Referat af ordinær generalforsamling i
Dansk Selskab for Geriatri
Dato: Fredag d. 9. marts 2018
Tid: kl. 9.00-11.30
Sted: Svendborg Hotel, Svendborg

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
Jens-Ulrik Rosholm valgt. Jens-Ulrik konstaterer ,at der er indkaldt rettidigt til
generalforsamlingen.
2. Formandens beretning (bilag 1) v. Tina Carlsen og Lotte Usinger
Formand Tina Carlsen er syg, Lotte Usinger, næstformand knytter nogle kommentarer til
den beretning der er lavet i fællesskab imellem formand og næstformand, der har været
planlagt formandsskifte efterår 2017 hvor Lotte Usinger fik af som formand:
Vi har i året haft fokus på at stikke en retning for bestyrelsen, det har fyldt for bestyrelsen,
hvilken vej vi skulle gå.
Vi har efter sidste års generalforsamling haft fokus på at markere os politisk og har efter
sidste års anbefaling på generalforsamlingen også brugt penge på det.
Fagligt - politisk, lidt vanskeligt at betræde som bestyrelsesmedlem har vi erfaret.
NKR, nyt koncept nævnes, der er ikke indsendt ansøgning om NKR fra geriatrien, Lotte U.
nævner at Ellen Holm er med i en nefrologisk NKR.
Medlemslister for DSG medlemmer har været lidt ustabil i Lægeforeningens nye system
der endnu ikke fungerer helt optimalt, men det er det system vi anvender nu.
Ingen spørgsmål til beretningen.
Kommentarer:
Kirsten Vinding: politisk indflydelse, tæt kontakt til DGO Danske geriateres organisation er
vigtig. Man har i DGO en oplevelse af at en helt generation har dekoblet sig måske DGO
og måske er tabt for DGO. Anbefaler vi alle er opmærksomme på, at man strategisk kan
løfte en sag i flere fora vha DGO.
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Pia Kannegaard redegør kort for DGO som er for speciallæger i geriatri og er en forening
der ser på arbejdsforholdene som geriatere.
Nedenstående beretninger fremlægges ikke mundtligt, der kan stilles spørgsmål til
beretningerne/udvalgene på generalforsamlingen
3. Beretning fra Kasserer (bilag 2) v. Thomas Hjelholt
Kommentarer fra Thomas:
Nyt punkt Presse er et udtryk for samarbejde med journalist og læge Sharpen, Legater
forventes at blive en post fremadrettet, har ikke haft udgift i 2017.
Jens-Ulrik: spørger til forventet underskud ift. budgettet, Thomas anfører at vi ikke
kalkulerer sponsorater ind. Foreslår en post på ca 10.000 kr til bestyrelsen der kan sikre at
rutinearbejde kan man betale sig fra i bestyrelsen, der er bred tilslutning i forsamlingen.
Thomas orienterer: Standardpakker ved lægeforeningen ift. medlemslister vil vi løbende
revurdere på ex. også ift. til evt. at købe os til en løsning.
Kirsten Vinding: posten omkring Forskningstræning, arbejdsgiverne skal betale mener
hun, men det der står anført på budgettet er penge som regionerne betaler. Kirsten
opfordrer til, at regionerne skal betale mere til kurser generelt. Det aftales at bestyrelsen
skal have fokus på at opfordre regionerne til at bruge flere penge på det.
4. Beretning fra Uddannelsesudvalg (bilag 3) v. Pia Kannegaard
5. Beretning fra DSIM (Dansk Selskab for Interne Medicin) (bilag 3) v. Pia
Kannegaard
6. Beretning fra Kursusudvalg (bilag 3) v. Pia Kannegaard
7. Beretning fra UEMS (European Union of Medical Specialists) (bilag 3) v. Hanne
Pedersen
Jesper Ryg redegør for hvad det står for. The UEMS Geriatrics Section er en af 43
specialist sektioner under UEMS. EUGMS er den overordnede fagligt hvor UEMS mere
vedr. arbejdsforhold, rammer, eksaminer ex.
