Referat af ordinær generalforsamling søndag d. 3. juni 2007 kl. 20.00
1. Valg af dirigent
Ole Andersen blev valgt
2. Formandens beretning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer.
Formanden henviste til den skriftlige beretning, men fremhævede særligt selskabets nye
indsatsområde kvalitet. endvidere var der glæde over den store succes for børnedagene, formanden
opfordrede til at afdelingerne nedsætter produktionen under børnedagene, for at flest muligt har
mulighed for at deltage. Generalforsamlingen vil for fremtiden blive afholdt i forbindelse med
børnedagene. 2008 er selskabets 100 års jubilæum og Børnedagene vil blive afholdt af de
københavnske børneafdelinger i fællesskab. Karsten Kaas Ibsen redigerer en jubilæumsbog om
pædiatriens nyere historie i forbindelse med jubilæet. Retningslinierne for retrospektiv godkendelse
som fagområdeekspert lægges på hjemmesiden. Årets store aktivitet har været specialeplanlægningen
i Sundhedsstyrelsen, dette punkt blev diskuteret på et særskilt punkt. Sidst blev Marianne Jartved
Mathiessen mindet.
Der var flere kommentarer til beretningen:
Der er tidligere udarbejdet indikatorer i pædiatri i forbindelse med Det Nationale Indikatorprojekt,
denne del er tilsyneladende skrinlagt, men der vil være mulighed for at gennembruge disse i denne
forbindelse.
Fordelingen af introduktionsstillinger samt ledige hoveduddannelsesforløb blev diskuteret.
Enkelte punkter vedr. retrospektiv og prospektiv fagområdeekspertgodkendelser blev uddybet. Ønsket
er at der i pædiatrien findes selvstændige, homogene veldefinerede forløb gerne efter Europæiske
retningslinier.
3. Beretning fra udvalg.
Udvalgene blev gennemgået med mulighed for kommentarer og uddybende spørgsmål.
Neuropædiatrisk Udvalg: Socialpædiatrisk udvalg er bekymrede over om barnets tarv varetages i
forbindelse med en videnskabelig undersøgelse af Doman metoden. Der er fortsat enighed om at DPS
ikke støtter metoden og der blev henvist til publiceret artikel i UfL, derimod støtter selskabet
veludførte videnskabelige undersøgelser.
De manglende udvalgsberetninger blev efterlyst, DPS vil for fremtiden udsende rykkere før
generalforsamlingen.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Det reviderede regnskab blev godkendt. Bestyrelsen blev bedt om at diskutere evt. underskudsgaranti
til Børnedagene samt undersøge om der findes en mere attraktiv placering af formuen, der var dog
enighed om at formuesikkerhed prioriteres højest. Retningslinierne for rejseudgifter revideres så de
passer med virkeligheden, de nu gældende er beskrevet for restriktivt.
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Regnskabet for Torben Iversens Rejsefond blev ligeledes godkendt, der har kun været en enkelt
ansøger i år.
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
5a. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen opfordrede til endelig godkendelse af ændringer i vedtægternes §7 som blev foreløbigt
vedtaget ved seneste ordinære generalforsamling 30. november 2006. Efter en kort diskussion blev
forslaget vedtaget med stemmerne 51 for, 5 imod, 9 undlod at stemme. Det blev fremhævet, at der er
flere ”kup-klausuler” i de eksisterende vedtægter.
5b. Specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen.
Der er nedsat en rådgivende gruppe for SST med deltagelse af regionsudpegede medlemmer samt 3
medlemmer udpeget af DPS. Der beskrives del de nuværende forhold, dels krav til fremtidige hovedog specialfunktioner (afdelinger med regional- eller højt specialiseret funktion) samt hvilke diagnoser
(kroniske sygdomme) der bør behandles på afdeling med specialfunktion. Der er nu udsendt et forslag
til rapport til de ledende overlæger samt fagudvalgene. SST kommer til at lægge de overordnede
retningslinier og Regionerne kan herefter bestemme den geografiske placering af funktionerne. SST
skal ansøges om og godkende specialfunktioner. Et overordnet ønske er at pædiatri kommer til at
dække børn og unge til 18 år.
6. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes uændret.
7. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer.
Søren Rittig fratræder bestyrelsen, den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Mia Bjerager, Hillerød blev
valgt som nyt bestyrelsesmedlem
8. Valg af 2 revisorer.
Birgitte Weile og Sten Petersen blev genvalgt.
9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet.
Allergolog og pulmonologiudvalget: Tine Hansen blev valgt
Diagnose- og DRG-udvalget: Per Albertsen blev genvalgt
Endokrinologiudvalget: Katharina Main og Eva Mosfeldt Jeppesen blev genvalgt, Jannet Svensson blev
valgt
Gastroenterologi og ernæringsudvalget: Marianne Hørby Jørgensen blev genvalgt, Aksel Lange blev
valgt
Hæmatologi- og onkologiudvalget: Astrid Sehested og Birgitte Klug Albertsen blev valgt
Infektionsmedicinsk udvalg: Niels Fisker, Jens Veirum, Lise Jensen, Freddy Karup Pedersen blev valgt
Kardiologiudvalget: Klaus Juul, Jesper Reimers, Anne Marie Herskind, Jesper Steensberg blev valgt
Nefro- og urologiudvalget: Ida Maria Schmidt og Malgorzata Wason blev genvalgt, Søren Rittig blev
valgt
Neonatologi: Gitte Esberg og Christian Heiring blev valgt, Thorkild Jacobsen blev genvalgt
Neurologiudvalget: Lene Lavard blev valgt
Screening og genetikudvalget: Stense Farholt, Finn Jonsbo, Susanne Kjærgaard blev valgt, Thomas
Hertel blev genvalgt
Socialpædiatrisk udvalg: Vibeke Hardam Nohns (for 2 år), Anette Hagerup blev genvalgt
Ungdomsmedicinsk udvalg: Kirsten Boisen, Kirsten Holm, Grete Teilmann, Tina Messell blev genvalgt
Uddannelsesudvalget: Marianne Sjølin blev genvalgt
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Udvalg for akut og intensiv pædiatri: Tine Brink Henriksen, Morten Breindahl, og Henrik Vendelbo
Nielsen blev valgt
Generel pædiatri udvalget og IT-udvalget blev nedlagt pga. manglende kandidater.

10. Eventuelt
Socialpædiatrisk udvalg havde stillet spørgsmål vedr. undersøgelse af Doman metoden, dette var
diskuteret under udvalgsberetningerne.

Kirsten Boisen (referent)
Ad. 3. Udvalgsberetningerne er lagt på www.paediatri.dk -> Selskabet -> Udvalgsberetninger m.v.
Ad. 9. Fagudvalgsmedlemmerne kan ses på www.paediatri.dk -> Selskabet -> Udvalg og
repræsentanter
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