Referat af ordinær generalforsamling
3. september 2004
1. VALG AF DIRIGENT
Niels Christian Christensen, Sønderborg blev valgt til aftenens dirigent.
Begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. FORMANDENS BERETNING
Selskabets formand Arne Høst aflagde formandsberetning for 2003-2004.
Der var følgende kommentarer til beretningen:
Sponsorering
Karin Brostrøm anførte, at det var vigtigt, at der ikke var monosponsorering,
og at sponsormidler blev brugt fornuftigt og ikke til f.eks. underholdning ved
møder.
Karen Taudorf var enig i, at monosponsorering ikke bør forekomme, og at
sponsormidler skal bruges til faglige aspekter.
Jan Ulrich Secher enig i at monosponsorering ikke er at foretrække
Thorkild Jacobsen synes man i DPS skal fastholde en restriktiv holdning til
sponsorering.
Bente Hansen nævnte at hun fandt det vigtigt at firmaerne ikke skulle blande
sig i det faglige program.
Klaus Børch redegjorde for ideen med at lave en fond til at støtte foredrag, der
ikke har industriens bevågenhed. Dette skulle gælde alle møder afholdt af
DPS/DPS fagudvalg. Man forestiller sig, at 5-10% af den sponsorerede støtte
ved et arrangement skal sættes i en sådan fond. KB udfærdiger forslag til kommissorium for en sådan fond.
Generalforsamlingen
Hanne Nødgaard foreslog at generalforsamligen fremover blev lagt i forbindelse med Vår- eller Høstmødet for at tilgodese de jyske og fynske pædiatere.
Man ville på den måde også tilgodese, at september som traditionelt er ”store
skiftedag” blandt pædiatere, ikke er et godt tidspunkt.

Videnskabelige møder og symposier
Jan Ulrich Secher fremlagde ønsket om en bedre koordinering af den videnskabelige aktivitet specielt i efterårssemesteret, hvor mødeaktiviteten er meget
komprimeret. Arne Høst svarede, at bestyrelsen forsøger at sprede de møder,
den har indflydelse på.
Susanne Halken foreslog en samordning af de møder, der har interessefællesskab.
Hjemmesiden
Karin Brostrøm var enig med bestyrelsen i, at det er godt at aflønne webmasteren. Foreslog en chatside. Til dette svarede Niels Knabe, webmaster, at dette
kræver en særlig teknologi og en moderator eller redaktør på chatsiden.
Arne Høst nævnte at man kunne forestille sig en klumme på hjemmesiden
med oplæg til debat.
Sundhedsstyrelsen
Karin Brostrøm spurgte bestyrelsen, hvordan kommunikationen med SST er.
Er der nogen kommunikation mellem DPS og den tilforordnede i pædiatri. Til
dette svarede Arne Høst at der er en god kontakt med SST og DPS begge veje,
men at kommunikationen med den tilforordnede i pædiatri har været sparsom.
Måske ville det være en idé at indbyde den tilforordnede til at deltage i bestyrelsens møder ad hoc.
Fagområderne
Thorkild Jacobsen gav udtryk for bekymring i forbindelse med de pædiatriske
fagområder og understregede betydningen af at være bred pædiatrisk speciallæge først. AH svarede, det er vigtigt, at vi i Danmark fastholder, at man først
skal gennemgå en speciallægeuddannelse før der sker videre subspecialisering/kvalificering inden for et fagområde (tidligere ekspertområde).
Bestyrelsen finder det også vigtigt, at de danske fagområdeuddannelser ligger
tæt op ad de europæiske subspecialeuddannelser, således som de er vedtaget af
UEMS/CESP. For enkelte subspecialer, f.eks. børnekardiologi gælder der
imidlertid særlige regler i europæisk regi, da børnekardiologi er et selvstændigt speciale på linie med f.eks. oftalmologi. Det vigtigste er imidlertid at de
læger der varetager f.eks. børnekardiologi har en uddannelse der svarer til
kompetenceniveauet i den europæiske speciale-/subspecialeuddannelse.
3. BERETNING FRA UDVALG
Der er skriftlige årsberetninger fra Diagnose og DRG-udvalget, Socialpædiatrisk udvalg, Infektionsudvalget, Generel Pædiatri udvalget, Screening og
Genetikudvalget, Forskningsudvalget, Neurologiudvalget, Nefro-urologiudvalget, Gastroenterologi og Ernæringsudvalget, Hæmatologi- og Onkologiudvalget, Uddannelsesudvalget, Allergologi-Pulmonologiudvalget, Neurologiudvalget og Endokrinologiudvalget.