Ellen Holm: det svarer til DGO i DK
Anne Jung: formålet arbejdskraftens fri bevægelighed, hvordan gør vi geriatere klar til at
arbejde på tværs af Europa.
8. Beretning fra NGF (Nordisk Gerontologisk Forening) (bilag 3) v. Pia Kannegaard
9. Beretning fra DRG udvalg (bilag 3) v. Tina L. Carlsen
10. Beretning fra EUGMS ( European Union Geriatric Medicine Society ) (bilag 3) v.
Solveig Henneberg Pedersen
11. Beretning fra Forskningsudvalg (bilag 3) v. Solveig Henneberg Pedersen
Ellen Holm: Bringer krav om hvor en forskertræning skal afrapporteres til drøftelse.
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Mette Midttun: forum og form bør diskuteres.
Niels Espensen: Kan man stille de krav som regioner?
Lotte Usinger: afklarende, ift. afrapporteringen,
Hanne Elkjær, årsmødet præsentation er godt da vi ser hvordan det er nationalt, er en
styrke
Niels Espensen: landsplan bør være obligatorisk Efterårsmødet kunne inddrages.
Cecilia: vi får mange bidrag, vi kan snart ikke sige ja til alle, vi kan blive låst hvis det er
obligatorisk.
Ellen Holm: anfører, at det måske ikke skal være obligatorisk til Årsmødet.
Jesper Ryg: kunne seniore byde ind med foredrag, ville det være godt. Derfor er det en
diskussion af volumen, vi skal gerne have plads til det hele. Bekendtgørelsen kræver ikke
det skal være på et årsmøde.
Jens-Ulrik: er det vigtig vi gør det regionalt eller nationalt?
Kirsten Vinding: nationalt nogen år endnu er at foretrække.
Lotte Usinger: regionalt er godt
Kirsten Damgaard: krav om forskertræning, nogen er mest til klinik og nogen er mest
forskning, man kunne vælge at de der har lyst fremlægger så kunne de gøre det regionalt.
Catherine Foss: er enig med Kirsten Damgaard, en lille instruks kan fremlægges et mindre
sted.
Søren Kasch: skal forskningsudvalget være med til at udvælge hvad der skal præsenteres
hvor?
Kirsten Vinding: kører ikke stabilt med plenarmøder i Syd, så derfor ikke sikkert at kunne
fremlægge der.
Ellen Holm: skal vi beslutte at forskningudvalget, uddannelsesudvalget. og bestyrelsen kan
bestemme det.
Sidste forslag ved Ellen Holm vedtages.
Jesper Ryg: fastslår at det er en positiv problemstilling, at vi får mere forskning.
12. Beretning fra Yngre geriatere (bilag 3) v. Lisbeth Rygaard
Nedenstående beretninger suppleres med mundtlig kommentarer:
13. Beretning fra Mødeudvalg (bilag 3) v. Katarina Hörnqvist
Mødeudvalgsformanden fortæller om et mødeudvalg der næsten ikke har nogen
medlemmer. Katarina oplyser at hun kan være med med bistand et stykke af vejen i det
nye år.
Cecilia fra Mødeudvalget orienterer om at en del er booket og på plads allerede til næste
Årsmøde.
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Finn Rønholt kommenterer: det er et meget vigtigt udvalg, og spørger til hvem der kan
vælges ind? Alle kan melde sig.
14. Den Geriatriske Database (bilag 4) v. Kirsten Vinding
Der er ikke rigtig noget nyt at informere om. Der er gjort strukturændring siden beretningen
er skrevet, 3-deling af databaser, cancer, kronisk og akut område, geriatri er lagt i gruppen
for kronisk. Der afventes nyt om styregruppe.
Vores opmærksomhed henledes på 23. maj, geriatridatabasedag i Kbh. kl 14-17
15. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 5)
Thomas Hjelholt præciserer ændringen. Opmærksomhed på om der skal laves en bagdør i
vedtægterne så der ikke skal gøres ekstraordinær generalforsamling. Måske står det lidt
uldent i vedtægterne.
