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REFERAT  
 

Generalforsamling i  
Dansk Pædiatrisk Selskab 

Søndag d. 29. maj 2016 kl. 19.30-22 
Børnedage 2016, Hotel Comwell Korsør 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

a. Bestyrelsen foreslår Thomas Hertel. Ingen indsigelser, derved vælges han. 

2. Formandens beretning v. Pernille Mathiesen. 

a. Jf. den skriftlige og udsendte formandsberetning, der også foreligger på 
hjemmesiden. 

i. Overordnede punkter: 

1. Hvad vej skal pædiatrien gå: smalt eller bredt speciale? 

2. Hvilke børn skal vi se, alle? De få? 

3. Hvad er det børnelægen skal? 

4. Hvad skal pædiatri: Vi skal fremme faglig og videnskabelig pædiatri i 
Danmark 

5. Det sidste år har vi særligt brugt kræfter på: 

a. Den akutte pædiatri, med særlig tanke på Viborg 
børneafdeling. 

b. Etik i pædiatri, som DPS har holdt tema-dag om i marts 2016. 

c. Fagområdeuddannelsen. Der har været holdt møder med 
både de ledende overlæger og fagområderne. Dette er en 
fortsat proces der vil forløbe over det næste år. 

d. DanPedMed. Et nationalt netværk i forskning i medicin til 
børn. Der er med økonomisk støtte fra de danske regioner 
ansat en deltids-forskningssygeplejerske til at skabe et 
velfungerende netværk af forskere og sikre fremtidigt smidigt 
og velfungerende netværk og samarbejde til medicinsk 
forskning i hele landet. 

e. DPS har været repræsenteret i ”det Svenske Folkemøde” 

f. Børnerådet: DPS holdning til tvang og fastholdelse på 
hospitalet. 

g. Forældres adgang til barnets data i et nyt digitaliseret 
sundhedsvæsen. 

h. Specialeplansmøde vedr. afledte effekter af specialeplanen. 

i. En HPV-task force er blevet nedsat med Niels Fisker, OUH 

6. Endeligt en stor tak til alle der hjælper til at gøre DPS til det stærke 
faglige selskab det er i hele landet. 

 



  

7. Endeligt spørges til hele salen om der er input til DPS, særligt mht. 
presse og kommunikations-strategi og etiske udmeldinger. 

a. Akut medicin: 

i. Frygt for en voldsom overbehandling af børn ved 
overgang til akut medicinere. 

ii. Skal vi trække skade-børn ind i børnemodtagelserne? 

iii. Der foreslås at DPS træder mere i karakter i akut 
medicin-sagen. 

iv. En vinkel man kunne angribe var den 
sociale/regionale forskel og uligheds-aspektet. I den 
ene ende af landet skal børnelæger se alle børn i 
andre dele af landet skal de ingen børn se. 

v. Det nævnes at det er vores kamp FOR børnene ikke 
kampen om børnene, og at det aktuelle forløb er en 
klar faglig kvalitetsforringelse for børnene. 

b. Pressen: 

i. Der foreslås at DPS har en presse-strategi og der laves 
kurser i dette, f.eks. til bestyrelsen og fagområde 
udvalgene. 

ii. Der foreslås at man også etablere et 
kommunikations/presse netværk. 

iii. Der foreslås at man deltog mere i de sociale medier. 

iv. Det foreslås også at man er varsom i pressen og 
tænker taktisk og er velovervejet i sine argumenter, 
formentligt i en styret kommunikations-proces. En 
påvirknings-strategi. Vise frem, fremfor at skælde ud. 

v. Et kommunikations-udvalg foreslås. Men er det i 
virkeligheden bestyrelsen der skal være dette, evt. 
dog i samarbejde med et evt. nyt koomunikations-
organ. 

c. Etik: 

i. Der foreslås at man godt under DPS formålsparagraf 
kan udtale sig etisk. Og at det ville være fint med flere 
etiske udtalelser fra DPS 

