Godkendt 19-06-2008

Referat af bestyrelsesmøde
Fredag den 7. marts 2008 kl. 08.15 – 10.00
Steno Diabetes Center, Niels Steensens Vej, Gentofte
Til stede: Birte Obel (BO), Torben Østergård (TØ), Mette Kelstrup Hallas (MKH),
Hanne Jørsboe (HJ), Mette Worsøe (MW), Thomas Gjørup (TG) deltog via mobiltlf.
under pkt. 6 og Peter Gjersøe (PG) deltog under pkt. 12.
Referent: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af dagsordenen
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referat af bestyrelsesmøde den 9. januar 2008 blev godkendt.
3. Evt. opfølgning fra mødet den 9. januar 2008
MKH orienterede fra møde i Dansk Pædiatrisk Selskab om ungdomsmedicin.
Man havde drøftet følgende emner: Hvor skal de unge indlægges? Bedre Patientforløb, Overgangsfaser. Disse emner arbejdes der videre med, og der
udsendes en henvendelse til selskaberne via Dansk Medicinsk Selskab.
4. Gensidig orientering
HJ har deltaget i Akut-konference arrangeret af Lægeforeningen og Regionerne. HJ skriver indlæg til næste Nyhedsbrev.
BO har deltaget i møde i arbejdsgruppe under DMS vedr. Fagområdet for
akut medicin, hvor det forventes, at der inden for kort tid er udfærdiget udkast
til fagområdet.

Formand:
Klinikchef, dr.med. Thomas Gjørup
Steno Diabetes Center
Niels Steensens Vej 2-4
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0800
e-mail: thgj@steno.dk

Sekretariat:
Fællessekretariatet
Trondhjemsgade 9
2100 København Ø
Tlf. 3544 8403
Fax 3544 8503
e-mail: kk@dadl.dk

Dansk Selskab for Intern Medicin

5. Meddelelser fra udvalg m.m.
5.1. Møde- og Efteruddannelsesudvalget (MEFU)
BO oplyste, at den 12-03-2008 holdes kurset: Hæmatologi for ikkehæmatologer.
5.2. Koordineringsudvalget
Intet nyt.
5.3. Tænketanken
BO orienterede om arbejdet i Tænketanken. 1. fase bliver præsenteret
på generalforsamling i Danske Regioner den 11. april 2008, hvor TG
deltager med et oplæg.
5.4. European Federation of Internal Medicine (EFIM)
Intet nyt.
5.5. Union of European Medical Specialists (UEMS)
Intet nyt.
6. Hagedorn-Prisen – Hagedorn-Fonden
Bestyrelsen besluttede at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at overføre Fondens midler til NovoNordiskFonden. Thomas Gjørup har haft en foreløbig
drøftelse med Gert Almind, som tilkendegav, at NovoNordiskFonden på det
foreliggende er indstillet på at videreføre tildelingen af Hagedorn-Prisen og efterleve Fondens øvrige formål i henhold til dennes forpligtelser.
Det er NovoNordiskFondens hensigt, at Dansk Selskab for Intern Medicins
bestyrelse fortsat skal forestå udvælgelsen af prismodtager og sørge for, at
tildeling finder sted.
Thomas Gjørup sender en anmodning til Civilstyrelsen vedlagt dette bestyrelsesreferat, Fondens vedtægter samt regnskab for 2006/07. Regnskab 2007/
08 eftersendes, når det foreligger umiddelbart efter regnskabsåret afslutning
den 31-03-2008.
Endvidere er der aftalt et møde den 31-03-2008 i Lægeforeningen med følgende deltagere: Thomas Gjørup, Torben Østergård, Finn Hasselstrøm (LF)
og KK.
7. AB-Fonden
Der arbejdes videre med sagen, og der er aftalt et møde den 31-03-2008 i LF
med følgende deltagere: Thomas Gjørup, Torben Østergård, Finn Hasselstrøm (LF) og KK.
8. Årsmøde 2008
Ros til pressemeddelelsen, som MKH har skrevet. Den blev udsendt den 0403-2008.
Dagens praktiske arrangement blev gennemgået. BO byder velkommen, holder talen for prismodtageren og afslutter mødet. TØ er ordstyrer.
Næste Årsmøde holdes fredag den 6. marts 2009.
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9. Brev fra Lægemiddelstyrelsen vedr. ”Nedsættelse af et Forum for Vurdering af Lægemiddelforbrug”
Pkt. sættes på dagsordenen til næste møde. MKH spørger Jesper Hallas,
som er medlem af ovennævnte Forum, om han har forslag til en kandidat.
10. Brev fra DMS vedr. ”Udpegning af følgegrupper til kræftstyregruppen og
Sundhedsstyrelsens udvalg til rådgivning ved specialeplanlægning”
HJ kontakter Anders Mellemgaard for at høre, om han er interesseret. Hvis
det ikke er tilfældet, foreslår BO lungemedicinsk overlæge, Niels-Christian

Hansen, Odense Universitetshospital som kandidat (han har meddelt, at han
er interesseret i at deltage i følgegruppen).
11. Brev fra Lægemiddelstyrelsen vedr. ”Revurdering af tilskudsstatus for
lægemidler til hjerte-karsygdomme i ATC-grupperne C02, C03, C07, C08
og C09
MW skriver udkast til brev, som sendes til bestyrelsen for evt. kommentarer.
12. Næste Nyhedsbrev – april/maj 2008
Deadline for aflevering af indlæg er 17. april 2008.
TG skriver leder – bestyrelsen foreslår følgende emner: Kvalitetsmodel – Joint
Commission. Samarbejdet mellem primær- og sekundærsektor. Patientforløb
inkl. forløb for børn og unge.
HJ skriver indlæg om Den medicinske patient.
BO. Hvis udkastet om fagområdet er klart fra arbejdsgruppen kan det evt.
publiseres – hvis der gives grønt lys fra arbejdsgruppen.
Næste nyhedsbrev (til efteråret) skal indeholde en artikel vedr. onkologiske
patienter/kroniske patienter – der er et stigende klientel.
13. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen om ændring i Speciallægeuddannelsen
TG og BO skriver udkast til brev, som sendes til bestyrelsen for evt. kommentarer.
14. Summer School
Annonceres i næste Nyhedsbrev. Samme regler som sidste år er gældende,
dvs. at DSIM betaler ½ af deltagergebyret for op til 4 deltagere, samt transportgodtgørelse for evt. undervisere.
15. Evt. forslag til bestyrelseskandidater
Inger Henriksen, Svendborg blev foreslået. MW og MKH undersøger, om hun
er interesseret.
16. Oplæg fra Koordinationsudvalget vedr. omredigering af menupunktet
”Uddannelse” på hjemmesiden
Anne Grethe Mølbak og KK opdaterer hjemmesiden.
17. Næste bestyrelsesmøde
Det planlagte møde i maj måned forsøges flyttet – afklares pr. mail.
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18. Eventuelt
Intet.

