
Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015  
 
 
 

Til stede: 
Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke 
Krogh-Madsen 

 
 
 

1) Konstituering af bestyrelsen: 
Pia Nimann Kannegaard vælges som formand 
Ingrid Titlestad vælges som næstformand 
Karen Boje vælges som kasserer 
Rikke Krogh-Madsen vælges som sekretær 
Yderligere medlemmer: 
Morten Salomo 
Britt Falskov 
Susanne bro 
Birgit Furstrand Larsen 
Afventer indstilling fra Reumatologisk selskab 

 
 
 

2) Orientering 
Ingrid informerer om at man i Lungemedicin er ved at 
etablere nye specialespecifikke kurser i forlængelse af deres 
nye målbeskrivelse 
Pia informerer om en forespørgsel vedr. kurser til HU-læger 
på tværs af specialerne. Konklusionen blev at dette initiativ 
må tages i andet regi. 
 
 
 

3) Evaluering Hagedornmøde 2015 



Indtryk af at der var stor tilfredshed med at mødet har et 
overordnet emne som alle specialer får mulighed for at byde 
ind med. 
Enighed om at det var en god dag og at prismodtagerens 
oplæg var glimrende. 
 

4) Hagedorn 2016 – emne(r) for dagen? 
Med udgangspunkt i at det tillige er DSIMs 100 års jubilæum 
vælges følgende emne: 
Historiske vendepunkter og nye landvindinger indenfor 
de intern medicinske specialer. 
 
Programudkastet tænkes således: 
 
09.30 - 10.30 Generalforsamling 
 
10.30 - 10.40 Kaffepause 
 
10.40 - 11.00 Velkomst og DSIMs historie 
Formand for DSIM, overlæge Pia Nimann Kannegaard 
 
11.00 - 11.20 1. speciale 
 
11.20 – 11.40 2. speciale 
 
11.40 - 12.00 Kaffe 
   
12.00 - 12.20 3. speciale 
 
12.20 - 12.40 4. speciale  
 
12.40 - 13.00 5. speciale 
 
13.00 - 14.00 Frokost 
 
14.00 - 14.20 6. speciale 



 
14.20 - 14.40 7. speciale 
 
14.40 - 15.00 8. speciale 
 
15.00 - 15.20 9. speciale 
 
15.20 - 15.40 Kaffepause 
 
15.40 – 16.00 Overrækkelse af Hagedorn Prisen 
Overlæge Pia Nimann Kannegaard, formand DSIM og 
direktør, dr.odont. Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden 
 
16.00 – 16.45 Hagedorn prismodtagerens foredrag 
  
16.45 – 18.00 Reception 
 
 
 
Pia skriver oplæg vedr. emnevalg og forslag til 
foredragsholdere (sendes til specialeselskaberne) 
 
Er lokalet booket/datoer? Ingrid kontakter Karen vedr. dette. 
 
Der nedsættes et Hagedornudvalg:  
Karen, Pia, Rikke 
 
Forslag til årsmødet 2017: 
Overdiagnosticering og overbehandling i de intern 
medicinske specialer. 

     
 
 

5) DSIMs 100 års jubilæum 
 
Januar 2016. Statusartikel til UFL: Pia+Anders 



Interview til Dagens Medicin: Pia 
 

6) Årshjul 
 

Gennemgås og der er enighed om følgende: 
 
Ultimo april:  1. bestyrelsesmøde med konstituering samt valg af 

emne til kommende årsmøde 
Ultimo april: Mail til sekretærer for de medicinske selskaber ifht 

eventuelle oplægsholdere til kommende årsmøde (via 
DSIM sekretær). 

Primo september: Frist for oplægsholdere til årsmødet 
Ultimo september: 2. bestyrelsesmøde 
Primo oktober: Frist for endeligt program 
Ultimo oktober: Indkaldelse af indstillinger til Hagedorn Prisen (via 

DSIM sekretær). 
Ultimo december Annonce vedr. årsmøde i UFL 
Primo januar: Frist for indstilling til Hagedorn Prisen 
Medio januar: Annonce vedr. årsmøde i UFL og budget til revisorer 
Ultimo januar: 3. bestyrelsesmøde inkl. udpegning af modtager a 

Hagedorn Prisen 
Budgettet fremlægges og godkendes (underskrives) 

Primo marts: Tilmeldingsfrist årsmødet 
Primo marts:  Indkalde til generalforsamling+dagsorden 

+formandens beretning (sendes til selskaberne via 
DSIM sekretær).  

Ultimo marts:  Årsmøde inkl. generalforsamling 
 
To do op til årsmødet: 
Nuværende kontaktperson NN Fonden (2015): Anne Sofie Lei, 
ASFL@novo.dk 
Vin til oplægsholdere 
Fotograf 
Blomster til modtager af Hagedorn Prisen 
Erklæring fra Novo Nordisk Fonden underskrives 
 



 
Susanne finpudser og vedlægger vurderingsskemaet (der bruges til valg af 
prismodtager) 
 
Rikke sender ovenstående til den tidl. sekretær (Karin Nilsson) og den 
nuværende (Johanne Mosdal) mhp på yderligere input 

 
7) Uddannelsesudvalget 

Anders refererer fra mødet i uddannelsesudvalget 3/6-15: 
Store hold, hvilket har medført yderligere hold(nu i nord, syd 
og øst; tidl. i nord og syd). De nye kurser er ved at blive 
implementeret. 
Diskussion på mødet om hvordan uddannelsen/den nye 
målbeskrivelse kan/skal evalueres, det blev konkluderet at 
dette skal foregå i tæt samarbejde med de forskellige 
specialers uddannelsesudvalg. 
 
Britt gør opmærksom på at alle medicinsk ekspert 
kompetencer kun kræver 1 underskrift i den elektroniske 
logbog – bør nok deles ud på samtlige sygdoms-kategorier.  
Rikke og Anders tjekker op og sender evt. mail til Barbara 
Bøgested i videreuddannelsesudvalget region øst.  

 
8) Det Europæiske selskab for intern medicin 

DSIM kontaktet af formanden for The European Federation 
of Internal Medicine (EFIM, www.efim.org). DSIM er 
inviteret til at deltage i møderne. Afventer indkaldelse til 
næste møde, pris for medlemskab skal dog undersøges inden 
accept. 
 

9) Diverse udvalg – hvem repræsenterer DSIM?  
DSIM sekretærer har ikke overblikket. Foreslår at vi bruger 
de der lavede beretninger i forbindelse med 
generalforsamlingen.  
Pia vil spørge de der ikke har afholdt møder det sidste år om 
udvalgene skal nedlægges/er nedlagt 



 
Mhp yderligere indstillede medlemmer til 
arbejdsgrupper/udvalg mm: 
Input ønskes – kan fremsendes til Pia 

 
 

10) Eventuelt 
Ny sekretær Johanne Mosdal (jm@dadl.dk) 
Desuden diskuteres eksistensberettigelsen for DSIM igen. Der 
er enighed om at uddannelsen i intern medicin vejer tungt, og 
at udtalelser/støtteerklæringer generelt inden for de intern 
medicinske specialer er blevet og vil blive gjort.   
 
Kan DSIMs opgaver blive mere specifikke med fx 
opdateringskurser i intern medicin for fx speciallæger. 
Anders+Rikke arbejder videre med dette. 
 
Britt køber og overrækker gave til Hanne Elming, som tak for 
indsatsen i bestyrelsen. 

 
11) Næste møde  

23/9-15 kl. 16-19 
 
 
 

 


