Referat fra Ordinær
Generalforsamling i Dansk Pædiatrisk Selskab 30. november 2006
1. Valg af dirigent
Ole Andersen blev valgt
2. Formandens beretning
Klaus Børch gennemgik hovedpunkterne fra årets beretning. Efterfølgende blev flere punkter
kommenteret:
Adolescensmedicin: Der var enighed i forsamlingen om, at det er vigtigt med ensartede
nationale retningsliner indenfor alle de medicinsk-pædiatriske ekspertområder med et udbygget
samarbejde med relevante intern medicinske specialer samt andre relevante specialer herunder
gynækologi/obstetrik. En vigtig pointe er, at sociallovgivningen skifter omkring 18 år.
Fagområdeekspertuddannelsen: Ordningen omkring fagområdeeksperter er blevet en stor
succes og der er bl.a. kommet pres på retrospektive godkendelser. Bestyrelsen og
Uddannelsesudvalget fortsætter diskussionerne omkring kravene til disse retrospektive
godkendelser. Vigtige pointer er, at en vis grad af ”subspecialisering” er vigtig i forhold til de
intern medicinske specialer, men at det er yderst vigtigt at kvaliteten af uddannelsen og
eksperttitlen holdes i top.
Pædiatri i offentligheden: Navnet på selskabet og børnelægetitlen er blevet diskuteret i
bestyrelsen i det forgangne år, bl.a. med udgangspunkt i mulige forvekslinger med
kommunallæger indenfor børne-ungeområdet – de såkaldte ”børne-ungelæger”. Dette kan blive
særligt aktuelt i forbindelse med en evt. udvidelse af specialets aldersgrænser. Der blev
opfordret til samarbejde faggrupperne i mellem f.eks. i Dansk Selskab for Børnesundhed.
Herudover opdateres pressekontaktlisten, så DPS lettere kommer til orde i den offentlige debat.
Specialeplanlægningen: Arbejdet omkring specialeplanlægningen er startet i Sundhedsstyrelsen
med deltagelse af medlemmer fra DPS samt de fem regioner. Fagudvalgene kontaktes ved
konkrete spørgsmål.
3. Beretning fra udvalg
Der mangler beretning fra udvalgene for akut pædiatri og generel pædiatri. Det blev foreslået –
og vedtaget, at webmasteren bliver tilknyttet IT-udvalget som tilforordnet sv.t.
hovedkursuslederens plads i uddannelsesudvalget.
Der var i øvrigt ingen uddybende kommentarer fra udvalgene fraset uddannelsesudvalget.
Udvalget er nu færdig med revisionen af målbeskrivelsen, som kommer i høring på afdelingerne
og fagudvalgene. U-kursernes indhold og timeantal revurderes løbende, men total-timetallet er
fastlagt centralt, ligesom en del tidligere valgfrie kurser er blevet obligatoriske. Der blev
opfordret til, at undervisere fra alle tre uddannelsesregioner er repræsenteret til U-kurserne.
Afdelingerne er forpligtet til teoretisk undervisning af introduktionslægerne og der blev
opfordret til nationalt ensartede I-kurser og mulighed for frihed til at deltage i disse.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet for selskabet samt for Torben Iversens Rejsefond blev fremlagt og godkendt. Der er
i år uddelt tre legatportioner fra rejsefonden. Der blev opfordret til overførsel af evt. overskud
fra DPS til Torben Iversen for at sikre afkastet, hvilket allerede har været tilfældet flere gange.

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
i. Forslag om ændring af vedtægter
Forslag til vedtægtsændringerne er tidligere udsendt.
Ved afstemning omkring ændring af §3 blev ændringen vedtaget enstemmigt, så tidspunktet
for den ordinære generalforsamling nu ligger ”ved første møde i første halvår”.
Afstemningen om ændringer af §7 blev opdelt i to under-afstemninger. 1. afstemning
omhandlede ændringer i selskabets vedtægter. Her stemte 19 for ændringen, 7 var imod og 2
undlod at stemme.
Anden afstemning omhandlede opløsning af selskabet og/eller fusionering med andre
selskaber. Her stemte 24 for forslaget om en urafstemning, 1 var imod og 2 undlod at
stemme.
ii. Drøftelse af fremtidig mødestruktur
Bestyrelsen foreslog, at der i fremtiden kun afholdes eet samlet møde i selskabet – et
længerevarende Vårmøde. Detaljer blev diskuteret i denne sammenhæng, herunder
problemer med aktivitetsnedgang i flere dage, tidspunkt på ugen, sponsorering og udgifter.
Forslaget blev modtaget positivt og bestyrelsen arbejder videre.
