
 

Referat fra generalforsamling i Dansk Pædiatrisk Selskab d. 13. juni 2022   
       ved Børnedagene 2022, Comwell Roskilde 

 
 
1: Valg af dirigent 
Dirigent: Pernille Mathiesen 
Referent: Dorthe Vestergaard, sekretær 
 
Dirigenten konstaterer, at indkaldelse til GF er fremsendt rettidig og indholdet i overensstemmelse 
med vedtægterne. Der er ikke nogen yderligere emner indmeldt. 
Kort præsentation af bestyrelsen (tilstede Klaus, Peter, Christina, Anne Louise, Signe, Morten, Gylli 
og Thomas) og sekretær/referent Dorthe. 
 
2: Formandens beretning 
Formandens beretning forefindes på selskabets hjemmeside: https://paediatri.dk/beretninger-
referater. Beretningen er godkendt ved generalforsamlingen. 
Året har budt på genoptagelse af mødet med landets ledende overlæger (sidenhen cheflæger) 
samt 17-17 møde med alle fagudvalgene.  
Ny hovedkursusleder valgt, Anja Klamer træder tilbage efter 6 år og Marie Cecilie Lawaetz er valgt. 
Medlemmerne har tidligere opfordret DPS til at være mere synlig i medierne og det må man sige, 
at de seneste år har budt på. Det har været en svær balancegang og til tider har det krævet en 
hurtig handling, men de fleste indlæg har været i overensstemmelse med bestyrelsens holdninger. 
 
3: Beretning fra udvalg 
Stort set alle fagudvalgs referater ligger tilgængeligt på hjemmesiden: 
https://paediatri.dk/beretninger-referater  
Årsberetning fra Uddannelsesudvalget ved formand Signe Thim: præsentation af udvalgets 
medlemmer.  
Året har budt på Road trip til alle landets afdelinger mhp. præsentation af målbeskrivelsen.  
Der er det sidste års tid ansøgt 20 nye forløb til ekspertuddannelsen og der er i alt 9 fagområde-
uddannelses forløb og heraf er 2 afsluttet.  
 
4: Aflæggelse af det reviderede regnskab 
Gennemgang af regnskabet, indestående, værdipapir, indtægter og forbrug.  
I 2021 havde foreningen et overskud på 200.000 kr., hvilket er noget større end 2020.  
Regnskabet er godkendt. 
Alle konti er nu samlet i Lægernes Bank, så de ikke ligger i flere banker. 
Rejsefonden fortsætter dog i Danske Bank. 
Spørgsmål fra medlemmer:  
Har vi en strategi for formuen i bestyrelsen? Nej egentlig ikke.  
Men tanken er ikke, at formuen skal vokse sig større, men der vil i indeværende år være flere 
udgifter til bl.a. 17-17 møde samt tilskud til Børnedagene. 
Hvad med at aktivere rejsefonden? Det er der gang i, der er ca. 300.000 kr. og der vil under 
aftenens middag blive uddelt flere legater.  
 

http://www.paediatri.dk/
http://www.paediatri.dk/
https://paediatri.dk/beretninger-referater


 

5: Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår kontingentet forbliver uændret. Dette vedtages. 
 
6: Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne (se bilag: Ændringsforslag, Kommisorium nefrologi, 
kommisorium Allergi/pulmonologi, kommisorium akut- og intensivudvalget) 
Allergologi og pulmonologiudvalget ønsker at opnormerer fra 5 til 7 medlemmer. Forslaget 
vedtages. 
 
Akut og intensivudvalgets kommisorium står som udkast og bliver d.d. endelig godkendt. 
Nefro-urologi udvalget har i 2014 fået godkendt en opnormering til 7 medlemmer. Forslaget 
vedtages. 
Kommisoriet Ungdomsmed. Udvalget – ”udvalget har 5 medlemmer, mindst et medlem skal være 
ansat på et klinisk genetisk afsnit under en børneafd.” – sidste linje slettes, copy/paste fejl. 
Forslaget vedtages. 
 
Der indstilles til at Diagnose og DRG udvalget nedlægges.  
Begrundelse: det er svært at få tilstrækkelig mange opgaver til dette udvalg til at gøre det 
attraktivt at stille op til udvalget. Bestyrelsen indstiller i stedet til de enkelte fagudvalg 
fremadrettet selv indgiver høringssvar til DRG grupperingerne inden for deres felt. Ligeledes vil 
opgaven med at varetage korrespondancer fra andre faglige selskaber, Sundhedsdatastyrelsen 
med flere fremover primært ligger i bestyrelsen. 
Forslag fra salen, hvert fagudvalg kunne indskrive i deres kommisorium, at de løbende evaluerer 
DRG-kodning inden for deres speciale. 
Forslaget vedtages uden afstemning. 
 
