
  

 
Referat fra 

Generalforsamling i Dansk Pædiatrisk Selskab 
Søndag d. 31. maj 2015 kl. 20.30-22.30 

Børnedage 2015, Hotel Comwell Sport, Rebild Bakker 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen indstiller Thomas Hertel, der vælges uden modkandidater. 

Denne kan oplyse at GF er indkaldt rettidigt og Dagsorden er udsendt rettidigt. 

2. Formandens beretning v. Pernille Mathiesen 

Bestyrelsen præsenteres. 
 
Medlemstal for DPS fremlægges. 

 
Hvad er en Pædiater? En Generalist og en Specialist? Formanden taler videre om dette emne. 

 
Det sidste år har arbejdet med specialeplanen fyldt meget. Formålet har været at samle de 
specielle lidelser og patientgrupper på færre matrikler/afdelinger. Samtidig kan Sundhedsstyrelsen 
stille flere krav til afdelingerne, hvis det drejer sig om regionsfunktion og Højt specialiseret 
funktion.  
Det aktuelle arbejde er en revidering af Specialeplanen fra 2009 
Arne Høst, Søren Rittig, Erik Østergaard, Carsten Vrang, Karen Vitting-Andersen har været 
Pædiatriens 5 regionale repræsentanter i specialeplansarbejdet med SST. 
Endvidere har fagudvalgene som oftest været involveret. 
Det har været et stort arbejde, med ofte korte deadlines og DPS er meget taknemmelig med alle 
involverede der har leveret et stort, meget konstruktivt og fagligt stærkt arbejde. 
Der har været særligt debat omkring neonatologien og hvor nyfødte med GA 28-32 skulle 
behandles. DPS har i sidste ende foreslået et kompromis, som vi mener vil været den bedste mulige 
løsning mht. børnene/patienterne, ud fra de vilkår som SST opstillede. 
Processen er fortsat i gang og afsluttes efter sommeren. 

 

Endvidere har der været arbejdet meget med hoveduddannelserne, særligt omkring et nyt kursus; 
et kursus i Tværgående Pædiatri (den pædiatri der går på tværs). 

Der blev ved sidste GF nedsat en styregruppe mht. at skabe dette kursus og hvordan dette skulle 
implementeres.  

Der har været arbejdet meget på dette det sidste år, bla. har der været en spændende og produktiv 
”arbejdsdag” omkring dette. Aktuelt arbejdes der videre med hovedkursusrækken, bla. med et 
møde før sommerferien for de involverede parter. 

 

Fagområdeuddannelsen arbejdes der kontinuerligt med, både med specifikke sager, men mest med 
mere overordnede visioner og revideringer af fagområdeuddannelsen. 

Der er kommet en opfattelse af at ”alle” skal være fagområdeeksperter, og hvis alle ikke skal være 
dette, hvad skal folk så være? Dette diskuteres fortsat i bestyrelsen og med relevante interessenter. 

 



  

 

Der har endvidere været en temadag omkring kvalitetsarbejde og kvalitetssikring på afdelingen. 
Dette var en stor succes og en meget givtig og spændende dag. 

 

Der har endvidere været nedsat to ad hoc udvalg i år, der begge fortsætter det næste år: 

- Børn og medicin. 

- Palilation i pædiatrien. 

 

Endvidere har Bestyrelsen fortsat med at være aktive i pressen, særligt omkring 1813 og 
Specialeplanen. De konkrete faglige forespørgsler der går til DPS er oftest sendt videre til relevante 
fagudvalg, og bestyrelsen vil gerne sige tak for den hurtige respons og gode og fagligt stærke svar 
der er givet i årets løb. 

 

Hvad vil vi med vores fag? 

- Vi vil gerne være synlige i Danmark. 

- Vi vil også gerne have en synlig profil af hvad det er at være en Pædiater. 

- Er der særlige områder eller emner I tænker DPS skal involvere sig i, så sig til. 

- Endvidere vil formanden gerne sige tak til Dorthe Vestergaard, der er foreningens sekretær, 
Bestyrelsen i DPS, samt fagudvalgsmedlemmer, kursusledere, inspektorer, revisorer og ikke 
mindst Erik Østergaard for at have gjort et stort arbejde i at arrangere dette års børnedage 

 

Afslutningsvis fortæller Sarah på 6 år hvad hun mener en Børnelæge er. 

Tak for et godt år i Pædiatrien. 

