Godkendt 6. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 3. november 2010 kl. 16.00
Domus Medica
Til stede: Thomas Gjørup (TG), Torben Østergård (TØ), Mette Worsøe (MW), Jørn
Munkhof Møller (JMM) og Arne Kverneland (AK)
Afbud: Jørn Starklint (JS), Mette Kelstrup Hallas (MKH), Hanne Jørsboe (HJ) og
Henrik Ancher Sørensen (HAS)
Referent: Kirsten Koch (KK)
1. Godkendelse af dagsordenen
Ekstra punkt på dagsordenen er sag fra Sundhedsstyrelsen: Udpegning af
medlemmer til Nationalt Antibiotikaråd – behandlet under pkt. 3.5. Med denne
tilføjelse blev dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober 2010 blev godkendt.
3. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning
3.1 Svar fra Sundhedsstyrelsen på fælles henvendelse ”Intern medicinske
specialers deltagelse i akutbehandling skal styrkes i akutmodtagelserne
på landets sygehuse”
Orientering v/TG: Det er en anerkendelse af Selskabernes tanker. SST tager imod tilbuddet om at deltage i arbejdet med kvalitetssikring og inviterer
Selskaberne til det fremtidige arbejde hermed.
Drøftelse af hvordan DSIM skal agere/manøvrere i forhold til SST. Den
kommende bestyrelse må løbende have for øje at vurdere situationen. Der
er nu etableret en ramme, som kan bruges i det videre arbejde sammen
med specialeselskaberne.
Der skal nu arbejdes videre ud fra det grundlag og den fælles holdning,
der nu er skabt. DSIM lægger sig op af holdningen i Den Danske Kvalitetsmodel, hvor målet er, at der døgnet rundt - for patienterne - skal være
tilgang til alle specialer.
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3.2 Møde med Jes Søgaard, DSI den 29.11.10. TG og AK deltager.
Formået er at tale med DSI om der findes / eller kan udarbejdes data
vedr. medicinske patienter, som har interesse for og gerne få DSI gjort
interesseret i at starte et forskningsprojekt: Hvordan driver vi det intern
medicinske område i dag, og hvilke muligheder har vi i fremtiden.
Endvidere er målet at få gjort DSI interesseret i problemstillingen vedr.
DRG – medbring gerne eksempler.
3.3 Møde med specialeselskaberne vedr. fremtidig organisering den
22.11.10. AK deltager og JMM har meldt afbud, men er medlem af den
arbejdsgruppe, der er ved at blive etableret med det formål at udarbejde
forslag til ny struktur i DSIM.
På mødet lægges op til en åben brainstorming. KK deltager ekstraordinært for at skrive referat.
Medbring udkast til nye vedtægter til mødet.
3.4 ESIM Vinter School 16. – 21. januar 2011 – plads til 2 deltagere
P.t. er der 3 ansøgere og yderligere 4 har sendt en forespørgsel.
Ved udvælgelsen lægges vægt på forskellige specialer, geografi og køn.
JMM foretager den endelige udvælgelse.
3.5 Udpegning af medlemmer til Nationalt Antibiotikaråd
Forslag: Overlæge Arvid Larsen, Holbæk Sygehus. TG kontakter ham for
at høre, om han er interesseret. (Arvid Larsen har efterfølgende givet tilsagn).
4. Generalforsamling
a) Velkomst ved TG, og bestyrelsen foreslår TØ som dirigent.
b) Ingen indkomne forslag.
c) Valg af Formand – afventer generalforsamlingen.
d) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Koord. speciallægekonsulent, dr.med. Finn Gyntelberg, Arbejdsskadestyrelsen er foreslået af adm. overlæge (pens.) Poul Jørgen Ranløv.
e) Budget 2011 – omdeles.
f) Andet
Vedr. beretning fra bestyrelsen – TG omtaler den igangværende arbejds
gruppe under SST, som er i gang med at udarbejde handlingsplaner for
Den Ældre Medicinske Patient.
5. Planlægning af Årsmødet 4. marts 2011
a) Valg af ordstyrer for mødet og for foredragskonkurrencen – afventer næste
bestyrelsesmøde.
b) Dommerkomiteen.
c) Deltagerne i foredragskonkurrencen gøres kontingentfrie i 2011.
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d) Festmiddag.
6. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag den 2. december 2010 kl. 16.00 i
Lægeforeningen (er efterfølgende flyttet til 6. december 2010 kl. 17.00).