Forslag til vedtægtsændringer §8, https://paediatri.dk/selskabet/vedtaegter 
Nuværende tekst: 
”1 stående udvalg: Generalforsamlingen nedsætter stående udvalg og fastlægger kommissorier, 
udvalgenes sammensætning og antal medlemmer ved nedsættelsen af udvalget.” 
 
Bestyrelsen foreslår, at dette ændres til: 
”1 Stående udvalg: Generalforsamlingen nedsætter stående udvalg. Udvalgenes medlemmer 
vælges af generalforsamlingen. Udvalgene består af 5-8 medlemmer.  
Sammensætningen af udvalgene mhp. endeligt antal, anciennitet og faglige kompetencer samt 
kommissorium beskrives af de enkelte udvalg og vedtages af bestyrelsen. 
Ændringsforslag vedtages af bestyrelsen senest 4 uger før den ordinære generalforsamling”.  
 
Forslag fra salen:  Kunne man yderligere indskrive at der i sammensætningen af udvalg, henstilles 
til at der er en bred repræsentation af yngre og ældre læger, nord, syd, øst repræsentation m.m.  
Ønske om, at sammensætningen tager højder for at der sidder medlemmer med høj faglighed 
sammen med yngre læger.  
Det er præciseret i §8 pkt. 4 i vedtægterne, der står dog ikke noget om ligelig fordeling om øst og 
vest.  
Forslaget vedtages med 81,2% af stemmerne. 
 

https://paediatri.dk/selskabet/vedtaegter


 

7: Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer – 2 pladser. 
Morten Breindahl – genopstiller  
Klaus Johansen – genopstiller - genvalgt 
Sven Pörksen – opstiller – valgt  
Gylli Mola træder ud som YP repræsentant og Tilde Rasmussen overtager  
 
8: Valg af 2 revisorer 
Per Kjærsgaard og Jens Jakob Herrche-Petersen – begge genopstiller – valgt 
 
9: Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet 
Adipositas (3 pladser/4 kandidater): Birgitte, Maria og Jens Otto vælges/genvælges 
Akut og intensiv (3 pladser/ 5 kandidater): Kim, Mikel og Cecilie vælges/genvælges 
Allergologi/pulmonologi (3 pladser/3 kandidater): Bo, Birgitte, Julie vælges/genvælges 
Børnefarmakologi (0 pladser) 
DRG (udgår) 
Gastro- og hepatologi (1 plads/1 kandidat):  Anh Thao Andersen vælges  
Endokrinologi (3 pladser/2 kandidater): Tina og Ann-Margrethe vælges/genvælges 1 plads 
Neonatologi (3 pladser/4 kandidater): Anne-Cathrine, Emma og Anja vælges/genvælges  
Hæm/onk (4 pladser/4 kandidater): Mathias, Mimi, Ines, Marianne vælges/genvælges  
Uddannelsesudv. (0 pladser) 
Infektion (1 plads/1 kandidat): Marie-Louise genvælges 
Socialpæd. (1 plads/1 kandidat): Dorthe vælges 
Global børnesundhed (4 pladser /4 kandidater): Kristoffer, Maren, Hilde og Jesper 
vælges/genvælges 
Kardiologi (3 pladser/4 kandidater): Hristo, Cristel, Jesper vælges/genvælges  
Nefrourologi (2 pladser / 2 kandidater): Mia og Claudia vælges/genvælges  
Neuropædiatri (0 pladser) 
Palliativt (0 pladser) 
Reumatologi (2 pladser/0 kandidater): 2 pladser 
Screening og genetik (2 pladser/3 kandidater): Allan og Ulla vælges/genvælges 
Styregr. For klin. Ret. (1 plads/1 kandidat): Grith vælges 
Ungdomsudv. (2 pladser/2 kandidater): Line, Jens Jakob vælges/genvælges   
LVS (2 pladser/4 kandidater): Tine og Gylli vælges/genvælges   
 
10: Eventuelt  
Chen, Hvidovre: der er meget få uddannelsessøgende læger i udvalgene, opfordring til at 
udvalgene/bestyrelsen at man op til næste GF løfter sløret for hvad arbejdet indebærer og hvis 
man kender en egnet kandidat så prik til vedkommende. 
Chen forespørger om DPS kunne gå ud med et modspil til de private reklamer, f.eks. plakaterne og 
TV spots  for Health Care, der opfordrer til at søge læge akut ved symptomer. 
Klaus: på 17-17 mødet var dette emne op, afventer akut- og intensivudvalgets håndtering af dette. 
 
Morten takker for hans tid i bestyrelsen, takker for det gode samarbejde.  
Gylli takker ligeledes for tiden i bestyrelsen. 
Klaus takker både Morten og Gylli for samarbejdet og deres engagement i bestyrelsen. 



 

Anja Klamer takkes for sin indsats gennem 6 år som Hovedkursusleder. Marie Lawaetz vælges til at 
overtage posten. 


