
 

 

                                                                                      

                                                                                                               26. september 2021 

Referat af generalforsamling i Dansk Pædiatrisk Selskab 

Søndag d. 26. september 2021 kl. 15.00 
H.C. Andersens hotel, Comwell, Odense 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent:  
Malene Boas valgt. 
Referent Dorthe Vestergaard. 
 
Dirigenten konstaterer, at indkaldelse til GF er fremsendt rettidig og indholdet i 
overensstemmelse med vedtægterne. Der er ikke nogen yderligere emner indmeldt. 
 
Præsentation af bestyrelsen (tilstede Klaus, Peter, Christina, Anne Louise og Signe). 

 
2. Formandens beretning ved Klaus B. Johansen: 

Det er 2. gang GF er præget af pandemien og de afledte konsekvenser af denne, som 
så mange andre ting i verden. Heldigvis kan vi glæde os til en mere normal GF i 2022, 
hvor Børnedagene vender tilbage (d.12.-13.6.2022). 
 
DPS har gennem det forgangne år været involveret i flere mærkesager, bl.a. var DPS 
med i debatten omkring børneonkologien og forslaget om en yderligere 
centralisering af behandlingsforløbne. DPS’ holdning har hele tiden været, at fokus 
skulle være på den nære behandling og de mest optimale patientforløb for denne 
patientgruppe. Udfaldet blev, at man ikke ændre i den nuværende organisering, men 
processen var på mange måder grim og det skabte stor uro. 
 
Andre mærkesager blev samarbejdet med Alkohol og Samfund i håbet om, at 
politikkerne ville vedtage et forbud mod køb af alkohol for børn og unge under 18 år.  
 
Uden tvivl har opgaverne omkring Corona, de korte frister i SST, hurtige indkaldelser 
til møder fyldt rigtig meget i DPS, heldigvis kunne meget ofte klares over Teams og 
rigtig mange har bidraget til dette arbejde og ydet en stor indsats – tak for det. Ingen 
nævnt, ingen glemt.  
 
Igennem årene har flere medlemmer efterlyst DPS’ synlig i medier og offentligheden 
– den del blev i den grad indfriet i 2021. DPS var bl.a. på besøg i ”Lægens bord” på 
DR, indlæg i nyheder, artikel om børn/unge og rygning og ikke mindst pressemødet 
omkring Coronavaccinationer til børn.  
 



 

 

 
Efter formanden beretning var der flere tilkendegivelser fra deltagerne om, at DPS 
skulle arbejde for samarbejde i hele landet. 
Derudover også kommentarer om, at vores stemme i pressen skal være saglig og ikke 
skinger.   
 
 
Læs hele formandens beretning på www.paediatri.dk  

 
 

3. Beretning fra udvalg 
 
Udvalgsberetninger for de fleste udvalg under DPS er udsendt til alle medlemmer og 
findes på hjemmesiden. 
 
Uddannelsesudvalget afgiver på GF mundtlig beretning ved Signe Thim 
(udvalgsformand). Året er gået med arbejdet omkring den nye målbeskrivelse, som 
for introlæger er implementeret d.1.5.21. og som for hoveduddannelseslæger 
implementeres pr. 1.10.21.  
 
Derudover er der arbejdet med ekspertuddannelsen og fagområdeuddannelsen.  
Spg.: kan man fortsætte efter fagområdeudd. direkte over i ekspertudd? Svar: ja, 
men det kræver en ny ansøgning.  
Spg.: bliver der evalueret på fagområdeudd. på et tidspunkt? Svar: Ja efter ca. 5 år, 
der skal lige være nogle som når igennem en fagområdeudd. 
Spg.: dispensationsansøgning, hvorfor skal den omkring bestyrelsen og ikke til 
fagudvalgene? Svar: Det er fagudvalgene der godkender endeligt indhold, når 
bestyrelsen har givet dispensation.  
Spg.: hvornår skal målbeskrivelsen igen revideres? Svar: SST kører 5 års intervaller, 
men denne gang er det DPS selv der har valgt, at revidere den før. Så i bund og grund 
kan DPS selv beslutte, hvornår de vil revidere målbeskrivelsen, hvis man ønsker det 
før SST’s intervaller. 
Spg. kompetencekortene – nogle afdelinger er i gang med at lave lommebøger, men 
er der elektronisk version på trapperne? Svar: Aftalen for Logbog og evaluer.dk er 
opsagt og ny aftale skal laves, SST arbejder på dette. Kompetencekortene arbejdes 
der med i de forskellige regioner p.t. God ide, hvis de kan bruges på tværs.  
Spg.: Hvem finansierer udgivelsen af lommekortene? Svar: Udgiften ligger i 
regionerne.  
Martin Hulgaard er bl.a. i gang med et større arbejde omkring lommeformat. Måske 
kan de deles på tværs af regionerne, så alle ikke sidder med samme arbejde. 
 

 
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer Peter Toftedal.  

Gennemgang af regnskab for 2020 
Medlemsstatus: 714 d.d. – 32 nye medlemmer i 2021 indtil nu.  



