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Ordinær generalforsamling 

Mandag d. 16. juni 2008 kl. 19  

 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Ole Andersen indstilles og vælges. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen 

er lovligt indkaldt  

2. Formandens beretning, herunder meddelelse om optagelse af nye 
medlemmer. 

Klaus Børch gennemgik hovedpunkterne i den skriftlige beretning: 

Selskabet har et stabilt medlemstal 

Specialeplanlægningen er nu færdiggjort og afventer Danske Regioner. Der har 
fra Sundhedsstyrelsen været et ønske/krav om centralisering, mens det 
eksisterende gode samarbejde dog skal bibeholdes i form af satellitaftaler 

Adolescensmedicin har været satsområde. Der arbejdes dels mod ændrede 
aldersgrænser for specialet men også etablering af gode forløb i pædiatrisk regi 
og transitionsforløb i samarbejde med voksenspecialerne. Der har været 
afholdt et fællesmøde med voksenspecialerne og opfølgende holdes kontakt 
med bl.a. Dansk Selskab for Intern Medicin 

Der har været en henvendelse vedr. samarbejde om en dansk version af 
hjemmesiden www.growingpeople.se. Omfanget af arbejdet er skønnet for 
stort for selskabet, men DPS bistår gerne med konsulenter. 

Der er udpeget nye Inspektorer og pædiatri har inkluderet ordningen med 
Juniorinspektorer. 

Der er udarbejdet nye kriterier for uddeling af Hoveduddannelsesstillinger, 
herunder udarbejdelse af en Faglig profil. Arbejdet er endnu ikke 
færdiggodkendt fra Danske Regioner, men kommer til at gælde allerede fra 
kommende runde (ansættelse marts 2009). De nye kriterier vil blive 
offentliggjort og præsenteret via DPS og YP.  
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Mindestund for Jørgen Paulin og Inger Thorn 

Efterfølgende diskussion:  

Faglig profil/ansættelseskriterier:  

Hvordan vægtes CV og MMI i forhold til hinanden? Formentlig 50/50. Alle 
ansøgere indkaldes til MMI uden sortering forinden. Det er tilladt at 
ansøge/deltage flere gange. 

Er ’pakken’ valideret? MMI er valideret. Der indsendes altid CV og motiveret 
ansøgning.  Der er planlagt uddannelse af MMI bedømmerne samt grundig 
uddannelse af Thomas Hertel, som vil være tovholder i processen. 

Har alle specialer udarbejdet procedurer? Alle specialer har udarbejdet 
ansættelsesprocedurer og faglig profil. Pædiatri anses for at være foregangsfag, 
når det gælder uddannelse og nu også den nye ansættelsesprocedure, hvor vi 
er eneste speciale med MMI.  

Der har været en rimelig positiv indstilling blandt yngre læger, men dog en vis 
bekymring for om nepotisme kan vende tilbage. Ansættelsesudvalget 
inkluderer to yngre læger for at mindske dette. Der har tidligere stor enighed i 
udvalget incl. blandt de deltagende yngre læger om udvælgelsen. 

Specialeplanlægning:  

Reumatologi er trods fagudvalgets ønske om centralisering blevet gjort til en 
regionsfunktion. Der har ikke været enighed i specialeplanlægningsgruppen 
om centralisering på højt specialiseret niveau og håbet er at der nu ses en 
centralisering med regional funktion. I specialeplanlægningen arbejdes ikke 
mere med ’svære’ eller ’komplicerede’ tilfælde, sådanne tilfælde kan dog 
uændret viderehenvises til afdelinger med højt specialiserede funktion. 

I øvrigt ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen som godkendes. 

3. Beretning fra udvalg.  

Udvalgsberetningerne har ikke kunne læses på nettet, da de modtaget meget 
sent. Forsamlingen udtrykker utilfredshed med dette. Udvalgsberetningerne 
gennemgås herefter af dirigenten/fagudvalgene.  

Kommentarer:  

Gastroenterologi- og ernæringsudvalget: De associerede medlemmer har været 
meget aktive og ekstra udgifter i forbindelse hermed financieres af udvalget 
selv. 

Neonatologiudvalget: Det ønskes at baggrundsmateriale fra 
specialeplanlægningen lægges på hjemmesiden til orientering.  

