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Referat 

Ordinær generalforsamling 

Søndag 21. juni 2009 kl. 19 -21 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  
Ole Andersen vælges 
 
2. Formandens beretning 
Der henvises til formandens skriftlige beretning. 
Bestyrelsen præsenteredes og fagudvalgene, MMI arbejdsgruppen, inspektorer og 
juniorinspektorer, samt de post-graduate kliniske lektorer blev takket. 
Bestyrelsens hovedarbejde i det seneste år har været indenfor 

Implementering af ny ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling 
incl. MMI 
Styrkelse og udvikling af ungdomsmedicin 
Afslutning af specialeplanlægning 

 
Selskabets fremtidige udfordringer bliver formentlig indenfor: 

Fortsat udvikling af ansættelsesproceduren til 
Hoveduddannelsesstillinger 
Implementering af specialeplan 
Udvikling af ungdomsmedicin /transition samt en ændring af 
aldersgrænserne i pædiatrien  
Pædiatriens rolle i FAME-centre 
Fagområde-ekspert godkendelse i DMS 

 
3. Beretning fra udvalg - highlights 
Ingen uddybende kommentarer fra fagudvalgene fraset: 
Uddannelsesudvalget 

• Der er planlagt en temadag for delkursusledere 14/1-10, nærmere information 
følger  

• Portefølje, målbeskrivelse og logbog er opdateret og er placeret på 
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hjemmesiden. 

• På hjemmesiden findes information om ansættelsesprocedure til 
hoveduddannelsesstillinger samt fagområdeuddannelse.  

• Der forudses en del udfordringer når fire-års reglen træder i kraft for alvor 
 
Der blev rejst spørgsmål om muligheden for – og fordelene ved at komme i 
speciallægepraksis i løbet af uddannelsen. Udvalget vil diskutere dette. 
Der er udarbejdet en ansøgning til SST om udvidelse af hoveduddannelsesstillinger i 
overgangsfase for at imødegå problemerne ved fireårsreglen.  
 
Socialpædiatrisk udvalg. 

• Udvalgets beretning blev udleveret ved generalforsamlingen. 

• Der er udkommet en bog af Brun og Wintlev med titlen: Mødre der udsætter 
deres børn for alvorligt omsorgssvigt. Bogen omtaler bl.a. Munchausen by 
proxy og anbefales af udvalget.  

• Der har i den seneste tid været flere ældre sager om Munchausen der er blevet 
genoptaget 

• Der er rejst forslag om nedsættelsen af en tværministeriel gruppe vedr. svære 
sager  

 
Ungdomsmedicinsk udvalg 

• Der afholdes temamøde i efteråret 2009 samarbejde med Dansk Medicinsk 
Selskab 

• Der nedsættes en arbejdsgruppe via DMS vedr. en ændring af aldersgrænserne 
i pædiatrien. 

• Der arbejdes fortsat for en styrkelse af behandlingen og plejen af unge 
patienter internt i pædiatrien. De faglige argumenter vejer tungest, men der vil 
utvivlsomt komme en del logistiske udfordringer, når de nye aldersgrænser 
besluttes. 

 
4. Information om den nye ansættelsesprocedure v. Mia Bjerager 
Erfaringerne fra de to første ansættelsesrunder blev gennemgået. De opdaterede 
dokumenter til ansøgere og ansættelsesudvalg findes på Region Nords hjemmeside 
Der har været en diskussion af tidsforbruget ved den tidligere vs. den nuværende 
ansættelsesprocedure. Om end der bruges mange ressourcer er en del arbejdsgange 
optimeret ved den nye proces og bl.a. skrives karrierevejledende afslag med det 
samme.  
Ansøgernes og ansættelsesudvalgenes vurdering blev gennemgået og der ses 
overordnet tilfredshed med proceduren. Flere punkter er forbedret i forhold til første 
runde. Der planlægges ny ansættelsesrunde til januar – denne gang uden formøde. 
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Arbejdsgruppen fortsætter t.o.m. næste runde.  Herefter diskussion af data, validitet, 
acceptabilitet af proceduren og særligt MMI.  
Ansættelsesudvalg incl. suppleanter, arbejdsgruppen, sekretariaterne, OUH, YP og 
Danske Regioner takkes. 
 
