVFs sundhedsprojekt, klinikchef på Rigshospitalets
børneafdeling, og den første dansker, som er medlem af Internationalt Røde Kors øverste
myndighed, Standing Commission. Nu er han også blevet professor i international børnesundhed

F

reddy Karup Pedersen blev 1. december 2006 tildelt titlen adjungeret
professor i International Pædiatri ved
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet. Adjungeret professor
er en titel, som universiteterne kan tildele personer på højt fagligt niveau, som institutionen
ønsker at hædre med denne titel og derved
knytte nærmere til sig. Titlen tildeles for fem
år og er ikke forbundet med aﬂønning.
En adjungeret professor kan holde forelæsninger, indgå i bedømmelsesudvalg mv. og
deltage i institutionens forskning eller samarbejde med denne om forskningsprojekter. Han
holdt en veloplagt tiltrædelsesforelæsning på
Panum-instituttet 21. februar, med et ﬂot og
sagligt PowerPoint show.
Freddy Karup Pedersen er dr. med. og
arbejder som klinikchef for Pædiatrisk Klinik
II på Rigshospitalets børneafdeling.

Topposter i Røde Kors
Freddy Karup Pedersen har været præsident
for Dansk Røde Kors fra 1997 til 2005, hvor
han blev aﬂøst af Bodil Nyboe Andersen. Før
han blev præsident (1986-89) var han medlem
af Røde Kors forretningsudvalg og hovedbestyrelse og vicepræsident 1989-97. Han har
siden 1983 bl.a. været konsulent for mor/barn
sundhedsprojekter i bl.a. Bangladesh, Nepal,
Vietnam, Filippinerne og Etiopien.
Siden december 2003 har han været medlem
af Internationalt Røde Kors øverste myndighed, Standing Commission. Han aﬂøste den
svenske prinsesse Christina Magnuson. Det
er første gang, at en dansker indtager en så
høj post i Internationalt Røde Kors. Standing
Commission har ni medlemmer og er den
øverste myndighed for alle 181 Røde Kors- og
Røde Halvmåneselskaber i verden, og har det
overordnede ansvar for samarbejdet med de
191 stater, som har skrevet under på Genèvekonventionerne.
Fra 2002 til 2005 har han været formand for
Internationalt Røde Kors’ sundhedskommission på baggrund af sin store indsats inden for
sundhedsarbejdet, specielt i forhold til kampen
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Af Wilfred Gluud
som sigtede på at forbedre Børnehospitalets
personales evner til at behandle luftvejsinfektioner og udstyre Børnehospitalet med det
udstyr, som skulle bruges dertil. Og samtidig
sætte Børnehospitalet i stand til at undervise
i nogle områder ude på landet, hvor der også
var behov for at sundhedspersonalet kunne
håndtere luftvejsinfektioner, så børnene ikke
døde af dem. Det skrev vi sammen til et
treårigt projektforslag, som vi søgte Danida
om støtte til.
Siden har jeg været engageret i projektet
og dets forsættelse, som ud over luftvejsinfektioner senere også blev til et projekt om
forebyggelse og behandling af dengue feber,
som er en meget udbredt sygdom hos børn i
Sydvietnam.
mod hiv/aids. I 2003 udtalte han: ”Jeg ser klart
den opbakning og det mandat som en følge af
det arbejde, jeg har gjort på sundhedsområdet.
Og udover at det er en anerkendelse af mit
arbejde, viser valget af en dansker til Standing
Commission også, at Dansk Røde Kors har et
godt navn internationalt”.

Sundhedsprojekter i Vietnam
I forbindelse med dokumentarﬁlmen ”Børn
og sundhed i Vietnam” optog vi i februar et
interview med Freddy Karup Pedersen, hvor
han bl.a. fortæller:
”Jeg blev engageret i arbejdet i Vietnam ved
at Dansk Vietnamesisk Forening henvendte
sig til det, der dengang var Dansk Pædiatrisk
Selskabs ulandsudvalg, hvor jeg sad - i øvrigt
sammen med Else Andersen - og spurgte,
om vi havde lyst til at være med til at være
behjælpelige med at etablere et program for
børns sundhed på Børnehospitalet Nr. 1, som
foreningen jo havde samarbejdet med i ganske
lang tid i mindre skala.
Det førte til, at jeg og Else Andersen tog ud
og besøgte Børnehospitalet, og besluttede, at
vi på det tidspunkt ville fokusere på det der
var den almindeligste årsag til død hos børn
under fem år. Det var akutte luftvejsinfektioner. Derfor designede vi et bistandsprogram,

