Referat generalforsamling 20. april 2017
1. Valg af dirigent
Kim Werther.

2. Beretning fra formanden.
Se beretning andetsteds.
Søren Jelstrup og Lars Peter Schousboe foreslår at
specialeplansrådet udvides til 5 personer så alle regioner er
repræsenteret, også ikke-universitetsafdelinger.

3. Beretning fra kassereren med aflæggelse af revideret
årsregnskab, budget-redegørelse, og fastsættelse af
kontingent.
Se beretning andetsteds. Kontingentet fastholdes på 1.200
kr.
Forslag til nedbringelse af overskud: Pris til årets bedste
underviser og forskning-stipendium.
Forslag om anbringelse af midler i TP og rejsestipendiet i
andet pengeinstitut / ”mere offensivt”.

4. Diskussion af skriftligt fremlagte beretninger fra
nedsatte råd og udvalg.
(Uddannelsesudvalget, Efteruddannelsesudvalg, Kodeudvalg,
Repræsentanter i De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS),
Repræsentanter i NOLF, EUFOS, IFOS og UEMS.)

5. Valg af bestyrelse og formand for bestyrelsen
(Vedtægt: Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4
medlemmer. Mindst 1 medlem skal være overlæge, mindst 1 medlem
skal være praktiserende otolog, og mindst 1 medlem skal være
medlem af FAYL. Mindst 1 medlem skal være hjemmehørende øst for
og mindst 1 medlem vest for Storebælt. Fra samme afdeling kan
sædvanligvis kun vælges 1 medlem.)
Bestyrelsens aktuelle sammensætning: Anette Kjeldsen, formand; Per
Cayé-Thomasen, næstformand; Anders Schermacher Larsen,
kasserer; Gitte Bjørn Hvilsom, sekretær; Tejs Ehlers Klug, redaktør.

a. Anette D. Kjeldsen og Anders Schermacher Larsen
afgår.
b. Kim Werther og Helle Døssing opstiller som nye
medlemmer.
c. Per Cayé-Thomasen opstiller som formand.
Kim Werther og Helle Døssing vælges som nye
medlemmer.
Per Cayé-Thomasen vælges som formand.

6. Valg af repræsentanter til Uddannelsesudvalget
(Vedtægt: Udvalget består af 16 medlemmer: 9 speciallæger (hvoraf
maksimalt 2 kan være afdelingslæger, idet mindst 7 skal være
overlæger) fra øre-næse-halsafdelinger, 1 praktiserende øre-, næse, halslæge, 1 bestyrelsesmedlem fra DSOHH's bestyrelse, fagets
tre postgraduate lektorer samt 2 uddannelsessøgende yngre læger.)
Nuværende medlemmer er:
Grethe Samuelsen (formand), Søren Hansen, Mette Bay, Kristian
Bruun Petersen, Søren Fogsgaard, Jens Thrane, Jesper Storgaard
Balle, Gitte Bjørn Hvilsom, Kristine Bjørndal, Jesper Bille, Dan
Hougaard, Christian Faber, Thomas Quist Barret, Martin Nue Møller.

a. Jesper Storgaard Balle og Mette Bay afgår.
Søren Hansen og Thomas Quist Barret er på valg og
genopstiller. Søren Foghsgaard ønsker at træde ud.
b. Anders Rørbæk Madsen og Anders Jørgensen
opstiller, fra YO opstiller Kirstine Karnow.
Endvidere kommer Jens-Jacob Henriksen ind da han er
blevet PKL i nord.
Anders Rørbæk Madsen, Anders Jørgensen og Kirstine
Karnow vælges.

7. Valg af repræsentanter til Efteruddannelsesudvalget
(Vedtægt: Udvalget består af 4 medlemmer, hvoraf 1 er overlæge, 2
praktiserende otologer og 1 medlem af FAYL med speciallægeanerkendelse i faget. 1 medlem skal være hjemmehørende øst for
og 1 medlem vest for Storebælt.)

Udvalgets aktuelle sammensætning: Kim Werther (P, formand),
Thomas Velser (O), Tomaas Ravn (P), Camilla Sloth Mehlum (Y)

a. Kim Werther og Camilla Sloth Mehlum afgår
b. Jette Berg og Marie Westergård-Nielsen opstiller
Jette Berg og Marie Westergård-Nielsen vælges.