Kommentar: 
Der kan være tvivl om, hvad der er det rigtige at prioritere pga. den ’hemmelige’  
CV graduering. Akademiker og medicinsk ekspert vægtes højest, herudover en ’bred 
profil’ og målrettethed. Diskretionen fastholdes dels fordi ’point’ ikke er tilladt og dels 
fordi der er væsentlige forskelle i scoringen imellem de tre regioner. Der vil dog være 
et øget behov for fokus på mentorordning på afdelingerne incl. og særligt for de som 
er væk fra klinikken. Generalforsamlingen henstiller dog til større åbenhed mht. CV 
og MMI score. 
 
Der opfordres til at deltage ved YPs informationsmøder - også i god tid før ansøgning 
mhp kvalificering.  
 
Ansøgere kan klage til sekretariaterne og ikke til ansættelsesudvalgene. Afdelingerne 
har ikke indsigelsesret – da ansættelserne afgøres endeligt på mødet. 
 
 
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab incl Torben Iversens Rejsefond 
for yngre børnelæger v. kassereren 
Det reviderede regnskab for DPS gennemgås og godkendes af Generalforsamlingen 
Det reviderede regnskab for Torben Iversens Rejsefond gennemgås og godkendes af 
Generalforsamlingen 
 
Der spørges til de 20% til administrationsudgifter. Der er behov for regelret juridisk 
revision da der er tale om gave og bunden fundats. Dette forestås af Danske 
Forvaltning. Såfremt der ændres i fonden herunder overflyttelse af legatportioner til 
hovedstolen skal der ansøges Civilstyrelsen. 
 
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
Forslag til ændret kommissorium fra Ungdomsmedicinsk Udvalg 
 Godkendes uden kommentarer af generalforsamlingen 
Forslag til vedtægtsændringer fra Bestyrelsen 
 Godkendes uden kommentarer af generalforsamlingen 
 Der opfordres til en gennemgang og evt. revision af vedtægter 
 
7. Fastlæggelse af kontingent.  
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Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingentet på kr. 650,-.  
Godkendes uden kommentarer af generalforsamlingen 
 
8. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer. 
Bestyrelsen genopstiller alle, fraset Kirsten Boisen (YP) som udtræder pga. 
funktionstid i YP. YP indstiller Peter Toftedal Hansen, OUH.  
Bestyrelsen vælges/genvælges af generalforsamlingen 
 
9. Valg af 2 revisorer. 
Sten Petersen og Birgitte Weile genopstiller. 
Genvælges af generalforsamlingen 
 
10. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet. 
Valg til fagudvalgene foregår i god ro og orden. Der henvises til opdateret liste over 
fagudvalgene på selskabets hjemmeside. 
 
DPS har 3 ledige pladser i Dansk Medicinsk Selskabs repræsentantskab: 
Søren Rittig, Marianne Sjølin Frederiksen og Marianne Jacobsen vælges  
 
CESP/UEMS: 
Arne Høst afgår og Klaus Børch vælges som DPS repræsentant. 
CESP har skiftet navn til European Academy of Paediatrics. Dirigenten oplæser 
referat fra seneste møde - dokumentet rundsendes.  Det bemærkes, at der er planlagt 
EAP kongres i Danmark 23-26. oktober 2010. 
 
11. Eventuelt 
 
Nordisk Pædiatrisk Forening (NPF) har lagt billet ind på afholdelsen af kongres ved 
International Association of Pediatrics i nordisk regi i 2016 – sammenfaldende med 
NPFs 100 års jubilæum. 