 

3. Beretninger fra udvalg  

a. Uddannelsesudvalget aflægger beretning. 

i. Målbeskrivelsen og kompetencekort er blevet revideret og er netop 
afsluttet. Vil være at finde på hjemmesiden snarest. 

ii. Der er arbejdet med evaluering af MMI, dette fortsætter det næste år, inkl. 
Inddragelse af Yngre Pædiatere. 

iii. Supervisions-grupper for hovedudd. læger vil blive etableret dette efterår, 
som et pilot-projekt. Til dette projekt vil en erhvervspsykolog fra 



  

Lægeforeningen blive tilknyttet, gratis i pilot-projektet. 

iv. Fagområdeuddannelsen og kravende og formålet med disse er blevet 
diskuteret meget det sidste år. Der har blandt andet været henvendelser fra 
tre fagudvalg samt de ledende overlæger i region H.  
Derfor vil der fremtidigt være en proces omkring fagområdeuddannelsen. 
Det er en balancegang mellem et højt fagligt niveau og hvad der er muligt i 
en klinisk og praktisk hverdag. 

1. Der kommenteres omkring dimensionering og balancen omkring det 
faglige niveau, med frygt for at niveauet bliver for lavt. 

b. Fremlæggelse fra hovedkursusleder Anja Klamer. 

i. Der er de sidste 2 år etableret en revideret hovedkursus-række. Denne og 
processen bag revideringen gennemgås.  

ii. Blandt andet præsenteres det nye kursus i ”tværgående pædiatri”. 

iii. Endvidere er det nu ”organiseret” mere samlet så kursisterne vil være mere 
”niveau-inddelte” ved at kursisterne følger kurserne med en specificeret 
rækkefølge. 

c. Øvrige fagudvalgsrapporter vil være at finde på hjemmesiden efter 
generalforsamlingen. 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab v. Marianne Skytte Jakobsen 

a. Dette vil være skriftligt på hjemmesiden. 

b. Indtægter: ca. 327.000 kr. Udgifter: ca. 288.000 kr. Overskud: ca. 38.000 kr. 
Derudover indtægter fra diverse konti: regnskabsteknisk overskud: 122.000 kr. 

Der er dog en mindre rettelse fra 2014 regnskabet, hvilket korrigere selskabets 
indehavende. 
Total formue: steget en smule til ca. 1.000.000 kr. 

Regnskabet godkendes uden indsigelser.  

5. Fastlæggelse af kontingent 

a. Bestyrelsen foreslår at dette fastholdes på 650 kr./årligt 

Dette godkendes uden indsigelser. 

6. Forslag til vedtægtsændringer, hvis sådanne foreligger 

a. Bestyrelsen i DPS foreslår følgende vedtægtsændring: 
Aktuelt lyder vedægterne, §8, st. 4: 

 I stående udvalg nedsat af DPS, hvor der ikke i vedtægterne er fastsat en begrænset 

funktionstid, gælder det, at udvalgsmedlemmer vælges for 3 år med mulighed for genvalg én 

gang. Mindst ét af udvalgsmedlemmerne skal tilhøre YL. Udvalgene skal sikre, at der opstilles 

nye kandidater og kun hvor dette ikke kan lade sig gøre fagligt eller administrativt forsvarligt, 

kan et udvalgsmedlems funktionstid forlænges med yderligere perioder af 3 år. 

 

Foreslås ændret til, §8, st. 4:  

I stående udvalg nedsat af DPS, hvor der ikke i vedtægterne er fastsat en begrænset 

funktionstid, gælder det, at udvalgsmedlemmer vælges for 3 år med mulighed for genvalg 

én gang. Mindst ét af udvalgsmedlemmerne skal tilhøre YL, OG MINDST TO AF 

UDVALGSMEDLEMMERNE SKAL VÆRE SPECIALLÆGER. Udvalgene skal sikre, at der opstilles 

nye kandidater og kun hvor dette ikke kan lade sig gøre fagligt eller administrativt 

forsvarligt, kan et udvalgsmedlems funktionstid forlænges med yderligere perioder af 3 år. 