 

 

 
Overskud 2020 på 32.536 – mod tidligere år, bl.a. 2019 underskud på 82.000 kr. 

 
 Regnskabet godkendes d.d. - godkendt af revisorerne. 

 
Torben Iversens Rejsefond for yngre børnelæger: revisionsfirma administrerer denne 
og kontoen ligger i Danske Bank, da Lægernes bank ikke ønsker at administrere en 
fond. Legatet er skattefrit, men der skal foreligge dokumentation, som revions-
firmaet indberetter til skat.  
Der har været 2 ansøgere, hvoraf den ene har trukket sig – årets legat på kr. 7.500  
går til Julie Odgaard Vedel.  
 
Håber der kommer flere ansøgninger i 2022 – DPS vil være bedre til at orientere om 
det i nyhedsbrevene.  
 
Kasserer Peter har mange opgaver forbundet med rollen som kasserer og mhp. hjælp 
og aflastning har han fundet en på OUH, der kan varetage nogle af opgaverne.  

 
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 

. Ingen indkomne forslag   
 

6. Fastlæggelse af kontingent. 
 

Ingen kommentarer – kontingentet bibeholdes på 800 kr.  
 

7. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer. 
Jonas Manthorpe er trådt ud af bestyrelsen  
Klaus Johansen genopstiller 
Peter Toftedal genopstiller 
Anne Louise Bischoff genopstiller 
Christina Bjørn genopstiller 
Thomas Houmann Petersen stiller op til valg i bestyrelsen 
 
Bestyrelsen består efterfølgende af nedenstående medlemmer og konstituere sig 
ved først kommende bestyrelsesmøde: 
Klaus Johansen, genvalgt 2019  
Anne Louise Bischoff, valgt 2019 
Peter Toftedal, genvalgt 2019 
Christina Bjørn, genvalgt 2019 
Signe Thim, valgt af uddannelsesudvalget  
Gylli Mola, genvalgt YP 2020  
Morten Breindahl, valgt 2020 
Thomas Houmann Petersen, valgt 2021  

 
8. Valg af 2 revisorer. 



 

 

Per Kjærgaard og Jens Jakob 
Herrche Pedersen fortsætter. 

 
 
 

9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet. 
Uddannelsesudvalget (3): Raheel Raja, Jonas S. Jespersen, Anne Zahrtmann Møller 
Adipositas (2): Julie Kloppenborg, Rebecca Vinding 
Allergologi og pulmonologi (2): Elisabeth Christensen, Sune Leisgaard Mørck Rubak  
Akut og intensiv pædiatri: Ingen på valg 
Børnefarmakologi (1): Anne-Cathrine Viuff  
Diagnose og DRG (3):  Ioanna Milidou – mangler stadig 2 medlemmer.  
Endokrinologi (1): Vini Faber Rasmussen 
Gastroenterologi og ernæring (2): Christoph Norden, Dennis Röser   
Global Børnesundhed (1): Sofia Morais? 
Hæmatologi og onkologi (1):  ingen kandidater – efter valget er Marianne Hoffmann trådt 
ind i udvalget.  
Infektionsmedicin (2): Lisbeth Samsø Schmidt, Lise Heilmann Jensen 
Kardiologi (1): Klaus Juul  
Nefro-urologi (3): Yazan Rawashdeh, Linda Kuhne-Qvist, Hanne Nørgaard 
Neonatologi (1): Peter Agergaard 
Neurologi (2): Maria Kibæk, Line Carøe  
Palliativt: Ingen på valg  
Reumatologi (3): Mia Glerup, Helene Ingels, Birgitte Mahler  
Udvalget for screening og genetik (1): Sabine Grønborg 
Socialpædiatri (2): Line Brunemark Berg, Eva Toustrup Kristensen  
Styregruppen for Landsdækkende kliniske retningslinjer (3): Anne Ebbesen, Marie Cecilie 
Lawaetz, Christina Bjørn 
Ungdomsmedicinsk (1): Ahn Thao Nguyen Andersen 
LVS (2): Cilius Fonsvig, Ida Marie Schmidt 
  
Stemmerne afgivet elektronisk på generalforsamlingen og kontrolleret af Teletech. 
 
Tak til alle udvalgsmedlemmer, tak for det store arbejde I lægger i arbejdet. Det er et 
vigtigt hverv, så husk at reagerer på de mails der kommer ud fra DPS.  

Husk, at DPS dækker transportudgifterne samt forplejning i forbindelse med 
udvalgsarbejdet. 

Alle ny-valgte udvalgsmedlemmer skal sende sin mailadresse til sekr. Dorthe Vestergaard 
på webredaktoer@paediatri.dk snarest muligt. 

 
 
 



 

 

10. Eventuelt  
 
Efterlyser at opdaterings forelæsningerne kommer tilbage. 
DPS har afholdt flere temadage og forventer, at holde flere af disse, så umiddelbart er 
tanken ikke, at forelæsningerne vender tilbage.  

 