37 stemmer for, det bringes derfor til ekstraordinær generalforsamling da vi er for få
medlemmer tilstede til at vedtage ændringen.
16. Udpegning af repræsentanter
UEMS, Hanne Pedersen genopstiller ikke
Jesper Ryg melder sig som kandidat, godkendt.
LVS medlemmer udpeges af bestyrelsen, 3 stk
Anne Jung, Søren Jacobsen, Hanne Elkjær fortsætter, godkendt.
Ikke øvrige udskiftninger i år.
17. Kontingent fastsættelse:
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent på 600kr/år
Accepteres
18. Valg til bestyrelsen
Cecilia bestyrelsesmedlem er på valg og genopstiller ikke
Katarina bestyrelsesmedlem er på valg og genopstiller ikke
Lotte Usingers funktionstid er udløbet
Kims Jacobsens funktionstid er udløbet
Lillian Mørch suppleant, genopstiller ikke
Lotte Blok Madsen suppleant, ønsker at stille op til bestyrelsen
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Overlæge Annette Højmann, Slagelse stiller op til bestyrelsespost, valgt
HU-læge Lotte Blok Madsen, Køge, stiller op til bestyrelsespost, valgt
Overlæge Jens-Ulrik Rosholm, Odense stiller op til bestyrelsespost, valgt
HU-læge Sarah Augustesen, Amager- Hvidovre stiller op til bestyrelsespost, valgt
Overlæge Catherine Hauerslev Foss, Århus stiller op som suppleant, valgt
Overlæge Maria Holte Nielsen, Amager stiller op som suppleant, valgt
Anne Birgitte Langsted Pedersen ønsker at stille op som revisorsuppleant igen, valgt.
19. Indkomne forslag
Ingen
20 . Eventuelt
Finn Rønholt: opfordrer til at vi er på beatet mht. akut specialet
Jesper Ryg: kommentar ift. akutspecialet hvor der skal være kursus i akut pædiatri, men
ikke akut geriatri, vi kan bekymre os for om HU stillinger tages fra intern medicin, så der
anbefales opmærksomhed herpå.
Lotte Usinger: fortæller om møde i Sundhedsstyrelsen i arbejdsgruppe vedr. ”den
tværgående faglige arbejdsgruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og
skade”. Der var ikke svar på hvor de HU-stillinger skal komme fra. I SST lydhørhed for
vores indsigt omkring Akutafd.. Psykiatrien og sektorgrænsen/kommunalt får specielt fokus
i den videre arbejdsgruppe.
Lone Lietzen: Bringer begrebet ”spøgelset” med stillinger i Videreuddannelsenord der ikke
besættes, ind i debatten, så kan de måske let tages til akutspecialet?
Jens-Ulrik: vi har tidligere drøftet akut - ikke akut til den geriatriske generalforsamling, vi
skal være lydhøre overfor hvad der ønskes så vi kan følge med.
Pia Kannegaard: fortæller om arbejdsgruppe i DSIM, det er svært at blive enige i DSIM ift.
akutspecialet, man enige om bekymring for deres uddannelse. 6-9 mdr. intern medicin er
budt ind fra DSIM, det er ikke taget imod med kyshånd.
Ellen Holm: kommentar om at uddannelsesplanerne er regionale, derfor noget andet en
målbeskrivelsen.
Finn Rønholt: vi er truet hvor der er tomme stillinger
Niels Espersen: finansering af stillinger er svært,
Ellen Holm: det er de 3 uddannelsesregioner der afgør antal stillinger, når der er ledige
stillinger i nord
Lone Lietzen: introduktionsstillinger er reduceret meget i Århus, der er mange ansøgere til
introduktionsstillinger, men kun 2 stillinger om året. Derfor måske svært at få HU-stillinger i
nord besat.
Ellen Holm: anbefaler man må håndtere det i uddannelsesprogrammerne i regionerne
Der var 48 deltagere til generalforsamlingen.
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