
 

Referat af generalforsamling i Dansk Pædiatrisk Selskab, fredag d. 7. september 2001 
på Rigshospitalet i København. 
 
Formanden bød velkommen, og indledte med at mindes afdøde Minna Bloch Petersen. Efter 
en kort stilhed indledtes generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
1. Valg af dirigent 
Niels Christian Chrisensen valgtes med akklamation 
 
2. Formandens beretning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer 
Der henvises til den udsendte beretning samt liste over optagne medlemmer. 
Kommentarer til beretningen:  
��Vedr. uddannelse af speciallæger i almen medicin opfordres bestyrelsen til at presse på 
for at få ansættelse på pædiatrisk afdeling, og undervisningsindslag ved pædiatere på 
specialets kurser, gjort obligatorisk. Alternativt er der risiko for at børn behandles efter to 
forskellige standarder; en almenmedicinsk og en pædiatrisk. Kapacitetshensyn bør ikke få 
indflydelse, der kan være basis for at overføre årsværk på medicinske afdelinger til 
børneafdelinger for til gengæld at frigøre flere turnuspladser. Vi skal som fag være 
opmærksom på, at vi så påtager os ansvaret for at levere en god uddannelse. Det bemærkes, at 
i England deltager almenmedicinere i inspektorordning. 
��Vedr. ændring af årbogens form og indhold er der bred støtte til bestyrelsens ønske om 
videreudvikling af årbogen. På forespørgsel oplyste formanden, at logoet samt den grønne 
farve planlægges bevaret. 
��Vedr. beslutningsreferater o.lign. på hjemmesiden var der bekymring for om dette 
medførte unødvendigt ekstraarbejde ved referatskrivning. Det blev anført, at referaterne til 
hjemmesiden blot kan udarbejdes ved at enkelte “følsomme” eller ufærdige ting slettes fra det 
egentlige referat. Der kom forslag om at formandens e-mail-adresse stod ved referaterne, og 
at der kom en form for “forslagskasse”. Endvidere var der forslag om at man - evt. som 
alternativ til egentlige referater på siden - havde en form for “Nyt fra udvalget”. Adgang til 
referater på hjemmesiden kan forhåbentlig øge engagementet blandt selskabet medlemmer, 
ikke mindst yngre medlemmer. Der var delte meninger om hvorvidt det vil være 
hensigtsmæssigt at begrænse adgangen til dele af hjemmesiden med password. Ikke mindst 
var der bekymring for om udvalgsformænd kunne få uhensigtsmæssigt mange henvendelser 
fra offentligheden, og for at åben adgang til hjemmesiden kunne begrænse incitamentet til at 
publicere kontroversielle ting på siden. Webmasteren oplyste, at password adgang kræver 
teknisk opgradering af hjemmesiden, og at prisen er fra ca. 5000 kr. pr. år og opefter. 
Konklusivt var der tilslutning til, at bestyrelsen og IT-udvalgetarbejder videre med forslgene. 
��Vedr. “produktionstal” for børneafdelingerne blev det foreslået, at disse offentliggøres 
efterfølgende 
Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen. 
 
3. Beretning fra udvalg 
Der henvises til de udsendte udvalgsberetninger. 
Enkelte udvalg havde supplerende kommentarer: 
��Allergologi/pulmonologi: Der er lavet en allergivandrejournal, som er sendt til 
afdelingerne. Den er endnu ikke udsendt til praktiserende pædiatere, men dette vil naurligvis 
ske. 
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��Neurologiudvalget: Udover det i den skriftlige beretning arbejdes der med en status 
epilepticus-instruks. 
��Uddannelsesudvalget: Gennemgik beretningen og resultaterne af 
spørgeskemaundersøgelsen vedr. fase III uddannelsen (se skriftlig beretning). Der var en del 
kommentarer til denne samt uddannelsesudvalget i det hele taget: 
�� En spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsessøgende er ikke nødvendigvis helt 
præcis beskrivelse af faktiske forhold, men har vægten på selvvurderede 
uddannelsesmuligheder. 
�� Uenighed i at funktion i mange specialambulatorier er en kvalitet i sig selv. 
Superviseret funktion i almenpædiatrisk ambulatorium kan være mindst ligeså godt. 
�� Der er for lidt forskningsaktivitet. Det foreslås, at afdelingerne, f.x. på hjemmesiden, 
udmelder pågående forskningsaktivitet. Uddannelsessøgende lægers hverdag er i dag sådan, 
at fritidsforskning som det kendtes tidligere er ved at være en saga blot. 
�� Evaluering af kurserne med tentamen er god; ikke kun som evaluering af kursisterne 
men også af kurserne. Det henstilles til kursusledere, at de enkelte undervisere får resultaterne 
vedr. deres egen undervisning. 
�� Der er en betydelig uddannelsesressourcen i speciallægepraksis. Der foreslås at 
kursister/fase III læger kan få ambulatoriedage i praksis, f.x. 1 dag om ugen i en 3 eller 6 
måneders periode. Der er ikke angivet financering af dette. Det blev nævnt, at et amt har 
vedtaget at bevilge 5 uddannelsesdage pr. introduktionsstilling, disse kan bruges til besøg i 
praksis hhv. hos kommunalt ansatte læger på børne-unge-området. 
�� Det er vigtigt at alle i løbet af uddannelsen også selv underviser, f.x. som tutorer. Der 
er, i al fald i nogle amter, et overenskomstmæssigt problem, idet der kun han være 
(=honoreres) få tutorer pr. afdeling. 
��Inspektorordningen: Ca. 10 børneafdelinger er besøgt. Ordningen er blevet obligatorisk. I 
henhold til Sundhedsstyrelsens nye inspektormanual vil der blive lagt endnu mere vægt på 
afdelingens selvevaluering før besøg. Der er nu 8 inspektorer. 
 
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
Regnskabet fremlagdes. Det bemærkes, at punktet administration primært dækker 
medlemsudsendelser. Det blev drøftet, om der kunne spares ved at bruge elektroniske 
udsendelser. Formanden mente at dette ville blive fremtidens løsning, men at det endnu er lidt 
for tidligt.. 
Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab.   
 
5. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentet fastholdes på 600,- kr. årligt for ordinære medlemmer. 
 
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Forslaget til vedtægtsændring blev vedtaget, således at der ikke vælges repræsentanter til 
Nordisk Pædiatrisk Forenings repræsentantskab (idet dette som bekendt er nedlagt). 
Vedtægtsændringen skal behandles ved næste generalforsamling før den træder i kraft. 
Kommisoriet for IT-udvalget blev vedtaget. 
 
7. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer 
Følgende blev valgt: Karen Taudorf, Arne Høst, Niels Clausen, Bente Hansen, Helle 
Andersen og Thorkild Jacobsen. 
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8. Valg af 2 revisorer 
Finn Ursin Knudsen og Sten Petersen blev genvalgt. 
 
9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet 
Se venligst vedlagte liste (der løbende ajourføres og publiceres på hjemmesiden). 
 
10. Eventuelt 
Intet. 
 

Frederiksberg, 21. oktober 2001 
Thorkild Jacobsen 

 


