Dansk Pædiatrisk Selskab

Referat af generalforsamling i Dansk Pædiatrisk Selskab, 8/9 2000 i København.
1. Valg af dirigent
Niels Christian Christensen valgtes ved akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
Der henvises til den udsendte skriftlige beretning. Særligt kan fremhæves:
Ÿ Selskabet har fået en hjemmeside, www.dps.suite.dk, og der foreslås nedsat et IT-udvalg.
Ÿ Bortset fra neonatologiske diagnoser (der tages i brug 1/1 2001) er selskabets forslag til DRGsystem ikke gennemførligt p.g.a. kollission med andre specialers gruppering. Der arbejdes med et
nyt forslag.
Ÿ Diagnoseudvalget er ved at afslutte arbejdet med pædiatrisk kodevejledning. En
diagnosekortliste vil foreligge i løbet af efteråret.
Ÿ Målbeskrivelsen for uddannelsen til speciallæge i pædiatri vil blive revideret, i overensstemmelse
med anbefalingerne i Speciallægekommissionens betænkning.
Ÿ De supplerende kriterier ved bedømmelse af ansøgere til undervisningsstillinger i
speciallægeuddannelsen skal revideres. DPS har foreslået ændringer i kriterie 7 (det
specialespecifikke kriterie). Dette vil blive udsendt til medlemmerne.
Ÿ DPS har nedsat en ad hoc-arbejdsgruppe med henblik på forbedring af den pædiatriske indsats
for børn der har - eller mistænkes for at have - været udsat for seksuelt overgreb.
Ÿ Specialebeskrivelsen for pædiatri, der indgår i grundlaget for Sundhedsstyrelsens vejledning om
lands- og landsdelsfunktioner, er revideret.
Ÿ Redegørelse vedr. Sjældne Handicap er modtaget til høring. Data vedr.
spørgeskemaundersøgelsen er under bearbejdning.
Kommentarer:
Jens Løchte: Foreslår, at funktion i speciallægepraksis gøres meriterende i uddannelsen, f.x. ved at
det er pointgivende til undervisningsstilling. Gør i øvrigt opmærksom på, at man i speciallægepraksis
har et stigende antal konsultationer med problematikker indenfor det børnepsykiatriske område, og
at ikke mindst manglende adgang til akut børnepsykiatrisk intervention er et problem. (Bestyrelsen
har påpeget dette overfor Sundhedsstyrelsen i forbindelse med drøftelsen af specialeplanen for
pædiatri).
Ole Andersen: Bemærker, at bestyrelsens forslag til point for pædiatrisk relevant forskningsaktivitet
(i de supplerende kriterier ved vurdering af ansøgere til undervisningsstilling) er i konflikt med det
bærende princip om, at kriterier er indbyrdes eksklusive.
Anita Hansen: Finder, at rekommendationer i klaringsrapporter i Ugeskrift for Læger ofte er i
modstrid med rimelige retningslinier for udredning/behandling af børn. Opfordrer bestyrelsen til at gå
ind i dette arbejde.
Beretningen godkendes herefter ved akklamation.
3. Beretning fra udvalg
Der henvises til de udsendte skriftlige beretninger.
Kommentarer:
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Ole Andersen: Det er vigtigt, at diagnosekortlisten udgives i lommeformat. (Svar: Det bliver den).
Niels Christian Christensen: Opfordrer til, at neonatologiudvalget og infektionsmedicinsk udvalg
udsender rekommendation vedrørende RS-virus profylakse inden RS-virus sæsonen.
Anita Hansen: Sætter spørgsmål ved, om det er hensigtsmæssigt at der fremover skal være 2
delkursusledere, når honoraret for et kursus typisk er 1.6 timeløn. Det er et uheldigt signal, at vi gør
arbejdet med kursusarrangement gratis.
Hanne Nødgaard: Niveauet på flere af de tværfaglige kurser er for lavt.
Ole Andersen: Foreslår, at hovedkursuslederen fremover får alle evalueringer, også fra tværfaglige
kurser, så han om nødvendigt kan tage utilfredsstillende kurser op med Sundhedsstyrelsen.
Steffen Husby: Uheldigt med kun 3 års funktionstid som kursusleder også for kurser, der kun
afvikles hvert andet år. (Uddannelsesudvalget lover, at funktionsperioden vil blive ændret til 3
kurser).
Niels Christian Christensen: Bemærker store forskelle på pointtal i de forskellige regioner. Efterlyser
statistik for tildeling af undervisningsstillinger.*
Jan Ulrik Secher: Foreslår, at et ophold i speciallægepraksis af kortere eller længere varighed indgår
i undervisningsstillingen.
Ole Andersen: Finder det kritisabelt, at fortrolige oplysninger fra ansættelsesudvalget (i region Øst)
hurtigt blev kendt. (Dette må afklares i udvalget)
Arne Høst: Efterlyser regler vedr.ikke-EU-borgeres muligheder for ansættelse i
undervisningsstilling.(Bestyrelsen vil afklare området).
Ole Andersen: Oplyser, at DRG vedr. nyfødte bliver et dansk system, der minder om, men ikke er
identisk med det nordiske. Startdato er 1/1 2001. Vedr. den øvrige børnegruppe er vore forslag
ikke fuldt i overensstemmelse med andre specialers brug af DRG. Der skal udarbejdes ny DRGgruppering, deadline 1/5 2001 til ikrafttræden 1/1 2002.
Søren Krabbe: Efterlyser, at afdelingerne inddrages mere i DRG-arbejdet, da DRG allerede bruges
som et økonomisk værktøj.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Der henvises til det udsendte regnskab. Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.
5. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet fastholdes uændret, d.v.s. 600 kr. pr. år for ordinære medlemmer.
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Udsendt forslag fra Hans Lou er trukket tilbage.
Bestyrelsen foreslår oprettelse af et IT-udvalg.
Kommentarer:
Susanne Halken: Roser initiativet, ikke mindst selskabets andre udvalg har behov for et IT-udvalg.
Katharina Main: Bekymret for, om et udvalg kan overkomme de arbejdsopgaver, det er nødvendigt
at dække, og for, om de mere tekniske kvalifikationer er til stede.
7. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer
Alle bestyrelsesmedlemmer stillede op til genvalg. Der var ingen andre kandidater, at alle blev
genvalgt.
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8. Valg af to revisorer
Finn Ursin Knudsen og Sten Petersen blev begge genvalgt.
9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet.
Se vedlagte liste.

10. Evt.
Hanne Nødgaard: Ønsker, at man af hensyn til nytilkomne i selskabet præsenterer sig når man tager
ordet ved generalforsamling o.lign. i selskabet.
Katharina Main: Gør opmærksom på, at flere udmærkede tidsskrifter gratis er tilgængelige på
internet, f.x. via adressen: www.dnlb.dk Vælg ressourcer dernæst typer og så elektroniske
journaler

Thorkild Jacobsen

* Den ønskede statistik er vedlagt. Den er hentet fra Videreuddannelsessekretariatet i Århus Amts
hjemmeside (www.aaa.dk/vus)

