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Referent: Mia Bjerager

1. Niels Christian Christensen blev valgt som dirigent. Meddelte at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formands beretning ved Arne Høst:

AH gennemgik bestyrelsen sammensætning samt de i året afholdte møder.
Årets store opgave har været at påbegynde arbejdet med implementering af målbeskrivelsen. Arbejdet ligger nu på
Uddannelsesudvalget samt i de regionale Videreuddannelsesudvalg
AH takkede for vellykkede arrangementer ved Høstmødet i Roskilde og Vårmødet på Sørup Herregård.
Endvidere var der tak til alle udvalgene for et godt samarbejde i det forløbne år og en speciel tak til
Målbeskrivelses-skrivegruppen og til DRG-udvalget, som har været pålagt store arbejdsbyrder.
AH omtalte det ”nye” ad hoc udvalg for generel pædiatri, som man i bestyrelsen ønsker at permanentgøre, da dette
udvalg fortsat vil have store og blivende opgaver, samt det nye ”ad hoc” Forskningsudvalg.
Bestyrelsen har diskuteret behovet for fortsat at lade Årbogen udkomme på tryk, idet denne er temmelig kostbar. Er
det et ønske fra medlemmerne eller kan årbogen overgå til en IT udgave?
AH omtalte Det Nationale Indikatorprojekt, hvor DPS aktuelt har modtaget forslag fra Allergologiudvalget og
Ernæringsudvalget.
§14 vurderingen skal omlægges efter nye regler, hvor speciallægen skal vurderes efter de 7 roller  speciallægen skal
varetage. SST planlægger at lave kurser i §14 vurdering. Tidsudsigten kendes ikke endnu. Dansk Pædiatrisk
Selskab er af Sundhedsstyrelsen blevet bedt om at indsende liste over mulige bedømmere til §14-vurdering ved
ansættelse af overlæger.
Internationale kontakter: Ole Andersen er formand for Nordisk pædiatrisk forening.

Herefter var der en debat fra medlemmerne om hvad generel pædiatri dækker. Der henvistes blandt andet til
kommissoriet for udvalget
Øvrige kommentarer til formandsberetningen.
Årbogen. Et enkelt medlem meddelte at han i 30 år kun havde brugt årbogen en enkelt gang. Mente således at en
web-udgave er absolut fyldestgørende. Flere bakkede dette synspunkt op.
Debatforum på nettet. Det blev foreslået at lave et debat forum på hjemmesiden. Niels Knabe, Web-master kunne
svare, at dette kræver en særlig teknik/IT-system og formentligt er dyrt. Der udover kræves en redaktør af en sådan
debat side. Ole Andersen foreslog, at forslagene til indikatorer og standarder fra de implicerede udvalg udsendes til
alle medlemmer af DPS.

3. Beretning fra udvalgene.
Uddannelsesudvalget knyttede enkelte kommentarer til årsberetningen, omkring målbeskrivelsens implementering,
CME registrering og ekspertforløb.
Infektionsmedicinsk udvalgs årsberetning blev ledsaget af et spørgsmål omkring pneumokok vaccinernes
finansiering. Keld Gade svarede, at afdelingerne betalte disse.
DRG udvalgets beretning blev suppleret med et spørgsmål fra salen omkring takster som findes dårlige for de ikke
specialiserede afdelinger for ting som er ressourcekrævende. Hvem fastsætter taksterne? DRG udvalget råder SST
om tyngden, men fastsætter ikke taksterne.
Udvalget for generel pædiatri. Niels Christian Christensen gennemgik kommissoriet

4. Niels Clausen gennemgik årsregnskabet, hvorunder der var følgende kommentarer at tilknytte. Sponsorering af
årbogen fremtræder som et negativt beløb, idet Pharmacia indbetalte for meget sidste år. Posten generalforsamling
var meget dyr, idet portoudgiften til udsendelse af årbogen står under denne post.

5. Fastlæggelse af uændret kontingent.
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:

Der var tilslutning til at udvalget for generel pædiatri fremover bliver et permanent udvalg i DPS.
Uddannelsesudvalget har en tilføjelse til kommissoriet, at der fremover til udvalget er knyttet repræsentanter fra de
3 videreuddannelsesudvalg, uden stemmeret.  Regionernes udvalg udpeger selv en person, som skal være medlem af
DPS, til denne opgave.

7. Valg til bestyrelsen. AH takkede Niels Clausen for lang og tro tjeneste som kasserer i DPS. Søren Rittig, Skejby
Blev valgt som efterfølger.

8. Genvalg af de 2 revisorer. Finn Ursin Knudsen og Sten Petersen.
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9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet.
Se vedlagte bilag over udvalg

10. Eventuelt. Der var her et ønske fra et medlem om at der med udsendelsen meddeles hvilke udvalg der er valg til.
Formanden svarede, at dette også er hensigten, og at alle udvalg bliver anmodet om i den årlige beretning at anføre
navn på alle udvalgsmedlemmer samt årstal for indtræden i det pågældende udvalg og evt. ønske om genvalg efter
den første 3-års periode af udvalget. Endvidere opfordres udvalgene til at anføre egne forslag til nye medlemmer.
Bestyrelsen vil følge op på denne procedure. 

16.09.03 Mia
Bjerager
19.09.03 Arne Høst
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