Neurologiudvalget: Der er stort ønske om at tiltrække yngre læger til 
specialist-uddannelse. Der er kommet ny lov om hjemmetræning med 
mulighed for hjemmetræning ved forældre. Der er fra udvalgets side 
bekymring for at forældrene presses til dette pga. manglende offentlige tilbud, 
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hvorfor der stilles spørgsmål til socialministeren. Udvalget arbejder mod et 
struktureret nationalt hjemmetræningstilbud med etablerede metoder via 
fysioterapeuter – som alternativ til Doman metoden. Med strukturreformen 
overgår genoptræningsopgaven til kommunerne. Fagudvalget opfordres til 
vejledning på området. 

Der manglede skriftlig beretning fra Forsknings-, Infektions-, Kardiologi-, 
Socialpædiatri-, samt Screening- og genetikudvalget. Socialpædiatriudvalget 
gav mundtlig beretning ved generalforsamlingen. Øvrige beretninger 
godkendes af forsamlingen. 

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 

Kopi af revideret regnskab er udsendt, regnskabsåret følger nu kalenderåret. 

Der er sket en omlægning af kapital til lægernes pensionsbank og der er nu et 
overskud på knap 97ooo,-  

Torben Iversens Rejsefond for yngre børnelæger: Fra salen stilles forslag om 
overførelse af disponible midler til rejsefonden.  

Kommentarer:  

Der er angivet en meget stor udgift til generalforsamling? Disse udgifter gives i 
form af underskudsgaranti i forbindelse med børnedagene  

Udgift til publikation af ’Børnelæger gennem 100 år’ er kun udgifter til 
trykning. Der er således intet honorar til forfatteren. 

Begge regnskaber godkendes 

 

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

 5b. Forslag om æresmedlemmer af DPS 

De indstillede forlader lokalet under drøftelsen. Nomineringstale afholdt ved 
jubilæumsmiddagen. Indstillingerne godkendes med klapsalver.  

 

5b. Forslag om ændring af kommissorium for udvalget for Screening og klinisk 
genetik 

Begge forslag godkendes. Hvis andre udvalg har behov for udvidelse kan 
der ske henvendelse til bestyrelsen. Ændringer af medlemsantal og 
kommissorium skal godkendes på generalforsamling.  

 

6. Fastlæggelse af kontingent.  

Bestyrelsen anbefaler fastholdelse af kontingentet. 1 stemmer imod, 3 undlader at 
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stemme, resten stemmer for. 

Fra salen stilles forslag om øgning af kontingent for at støtte Yngre Pædiatere. 
Bestyrelsen påpeger, at der allerede overføres penge til Torben Iversens Rejsefond 
samt støtte til YPs arrangementer efter ansøgning. 13 undlader at stemme, 1 stemte 
for, den øvrige forsamling stemte i mod forslaget. 

 

7. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer. 

Klaus Børch trækker sig pga. funktionstid og Thomas Hoffmann ønsker at udtræde af 
bestyrelsen pga. travlhed. 

Bestyrelsen stiller forslag om valg af Søren Rittig og Pernille Mathiessen. Forslaget 
vedtages enstemmigt af forsamlingen. 

De afgående bestyrelsesmedlemmer takkes for deres store indsats. 

 

8. Valg af 2 revisorer. 

Sten Petersen og Birgitte Weile genopstiller og vælges. 

 

9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet. 

Der henvises til listen over udvalgsmedlemmer på selskabets hjemmeside. 

Der var kampvalg til Uddannelsesudvalget. Følgende opstillede/genopstillede (gen): 

Sannie Nordly (gen), Karen Taudorf (gen), Marianne Hoffmann (gen), Susanne 
Halken (gen), Anne Spannow, Dorte Frederiksen, Jens Peter Nielsen, Jesper Brock, 
Lisa Lyngsie Hjalgrim, Birgitte Boysen Kjær. 

Hovedkursusleder Lene Lavard har ønsket at trække sig, Thorkild Jacobsen vælges og 
Lene Lavard takkes for sit store arbejde. 

Der er ikke valg til Nordisk Pædiatrisk Forening eller Dansk Medicinsk Selskab. 

 

10. Eventuelt 

Ingen forslag. 

 
 