Manglede årsberetninger fra Akut og Intensiv udvalget, Neonatalogiudvalget,
Kardiologiudvalget, IT-udvalget og Ungdomsmedicinsk udvalg.
Beretningerne blev suppleret med:
Uddannelsesudvalget
Ida-Maria Schmidt redegjorde for arbejdet omkring speciallægeuddannelsen.
Hermed en kort gennemgang af porteføljen og dens funktion.
Uddannelsesudvalget har også revideret retningslinjer indenfor fagområderne
samt arbejdet med efteruddannelse på Vår- og Høstmøder.
Infektionsmedinsk udvalg
Birthe Høgh fortalte om udvalgets høringssvar til fordel for indførelse af
hepatitis B vaccination i det generelle børnevaccinationsprogram.
Screening og genetik
Karin Brostrøm kommenterede den forestående hørescreening hvor man har
valgt at lade selve hørescreeningen foretage af bioanalytikere. Hun fandt at det
burde være jordemødre eller barselssygeplejersker, der samtidig screenede det
5 dage gamle barn.
Klaus Børch gjorde rede for, logistikken og hvorledes oplæringen i hørescreeningen skal finde sted.

4. AFLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB
Kasserer Søren Rittig aflagde foreningens regnskab. Ingen kommentarer.
Godkendt af revisorerne Sten Petersen og Finn Ursin-Knudsen.
5. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT
Kontingentet vil være det samme det følgende år: kr. 600,00.
6. FORELAG FRA BESTYRELSE OG MEDLEMMER
Ingen forslag
7. VALG AF BESTYRELSE.
Hele bestyrelsen blev genvalgt.
8. VALG AF 2 REVISORER
Genvalg af Sten Petersen og Finn Ursin Knudsen
9. VALG AF UDVALGSMEDLEMMER OG REPRÆSENTANTER
Hovedkursusleder
Lene Lavard, overlæge fra Glostrup blev valgt til hovedkursusleder

Uddannelsesudvalget
Sune Rubak træder ud.
Birthe Høgh afgår som hovedkursusleder.
I stedet blev Marianne Sjølin (FAYL) valgt, samt Lene Lavard, ny
hovedkursusleder træder ind.
Akut og intensivudvalget
Ingen på valg
Allergologi- og Pulmonologiudvalget
Susanne Halken, Kim G Nielsen forlader udvalget på grund af opbrugt funktionstid.
Anne Estmann genopstiller.
Anne Estmann, Tanja, Pressler og Bent Klug blev valgt.
Diagnose- og DRG-udvalget
Thomas Thelle forlader udvalet.
Per Albertsen belv valgt.
Endokrinologiudvalget
Anders Juul træder ud på grund af opbrugt funktionstid.
Rune Næraa genopstiller.
Katarina Main og Rune Næraa blev valgt.
Forskningsudvalget
Ingen på valg
Gastroenterologiudvalget
Jan Færk og Birgitte Weile på valg – genopstiller.
Birgitte Weile og Marianne Hørby Jørgensen blev valgt.
Generel Pædiatriudvalget
Ingen på valg.
Hæmatologi og onkologiudvalget
Karsten Nysom og Mogens Hejl på valg og genvælges
Infektionsmedicinsk udvalg
Birthe Høgh forlader udvalget.
Kjeld Gade, Kim Kristensen, Vibeke Rosenfeldt på valg, genopstiller.
Kjeld Gade, Vibeke Rosenfeldt genvælges.
Niels Fisker og Jens Vejrum vælges.
Kardiologiudvalget
Ingen på valg.

Nefrourologiudvalget
Dina Cortes forlader udvalget på grund af opbrugt funktionstid.
Anita Hansen forlader udvalget.
Jesper Thaarup genopstiller.
Ida-Maria Schmidt, Malgorzata Pulzinsca Wason og Jesper Thaarup vælges.
Neonatalogiudvalget
Steen Hertel forlader udvalget på grund af opbrugt funktionstid.
Thorkild Jacobsen vælges.
Neurologiudvalget
Bente Hansen genopstiller og vælges.
Screenings- og genetikudvalget
Maria Kibæk genopstiller og vælges.
Henrik Simonsen på valg opbrug funktionstid.
Thomas Hertel vælges
Socialpædiatriskudvalg
Bodil Moltesen forlader udvalget på grund af opbrugt funktionstid
Ungdomsmedicinskudvalg
Ingen i det eksisterende udvalg ønsker at fortsætte, i stedet vælges:
Kirsten Holm, Kirsten Boisen, Tina Messel, Grete Teilmann.
Udvalget har bemyndigelse til at vælge et 5 medlem.
IT-udvalget
Ingen på valg.
Nordisk Pædiatrisk Forening
Ole Andersen genvælges.
Dansk Medicinsk Selskab
Lene Lavard træder ud, Gitte Zachariassen vælges
Referent Mia Bjerager