8. Valg af repræsentanter til kodeudvalget
(Vedtægt: Udvalget består af 5 medlemmer. Medlemmerne skal alle
være speciallæger. Udvalget konstituerer sig selv med en formand og
en sekretær.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Janne Rasmussen (O), Frank
Mirz (O), Mikkel Holmelund (P), Christian Godballe (O) og Henrik
Jacobsen (O).

a. Christian Godballe afgår, Mikkel Holmelund er på valg
og genopstiller, og Henrik Jacobsen er på valg og ønsker
ikke genvalg. Janne Rasmussen ønsker at træde ud.
b. Mikkel Holmelund genopstiller, derudover opstiller
Jens Højbjerg Wanscher, Niklas Rudbæk og Anders
Jørgensen
Mikkel Holmelund, Jens Højbjerg Wanscher, Niklas Rudbæk
og Anders Jørgensen vælges.

9. Valg af repræsentanter til Lægevidenskabelige
Selskaber (LVS)
(Vedtægt: Selskabet har 1 repræsentant i LVS for hver påbegyndt 100
medlemmer. Repræsentanter vælges på generalforsamlingen for 3 år,
og genvalg kan finde sted 1 gang.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Anette Kjeldsen (O), Thomas
Hjuler (O), Andreas Jørkov (O), Kim Werther (P), Mikkel Holmelund
(P), Anders Schermacher Larsen (P), Camilla Sloth Mehlum (O)

a. Anette D. Kjeldsen og Anders Schermacher Larsen er
på valg
b. Anette D. Kjeldsen genopstiller, endvidere opstiller Per
Cayé-Thomasen
Anette D. Kjeldsen og Per Cayé-Thomasen vælges.

10. Valg af repræsentanter til NOLF, IFOS, EUFOS
(Vedtægt: Selskabet har 2 repræsentanter i NOLF, EUFOS og IFOS.
Formanden for Selskabet er født medlem. Den anden repræsentant er
Selskabets foregående formand. 1 suppleant vælges på
generalforsamlingen. Ifølge NOLF's vedtægter er funktionstiden 6 år,
og genvalg kan finde sted.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Anette Kjeldsen, formand (O),
Mads Klokker (O), Karin Lambertsen (O).

Mads Klokker afgår, Anette Kjeldsen forbliver medlem
som afgående formand.
Endvidere indtræder DSOHHs nye formand.
11. Valg af repræsentanter til Union Européenne des
Médecins Spécialistes (UEMS)
(Vedtægt: Selskabet har 2 repræsentanter i UEMS (hvoraf 1 overlæge
og 1 praktiserende speciallæge). De 2 repræsentanter vælges på
generalforsamlingen for en periode på 3 år. Genvalg kan finde sted.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Ulrik Pedersen (O), Michael
Lüscher (P)

a. Michael Lüscher er på valg og genopstiller
Michael Lüscher vælges.

12. Valg af repræsentanter i Nordisk Audiologisk Selskab
(NAS)
(Vedtægt: Selskabet har 1 repræsentant i NAS. Repræsentanten og 1
suppleant vælges på generalforsamlingen, og genvalg kan finde sted
2 gange. Ifølge NAS's vedtægter er funktionstiden 2 år.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Rikke Schnack-Petersen,
repræsentant, Helle Collatz Christensen, suppleant Rikke SchnackPetersen er på valg og genopstiller

Rikke Schnack-Petersen vælges.

13. Regnskab og revision
(Vedtægt: Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Den lægelige
revisor samt 1 suppleant vælges på en Generalforsamling for 3 år:
Genvalg kan finde sted én gang.)
Aktuelt følgende på poster: Jan Nabe-Nielsen og Steffen Ørntoft

a. Jan Nabe-Nielsen afgår
b. Anders Schermacher Larsen opstiller
Anders Schermacher Larsen vælges.

14. Beretning fra speciallæge i øre-næse-halssygdomme
Poul Traun-Pedersens mindelegat.
15. Vedtægtsændringer.
a. Bestyrelsen og uddannelsesudvalget har følgende
forslag til ændring af § 8
§ 8 Uddannelsesudvalget
Stk. 1. Udvalget består af 16 medlemmer: 9 speciallæger
(hvoraf maksimalt 2 kan være afdelingslæger, idet
mindst 7 skal være overlæger) fra øre-næse-halsafdelinger, 1 praktiserende øre-, næse-, halslæge, 1
bestyrelsesmedlem fra DSOHH’s bestyrelse, fagets tre
postgraduate lektorer samt 2 uddannelsessøgende yngre
læger.
Stk. 2. a) Udvalget har som opgave at planlægge og
afholde specialespecifikke kurser, der fremgår af
målbeskrivelsen for faget. Herudover assisterer udvalget
bestyrelsen i sager vedrørende videreuddannelse,
eksempelvis overfor offentlige myndigheder, faglige
organisationer og andre selskaber.
b) Kurserne ledes af et udvalgsmedlem, som er
speciallæge. Udvalget sikrer, at kurserne opfylder
kravene i målbeskrivelsen. Udvalget skal gennem en
kritisk vurdering af undervisningen sikre, at
undervisningsemner, form og reelle indhold har den
kvalitet, der er nødvendig for at sikre en tilstrækkelig
bredde og dybde i den teoretiske del af speciallægeuddannelsen i øre-, næse-, halssygdomme.