Aflysningen af Høstmødet blev diskuteret. Viborg er i den forbindelse blevet præsenteret for
en større regning, som dog kan eftergives, såfremt afdelingen afholder et nyt møde i foråret
2007. Dagene 3-5 juni blev foreslået fra Viborg, og afholdelse af Vårmødet diskuteres
videre i bestyrelsen i samarbejde med Viborg. Bestyrelsen udarbejder via fagudvalgene en
liste over danske pædiatriske møder for at undgå kollision og det blev foreslået, at
bestyrelsen kontaktes før afholdelse af møder. Der er tidligere udarbejdet en ”kogebog for
mødeafholdelse”, som lægges på hjemmesiden til hjælp ved fremtidige arrangementer.
iii. Forslag om oprettelse af udvalg for reumatologi
Tidligere i år er Dansk Børnereumatologisk Selskab blevet oprettet og der var stillet forslag
om oprettelse af et fagudvalg for reumatologi. Dette blev vedtaget og kommissorium bliver
udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen.
iv. Drøftelse af ”Den gode Børneafdeling”
Der blev opfordret til et mere visionært forslag herunder flere detaljer omkring de fysiske
rammer. Udkastet ligger som debatoplæg på hjemmesiden. der er indtil nu kommet enkelte
kommentarer og bestyrelsen arbejder videre på udkastet i samarbejde med skrivegruppen.
6. Fastlæggelse af kontingent
En fastholdelse af det nuværende kontingent blev foreslået og vedtaget
7. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer
Bente Hansen udgår af bestyrelsen efter seks år. Susanne Munck Klansø blev foreslået som nyt
bestyrelsesformand og valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens øvrige medlemmer blev alle
genvalgt af generalforsamlingen.
8. Valg af to revisorer
Finn Ursin Knudsen ønsker ikke genvalg som revisor. I stedet blev Birgitte Weile (Gentofte)
valgt. Steen Petersen (Skejby) fortsætter som revisor.
9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet
Bestyrelsen udsender for fremtiden en liste over udvalgenes evt. ledige pladser i god tid før
generalforsamlingen. Udvalgene opfordres dog fortsat til at foreslå nye medlemmer til ledige
pladser, samt at forsøge at undgå at hele udvalget er på valg på samme år.

Forskningsudvalget og General pædiatriudvalget blev ikke fyldt op og udvalgene kan derfor
indsupplere medlemmer i det kommende år med godkendelse ved førstkommende
generalforsamling. Der var ingen der meldte sig til kardiologiudvalget, som derfor blev nedlagt..
Allergologi- og Pulmonologiudvalget (2 ledige pladser):
Kirsten Skamstrup genopstillede og blev valgt, Uffe M. Andersen opstillede og blev valgt.
Diagnose- og DRG-udvalget (ingen på valg)
Endokrinologiudvalget (2 ledige pladser):
Thomas Hertel genopstillede og blev valgt, Kurt Kristensen opstillede og blev valgt.
Forskningsudvalget (5 ledige pladser):
Søren Rittig og Steffen Husby genopstillede og blev valgt, Lone Marie Larsen opstillede og
blev valgt. Der er mulighed for at indsupplere i udvalget med godkendelse ved kommende
generalforsamling.
Gastroenterologi- og Ernæringsudvalget (2 ledige pladser):
Marianne Jacobsen genopstillede og blev valgt, Charlotte Siggaard opstillede og blev valgt.
Generel pædiatri udvalget (4 ledige pladser):
Jan Ulrich Secher genopstillede og blev valgt, Ole Andersen opstillede og blev valgt, vil dog
evt. trække sig såfremt andre ønsker at deltage i udvalgsarbejdet. Der er mulighed for at
indsupplere i udvalget med godkendelse ved kommende generalforsamling.
Hæmatologi- og Onkologiudvalget (1 ledig plads):
Peter Wegner og Birgitte Klug Albertsen opstillede, PW blev valgt med 14 stemmer
Infektionsmedicinsk udvalg (1 ledig plads):
Lise Jensen og Thomas Hoffmann opstillede, TH blev valgt med 19 stemmer
IT-udvalg (5 ledige pladser):
Inga Hjuler genopstillede og blev valgt, Lars Madsen opstillede og blev valgt. Der er mulighed
for at indsupplere i udvalget med godkendelse ved kommende generalforsamling.
Kardiologiudvalget (4 ledige pladser):
Ingen opstillede og udvalget blev derfor nedlagt.
Nefro- og Urologiudvalget (2 ledige pladser):
Henning Olsen og Dina Cortes opstillede og blev valgt.
Neonatologiudvalget (ingen på valg)
Neurologiudvalget (1 ledig plads):
Peter Born opstillede og blev valgt.
Reumatologiudvalget (5 ledige pladser):
Susan Nielsen, Troels Herlin, Anne Estmann, Pernille Mathiesen, og Elisabeth Stenbøg
opstillede og blev valgt.
Screening- og Genetikudvalget (ingen på valg)
Socialpædiatrisk udvalg (1 ledig plads):
Hanne Nødgaard opstillede og blev valgt.
Uddannelsesudvalget (1 ledig plads):
Juri Lindy Pedersen genopstillede og blev valgt.
Udvalg for akut og intensiv pædiatri (ingen på valg)
Ungdomsmedicinsk udvalg (ingen på valg)
10. Eventuelt
Danske Regioner har foreslået en revision af procedurerne omkring ansættelse i
Hoveduddannelsesforløb. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til udarbejdelsen af en
”pædiatrisk profil” til brug for ansættelsesudvalgene. Der blev udtrykt bekymring for, at den
nye procedure bliver mere uigennemsigtig end ”de supplerende pointkriterier”.