 

Det blev efterfølgende kommenteret fra salen, at vi nu med den nye specialeplan er blevet officielt 
defineret som et børne- og unge-speciale op til 18 år.  
Endvidere opfordres der til godt samarbejde med primærsektoren samt med de 
privatpraktiserende pædiatere. 

 

Formandsberetningen godkendes ved klapsalver. 

 

3. Beretninger fra udvalg  

a. Uddannelsesudvalget aflægger beretning 

Udgår da Martin Hulgaard ikke er tilstede. 

b. Afgående hovedkursusleder Thorkild Jakobsen orienterer om Tværgående pædiatri, 
et nyt ”fag” på hoveduddannelseskurserne 

Thorkild fremlægger hvad hovedkurserne er, deres formål og deres drift; 
En struktureret udd.aktivitet, der skal opfylde de kompetencer der ikke kan opnås ved vanligt 
arbejde. 
Det er SST der finansiere hoveduddannelseskurserne, Alle 7 lægeroller bør endvidere inddrages ikke 
kun den medicinske ekspert. 



  

Efterflg. fremlægges hvad kurset i Tværgående Pædiatri er, hvordan processen omkring det nye 
kursus har været foreløbigt og hvordan den videre proces vil være ang. kurset. 
Processen fortsætter, hvorfor der planlægges et møde før sommerferien for relevante interessenter 
og et afsluttende møde i det tidlige efterår. Deadline for den endelige kursusplan, inkl. det nye 
kursus er d.20/10 2015. 
Thorkild fremlægger sin egen ”ide” omkring hvordan et kursus i tværgående medicin kunne se ud. 

 

Få kommentarer indkommer efterfølgende. 

Pernille Mathiesen takker efterflg. afgående hovedkursusleder Thorkild Jakobsen for et mangeårigt 
stort og flot arbejde, hvilket giver anledning til store klapsalver. 

 

c. Udvalg for palliativ behandling af børn aflægger beretning 

Karen Vitting-Andersen præsenterer udvalgets arbejde. Det er blandt andet udmøntet i fire 
specifikke anbefalinger. Yderligere kan ses i udvalgets årsrapport på www.paediatri.dk 

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab v. Marianne Skytte Jakobsen 

Indtægter på ca. 340.000 kr. Udgifter på knap 340.000 kr. hvilket giver et lille overskud på 900 kr. 

En del af selskabets værdier er investeret i aktier i Lægernes Pensions Kasse Bank, hvilket har givet 
et afkast på ca. 90.000 kr. Der er fortsat aktiver i selskabet på ca. 900.000 kr. 

Et kort budget for 2015 med de største poster fremlægges endvidere. 

 Budgettet godkendes ved klapsalver. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på uændret 650 kr./årligt. 

 Dette godkendes ved klapsalver. 

 

6. Forslag til vedtægtsændringer: ang. samarbejde med lægemiddel industrien. 
Ændringsforslag er fremhævet med fed 

§8 suppleres med følgende; 

§8 stk. 5: Alle bestyrelsesmedlemmer i DPS og fagudvalgsformænd skal deklarere 
evt. samarbejde med lægemiddelindustrien. Dette gøres til Sundhedsstyrelsen.  
Såfremt der er betydelige interessekonflikter, er det bestyrelsen tilladt at afvise 
en person som fagudvalgsformand samt at ændre i bestyrelsens sammensætning. 

Der adspørges til evt. kommentarer: Det fastslås, at ændringen kun gælder bestyrelsen og 
fagudvalgsformænd, men ikke andre udvalgsmedlemmer. Det bemærkes endvidere, at alle læger 
har pligt til at indberette samarbejde med industrien. 
 

Ændringsforslaget vedtages. 

 

Forslag til vedtægtsændringer: Skal Dansk Pædiatrisk Selskab have nyt navn?  
(se venligst bilag A)  
Ændringsforslag er fremhævet med fed 



  

Ved generalforsamlingen vil først afholdes en afstemning om, hvorvidt der er et ønske om, 
at DPS skal have nyt navn. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for dette, 
stemmes der efterfølgende om nedenstående to forslag.  
Disse forslag kræver også 2/3 flertal for vedtagelse. 

a. Der foreslås at § 1 i vedtægterne ændres med følgende: 

Selskabets navn er DANSKE BØRNELÆGERS SELSKAB.  

Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling inden for 
pædiatrien i Danmark. 

Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab. 

b. Der foreslås at § 1 i vedtægterne ændres med følgende: 

Selskabets navn er DANSK SELSKAB for BØRNE og UNGEMEDICIN. 

Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling inden for 
pædiatrien i Danmark. 

Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab. 