Stk. 3. De 7 speciallæger og den praktiserende øre-,
næse-, halslæge vælges på en generalforsamling for 3
år. Genvalg kan finde sted 1 gang. Udvalget konstituerer
sig selv med en formand blandt de valgte overlæger. Et
bestyrelsesmedlem fra Selskabet udpeges af
bestyrelsen. De 2 Yngre Læger udpeges af Yngre
Otologers bestyrelse og skal på tidspunktet for
udpegelse være kursister. De 2 Yngre Læger vælges for
3 år, genvalg kan ikke finde sted.
Stk. 4. Udvalget er ansvarlig overfor Selskabets
bestyrelse, og skal holde denne løbende orienteret.
Udvalget skal aflægge skriftlig beretning til bestyrelsen
senest 14 dage inden Generalforsamlingen
Ændringsforslag:
§ 8 Uddannelsesudvalget Stk. 1.
Udvalget består af de aktuelle delkursusledere på Akurserne, disse skal være speciallæger fra øre-næsehalsafdelinger, 1 praktiserende øre-, næse-, halslæge, 1
bestyrelsesmedlem fra DSOHH’s bestyrelse, fagets
postgraduate lektorer samt 2 uddannelsessøgen
de yngre læger. Andre Øre-næse-hals læger kan
tilknyttes efter udvalgets skøn.
Stk. 2. a) Udvalget har som opgave at planlægge og
afholde specialespecifikke kurser, der fremgår af
målbeskrivelsen for faget. Herudover assisterer udvalget
bestyrelsen i sager vedrørende videreuddannelse,
eksempelvis overfor offentlige myndigheder, faglige
organisationer og andre selskaber.
b) Udvalget sikrer, at kurserne opfylder kravene i
målbeskrivelsen. Udvalget skal gennem en kritisk

vurdering af undervisningen sikre, at
undervisningsemner, form og reelle indhold har den
kvalitet, der er nødvendig for at sikre en tilstrækkelig
bredde og dybde i den teoretiske del af speciallægeuddannelsen i øre-, næse-, halssygdomme.
Stk. 3. Udvalgets medlemmer vælges på DSOHHs
generalforsamling for 3 år. Genvalg kan finde sted
2 gange. Udvalget konstituerer sig selv med en formand
blandt de valgte overlæger. Et bestyrelsesmedlem fra
Selskabet udpeges af bestyrelsen. De 2 Yngre Læger
udpeges af Yngre Otologers bestyrelse og skal på
tidspunktet for udpegelse være under uddannelse. De 2
Yngre Læger vælges for 3 år, genvalg kan ikke finde
sted.
Stk. 4. Udvalget er ansvarlig overfor Selskabets
bestyrelse, og skal holde denne løbende orienteret.
Udvalget skal aflægge skriftlig beretning til bestyrelsen
senest 14 dage inden Generalforsamlingen
b. Pga ændrede retningslinjer i indmeldelsesproceduren
hos Lægeforeningen, har Bestyrelsen følgende forslag til
ændring af § 3
Nuværende § 3 Medlemskab Stk. 1. Enhver læge kan anmode
om optagelse. Anmodning om medlemskab foregår via DSOHH´s
hjemmeside eller elektronisk via Lægeforeningens hjemmeside.
Optagelse sker efter bestyrelsens beslutning. Er der indenfor
bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som medlem,
forelægges sagen ved førstkommende Generalforsamling.
Optagelsen kan finde sted, hvis mindst 2/3 af de ved en
Generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Ændringsforslag:
§ 3 Medlemskab

Stk.1. Enhver læge kan anmode om optagelse. Anmodning om
medlemskab foregår via DSOHH´s hjemmeside eller via Min side på
www.læger.dk. Optagelse sker efter bestyrelsens beslutning. Er der
indenfor bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som
medlem, forelægges sagen ved førstkommende Generalforsamling.
Optagelsen kan finde sted, hvis mindst 2/3 af de ved en
generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Vedtages.

16. Uddeling af Videreuddannelseslegatet
Søren Foghsgaard modtager videreuddannelseslegatet på
50.000 kr.

17. Eventuelt indkomne rettidige forslag til sagers
behandling
a. Godkendelse af DSOHHs bestyrelses ønske om, at
overføre kr. 400.000, - til ”DSOHH’s Rejsestipendium for
yngre otologer”.
Godkendt.

