Referat af generalforsamling, fredag d. 10/9 1999
1. Valg af dirigent
Henrik Hertz valgt
2. Formandens beretning
Der henvises til den udsendte skriftlige beretning, der blev suppleret med følgende:
Der blev som sidste år besat 18 undervisningsstillinger. Der var 38 ansøgere. Pointkravene var højere i
region øst end i region syd og nord. Ansøgere opfordres til at søge bredt.
Et kursisthold har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen samt DPS med klage over uddannelsesforhold.
Selskabet er glad for initiativet til dialog. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, bestående af
hovedkursuslederen, medlemmer af uddannelsesudvalget og repræsentanter for de berørte
kursistårgange. Referat herfra er fremlagt. Der vil blive dannet et kontaktorgan mellem de enkelte
kursistårgange, bestyrelsen og uddannelsesudvalget.
Selskabet har fået en hjemmeside; der opfordres til flittig brug.
Program for høstmødet foreligger nu. Det er fremlagt, og vil snarest blive udsendt.
Vedr. lægeprognosen har selskabet foreslået uddannelseskapaciteten (antallet af undervisningsstillinger)
øget til 24 pr. år.
Diagnoserelaterede grupper vil blive indført, uanset problemer hermed. Vi har mulighed for at få
indflydelse ved at være aktive nu.
Der afholdes ikke vårmøde i år 2000, da der er kongres i Nordisk Pædiatrisk Forening.
Arbejdsgruppen vedr. CME (continous medical education) har udsendt rapport. Bestyrelsen ønsker
diskussion af denne, specielt om efteruddannelse i administration/ledelse skal kunne medregnes.
Uddannelsesudvalget foreslår, at aktiviteter vedr. CME varetaget af dette udvalg (det har tidligere
været overvejet, at der oprettes et særligt CME-udvalg).
Endelig takkede formanden for 6 spændende år i bestyrelsen, og gjorde opmærksom på, at de
videnskabelige selskaber de senere år har fået en større arbejdsbyrde, men samtidig også betydeligt
øgede muligheder for indflydelse.
Beretningen blev herefter drøftet. Fra debatten fremhæves:
Meningerne om, hvorvidt administrativ/ledelsesmæssig efteruddannelse kan medregnes i CME var delte.
Flere påpegede vigtigheden af, at børneafdelinger også fremover ledes på kvalificeret vis. Et specielt
problem er, at sådan efteruddannelse ofte består af en intensiv periode på få år. Den generelle
stemning var dog, at der var tale om medicinsk efteruddannelse, og at kravet om i gennemsnit 50
timer pr. år burde kunne overkommes af enhver.
Der var udbredt skepsis overfor DRG. Bestyrelsen pålægges at tage afstand fra dette i brevform. Samtidig
accepteres, at man fortsat deltager i arbejdet med implementeringen. Det blev bemærket, at en positiv
effekt af DRG kan blive bedre diagnosekodning.
Der var betydelig, men ikke udelt, opbakning til bestyrelsens beslutning om, at stillinger med henblik på
ekspertuddannelse normalt skal opslås, så ansøger efter specialistuddannelse samt denne stilling
opfylder krav til §14-vurdering (bredde i uddannelsen, herunder vagtfunktion). Mange var dog af den
opfattelse, at det vigtigste var at få sat yderligere gang i denne videreuddannelsesaktivitet, vagtfrie
stillinger eller ej.
Foranlediget af udgivelsen af referenceprogram for udredning af børn med urinvejsinfektioner blev
behovet for sådanne, og mulige ulemper, drøftet. Der var opbakning til referenceprogrammer som
sådan. Ansvaret for udarbejdelse bør ligge hos relevante fagudvalg under DPS. De bør udsendes til
høring, og slutgodkendes af bestyrelsen. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i høringsfasen,
hvor der vil være mulighed for reel indflydelse på referenceprogrammets indhold.
Socialpædiatrisk udvalg har måttet flytte et aftalt møde p.g.a. sammenfald med andet arrangement.
Udvalget modtog en uforbeholden undskyldning herfor.
Formandens beretning kunne herefter godkendes.
3. Beretning fra udvalg.
Der henvises til de udsendte udvalgsberetninger. Alle beretninger blev godkendt.
4. Beretning fra inspektorerne
Generalforsamlingen indvilligede i at behandle dette punkt udover den vedtægtsbestemte dagsorden.
Niels Christian Christensen aflagde beretning. Problemerne genkendelige fra afdeling til afdeling. Det

bemærkes, at inspektorrapporterne er taget meget alvorligt i visse sygehusadministrationer, og har kunnet
tjene som dokumentation af struktur-/ressourceproblemer.
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet er i balance, der har været mulighed for igen at overføre et beløb til Professor Torben
Iversen’s rejsefond for Yngre Børnelæger. Det bemærkes, at udgifterne til afholdelse af udvalgsmøder er
steget væsentligt.
På forespørgsel om behovet for formue blev oplyst, at formuen ved regnskabsafslutning var 300.000 kr.,
men den likvide formue årligt når et lavpunkt omkring 100.000. Formuen bør derfor ikke være væsentligt
lavere.
Regnskabet blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på 600 kr.
7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var indkommet forslag om at selskabets medlemmer fremover skal modtage Acta Paediatrica. I
forslaget angives udgiften hertil som ca. 350 kr. Svenska Barnläkara Sällskabet har dog fået en lignende
aftale for 130 SKR pr. medlem. Forslagsstilleren ændrede sit forslag til, at bestyrelsen bemyndiges til at
forhandle med henblik på aftale. Flere andre ændringsforslag blev trukket tilbage. Det ændrede forslag
blev tiltrådt. Der var betydelig interesse for muligheden. Der blev dog stillet spørgsmål ved om Acta
Paediatrica var det rigtige tidsskrift. Bestyrelsen opfordres til at overveje at undersøge muligheden for
lignende aftaler med andre tidsskrifter. Flere var stærkt imod obligatorisk tidsskriftabonnement som led i
medlemsskabet.
Karen Taudorf takkede på selskabets vegne Ole Andersen for 6 års dynamisk, engageret og kvalificeret
arbejde i bestyrelsen, heraf 3 år som formand, og overrakte en boggave.
8. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer
Ole Andersen har siddet 6 år i bestyrelsen, og afgår dermed. Arne Høst blev valgt i stedet. Den øvrige
bestyrelse blev genvalgt.
9. Valg af 2 revisorer
Finn Ursin Knudsen og Sten Petersen blev genvalgt.
10. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet
Alle valg blev afviklet uden afstemning. Se vedlagte liste.
11. Eventuelt
Neuropædiatriudvalget opfordres til at udarbejde referenceprogram for behandling af børn med epilepsi
samt behandling med botulinustoxin.
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