  

i. Vedtægtsændringen godkendes uden indsigelser. 

7. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

a. Nyt kommissorium for global børnesundhedsudvalg, se bilag. 

i. Dette præsenteres af forslags-stilerne 

ii. Kommissoriet genkendes uden indsigelser. Fagudvalget vil efterfølgende 
kaldes fagudvalg for global børnesundhed. 

b. Forslag fra fagudvalget for allergologi og pulmonologi: 

"Det sikres at der i for hvert fagudvalgs fagområder altid er valgt minimum en 

ekspertuddannet fagområdespecialist eller overlæge med ansvar for fagområdet". 

i. Der foreslås fra generalforsamlingen at man fastholder den nye $8 stk. 4 
ændring af vedtægterne, som sufficient aktuelt. Der foreslås at der arbejdes 
videre med dette. 

8. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer 

a. Bestyrelsen genvælges uden modkandidater. 

9. Valg af 2 revisorer  

10. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet 

a. Alle udvalg gennemgås løbende og der vælges nye medlemmer ved 
telefonafstemning. Dog foretages sidste afstemning ved papir pga. system-nedbrud. 
Alle fagudvalg kan ses på hjemmesiden under de respektive fagudvalg. 
Følgende udvalg indsupplerede medlemmer uden kampvalg: 

i. Akut- og intensiv: Marianne Sjølin. 

ii. DRG: Christina Neergaard Pedersen. 

iii. Gastroenterologi: Klaus Johansen, Ida Kangas 

iv. Hæm-onk: Anne-Merete Kølbæk. 

v. Neonatologi: Linda Vad Pedersen, Hristo Stanchev, Ann Britt Langager Søe. 

vi. Socialpædiatri: Hanne Nødgaard Christensen. 

vii. Ungdom: Jens Jakob Herrche Petersen, Stine Møller Sildorf. 

viii. Retningslinjer: Anne Louise Bischoff, Mia Færch. 
Der var kampvalg til følgende udvalg: (de præcise afstemningsresultater 
kan oplyses ved kontakt til DPS) 

ix. Allergologi-Pulmonologi: Valgt: Thomas Houmann, Josefine Gradman. 
Øvrige opstillede: Kim Kristensen, Britta Hjerrild. 

x. Endokrinologi: Valgt: Jesper Johannesen, Line Cleemann, Rikke Beck Jensen. 
Øvrige opstillede: Maja Bjerrum. 

xi. Nefrologi: Valgt: Kostas Kamperis, Søren Hagstrøm. Øvrige opstillede: 
Claudia Mau Kai, Mia Færch, Per Wittenhagen. 

xii. Udvalg for global børnesundhed: Valgt: Anja Poulsen, Maren Rytter, 
Christian Christoffersen, Alexandra Kruse, Sina Dalby, Marianne Skytte 
Jakobsen. Øvrige opstillede: Hilde Uhlving, Anna Haugaard, Stine Lund. 
 

 

11. Eventuelt 

http://paediatri.dk/selskabet/astma-pulmonologi


  

a. Der foreslås at man i DPS kunne have et ad hoc udvalg om pædiatri i Grønland. 
Dette vil bestyrelsen tage videre det næste år. 

b. Der kommenteres at der i år er ganske få reservelæger i flere udvalg og særligt få 
reservelæger der stiller op til fagudvalgende. Der foreslås at man evt. næste år kan 
foreslå en vedtægtsændring, der gør at mindst et medlem i alle fagudvalg bør være 
reservelæge. 
Det opfordres til at alle deltagere husker at engagere reservelæger i specialet også 
til DPS 

 

Endeligt takkes for et godt møde. 

 

 
Mikel Alberdi 29-5-2016 