 

Der diskuteres kort afstemningsprocessen. Ordstyreren klarlægger efterfølgende processen. 

Der åbnes for diskussion, men denne bliver kortvarig. 

Der stemmes, og der er 42 personer der stemmer for at der skal være navneændring og 51 
stemmer imod. Forslaget falder. 

 

7. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

a. Valg af ny hovedkursusleder 

i. Bestyrelsen og udd.udvalget indstiller afd. læge. Anja Klamer (Kolding/AUH 
Skejby). 

Hun vælges ved store klapsalver. 

 

8. Indkomne forslag fra medlemmer 

 Der er ikke indkommet nogen forslag  

 

9. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer 

Bestyrelsen genopstiller, ingen øvrige kandidater. Bestyrelsen genvælges uden modkandidater.  

 

10. Valg af 2 revisorer  

Se næste punkt 

 

11. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet 

a. Se gerne Bilag A-referat mhp de præcise afstemningsresultater. 

Adipositas udvalget: Ingen kandidater på valg. 

Akut og intensiv udvalget: Chen på valg, ingen andre ønsker at genopstille. Chen vælges. 

Allergi og adipositas udvalget: To pladser på valg, Anne Helene Spannow genopstiller, Bo Chawes 



  

og Henrik Fomsgaard stiller op. Der er indkommet en kandidaturskrivelse fra Bo Chawes, denne 
oplæses. Anne og Bo vælges. 

DRG og Diagnoseudvalget: Tre ledige pladser, Klaus Børch genopstiller ved behov, trods han er 
faldet for tidsgrænsen. Christian Eschen opstiller. Christian vælges og GF dispensere for at Klaus 
tager et år mere i udvalget. 

Endokrinolog udvalget: to pladser til valg. Niels Feilberg Jørgensen, Britta Kremke opstiller. Britta 
har tilsendt kort kandidaturskrivelse der oplæses. Anders og Britta vælges 

Gastroenterologi udvalget: 3 pladser på valg. Vibeke Brix Christensen genopstiller, Gitte Leth 
Møller, Kasper Dalby, Line Modin opstiller. Line og Gitte har tilsendt kandidaturskrivelser der læses 
op. Vibeke, Gitte og Kasper vælges 

Hæm/onk udvalget: en ledig plads. Christine Dahl stiller op. Christine vælges 

Infektionspædiatrisk udvalg: en ledig plads, Birgitte Schmidt stiller op. Birgitte vælges 

Kardiologi udvalget: ingen på valg 

Nefro udvalget: 3 pladser på valg, Line Sehested, Hanne Nørgaard og Gitte Møller Hvistendahl 
stiller op og vælges 

Neonatologi udvalget: ingen ledige pladser 

Neurologi udvalget: 3 pladser på valg, Brian Andersen, Lone Laulund, Karen Tilma stiller op. De 
vælges alle tre. 

Reumatologi udvalget: 4 pladser på valg, Ove Ramsgaard, Peter Toftedal, Charlotte Myrup og 
Mikel Alberdi-Saugstrup genopstiller, de vælges alle 

Screening og genetik udvalget: 2 pladser på valg, Lise Askglæde og Stense Faurholt opstiller, de 
vælges begge. 

Socialpædiatrisk udvalg: En ledig plads, Gitte Hestehave Jørgensen opstiller og vælges. 

Ungdomsmedicinsk udvalg: en ledig plads, Rikke Beck Jensen opstiller, vælges. 

Styregruppen for landsd. Kliniske retningslinjer: 4 ledige pladser, Juri, Mimi, Chen og Klaus 
Johansen opstiller og vælges 

Uddannelsesudvalget: 4 pladser til valg. Louise Christensen, Sascha Michelsen og Malene Børresen 
opstiller, Marie Lawaetz, Arlen Aguilar opstiller. Louise, Sascha, Malene og Marie er valgt 

Revisorer: en revisor på valg da Anja Klamer trækker sig. Charlotte Søndergaard stiller op og Erik 
Østergaard genopstiller. De vælges begge 

Det LægeVidenskabeligeSelskab: Vi har 7 repræsentanter, 2 vælges via Yngre Pædiatere. Der er to 
ledige pladser, da to medlemmer falder for tidsgrænsen. Maria Simonsgaard, Peter Pontopidan 
stiller op, de vælges begge  

 

12. Eventuelt 

Intet foreslås 

 
 
Pernille Mathiesen siger tak for en god generalforsamling. 
 

 Mikel Alberdi-Saugstrup 31/5-2015 

 