VietNam
A

J

O

U

R

De fem hyppigste børnesygdomme
Senere, i den sidste seks år periode, blev
projektet udvidet til at handle om projekter,
som fokuserer på de fem alvorligste årsager
til sygdom og død hos børn Vietnam. Det
er ud over luftvejssygdommene og dengue
feber ernæringssygdomme (fejlernæring),
diarrésygdomme og malaria.
Vores erfaringer med at samarbejde med
Børnehospitalet og vietnameserne har været
rigtig positive. De vil selv gerne gøre mange
af ting, som vi så i fællesskab forsøger at gøre.
Det gælder både for Børnehospitalet og for
det personale, vi samarbejder med ude på
landet.
Projektet dækker et befolkningsunderlag
på ca. en halv million.
Effekten af projektet kan jo måles på mange
måder. Man kan kikke på hvor mange børn,
der er blevet behandlet. Og man kan se på
hvor mange sundhedsarbejdere, der er blevet
uddannet, hvor mange mødre, der er blevet
uddannet – og det er rigtigt store tal. F.eks.
er der undervist mere end 20.000 mødre i de
fem sygdomme, deres symptomer, og hvordan
de skal håndteres. Men det, der i den sidste
ende betyder noget, er selvfølgelig, at man
reducerer dødeligheden hos børnene. I løbet
af den nu snart seks årige projektperiode
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Kulturdag på Østerbro
Dansk Vietnamesisk Forening holdt 24. marts Kulturdag,
denne gang som noget nyt i Østerbrohuset i Århusgade i
København. De foregående seks år har Kulturdagen været
holdt på Rysensteen Gymnasium i Tietgensgade. Men efter de
satte prisen op, besluttede bestyrelsen at prøve et nyt sted
Af Wilfred Gluud & Ingeborg Rasmussen
Østerbrohuset havde vi den store foyer på vietnamesiske børn gennem Børnehospital
1. sal og tre foredragslokaler. Det skabte Nr. 1 fra Hospitalsindsamlingen og sundhedsen rar stemning, at alle aktiviteter foregik projekter ﬁnansieret af Danida.
samme sted.
Filmen er produceret af Wilfred Gluud, der
Som sædvanlig var der foredrag om bistand, også har stået for ide og manuskript for Dansk
rejser og oplæg af Vietnams ambassadør. Der Vietnamesisk Forening.
var også opvisning i taoistisk Tai Chi.
Filmen er ﬁnansieret af Dansk Vietnamesisk
Deltagerantallet faldt lidt til 73 betalende Forening sammen med oplysningsmidler
gæster, foruden de deltagende aktivister.
fra IMCI-projektet. Den vietnamesiske foEt fast led i Kulturdagen er Restaurant tograf Nguyen Van Vinh har lavet ﬁlmens
Saigon.dk, der som sædvanlig mødte op mange smukke billeder, mens Jakob Kryger
og indrettede restaurant med indbydende på Nørrebro TV har stået for klipningen.
vietnamesiske retter.
Kommentaren er indtalt af Wilfred Gluud og
Bestyrelsen har allerede besluttet at afholde Helle Blom.
kulturdag næste år i Østerbrohuset. Det bliver
Der er anvendt arkivklip fra ’Vietnam og
i slutningen af februar eller starten af marts Kampuchea 1979’, som Ib Makwarth lavede for
2008, efter Têt 7. februar og fastelavnssøndag DVF, ’Vietnam mod nye tider’ lavet af i 1994
18. februar 2008.
af Wilfred Gluud og Morten Rasmussen samt
ﬁlmen ’CARE i Vietnam 2005’.
Premiere på ’Børn og sundhed i Vietnam’
Filmen starter med et nutidigt rocknummer
Kulturdagen 24. marts bød også på premiere med Trân Quê Son ’Saigon Twist’. Senere spilles
på dokumentarﬁlmen ’Børn og sundhed i et klassisk vietnamesisk folkemusiknummer
Vietnam’. Filmen, der varer 26 minutter, ’Stream musik of the T’rung’ i originalindspilhandler om dansk hjælp til titusindvis af ningen med Midtvietnams folkeensemble, og

I
Her ses Freddy Krarp Petersen tilbage i 1996

- de to faser - er børnedødeligheden hos børn
under fem år faldet til ca. det halve. Det er
selvfølgelig ikke projektets skyld alene. Der er
også andre faktorer, der spiller ind. Men der
er ikke nogen tvivl om, at projektet har været
en betydelig medvirkende årsag til det. Og det
er vi selvfølgelig rigtigt glade for.

International børnesundhed
På det personlige plan har vel blandt andet
dette projekt - sammen med andre ting jeg
har gjort, arbejdet i Røde Kors og i andre
sammenhænge - betydet, at jeg nu har fået et
professorat i international pædiatri.
Og det vil jeg da gerne bruge til at fremme
samarbejdet mellem institutioner i den tredje
verden - efter den model - eller lignende modeller - som vi har haft med Børnehospitalet
i Vietnam.
Det tror jeg, kan få betydning både for
danske læger ved, at de kan lære noget om
de sygdomme, man jo hyppigere og hyppigere
nu også møder på hjemlige fronter. Nogle af
de sygdomme, der ellers kun ﬁndes i troperne
og i den tredje verden. Det kan forhåbentligvis
bidrage til at styrke nogle miljøer i den tredje
verden til gavn for både patienter og sundhedspersonale der.
Herhjemme kan man jo gøre det ved at
sørge for, at danske lægestuderende også
uddannes i nogle af de sygdomme, der kun
ﬁndes i troperne og ved at de kommer i indgå
i uddannelsen af børnelæger og af børnelæger,
der vil uddanne sig specielt i infektionssygdomme.
Og så kan man prøve at etablere et samarbejde mellem institutioner, som det f.eks. har
været tilfældet i Vietnam, som tilsigter både
at behandle, uddanne og undervise. Men også
at lave noget forskning til gavn for børn i den
tredje verden”.
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Vân Khanh og Ole Riis fra DVF’s bestyrelse i ivrig snak inden Kulturdagen for alvor gik i gang
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