
Referat DSIM bestyrelsesmøde 20. september 2016  

 
Til stede: Pia Nimann Kannegaard, Britt Falskov, Kasper Søltoft Larsen, Rikke Borg, Anders 

Rinnov, Rikke Krogh-Madsen.  

Afbud: Birgit Furstrand Larsen, Ingrid Titlestad, Ellen Sloth, Lene Meldgaard Knudsen. 

 

 
 

1) Orientering fra formanden og øvrige 

bestyrelsesmedlemmer 

 

DSG: Meget store hold på de specialespecifikke kurser, et 

problem at kurserne kører hver andet år – skyldes flere kursister. 

Anbefales at søge flere penge til oprettelse af flere kurser 

DCS: Ved at udforme et etisk og moralsk kodeks, diskussion i 

selskabet om det er relevant, eller om man kan holde sig til 

lægeforeningen som er i gang med samme diskussion. 

DRS: Diskuterer lige nu hvordan selskabet fremover skal 

håndtere henvendelser vedr. ’godkendelse’ af artikler – sidst sket 

ved en HPV artikel publiceret i UFL 

DNS: Påbegyndt arbejdet med at lave nationale guidelines. Har 

lavet ny fagprofil. 

DSI: Intet nyt 

 

 

2) Hagedorn 2017/Hagedornprisen 2017 

 

Oplægsholdere fra selskaberne – status: 

DSG mangler navn, men deltager 

DIS: Thomas Benfield, Formand for RADS AB-udvalg 

DSGH: Professor, overlæge ph.d. Peter Bytzer, Medicinsk 

afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge 

DRS: Anne Voss, biokemi 

 

Pia sender mail til Johanne vedr. rykker til de øvrige 

selskaber 



 

Indledende oplægsholder ’Prioritering dyr sygehusmedicin’ – 

status: 

Indkomne forslag diskuteres – Rikke Borg kontakter Jacob 

Kjellberg (KORA) alternativt Kjeld Møller Petersen (SDU) 

og Etisk råd mhp evt. oplægsholder. 

Indlægget skal muligvis afslutte dagen som en diskussion 

  

Primo oktober: Frist for endeligt program – Hvem står for 

dette?  

Pia, Rikke og Kasper laver program og sender til Johanne 

 

Ultimo oktober: Indkaldelse af indstillinger til Hagedorn 

Prisen – Hvem gør dette? 

Pia spørger Johanne 

 

Ultimo december: Annonce i UFL – Hvem laver denne?  

Pia spørger Johanne 

 

Primo januar: Frist for indstilling til Hagedorn Prisen 

 

Medio januar: Annonce UFL – Hvem laver denne? 

Pia spørger Johanne 

 

3) Akut medicin som speciale 

 

Udvalg under lægeforeningen/LVS v. Anders 

Tilladelse til at have 2 repræsentanter fra DSIM (Anders og 

Rikke). Tidl. et netværk, men nu en arbejdsgruppe som ser på 

akut området generelt og nu også på akut medicin som 

speciale.  

Anders har sendt referat ud fra mødet. 

 

Udvalg under SST: 1 repræsentant fra DSIM (Rikke) 

Rikke udsender referat fra mødet, som i øvrigt kort 

opsummeres og herefter diskuteres livligt. Uændret fra tidl. er 



det ikke muligt for DSIM at komme med en samlet holdning 

til akut medicin som speciale. 

6 specialer har svaret på de udsendte spørgsmål (fra DSIM). 

Rikke og Anders vil forsøge at samle svarene som Rikke vil 

bringe med ind i arbejdsgruppen (SST). 

   

Rikke laver en opsummering af referatet når det modtages og 

får JM til at udsende til selskaberne. 

 

 

4) Uddannelsesudvalget 

Næste møde er 6/12 

 

5) Eventuelt 

 

Hjemmesiden: Pia har haft møde med Johanne. En hel ny 

platform kræver et større stykke arbejde som vil koste 6000-

7000kr. Johanne vil kunne vedligeholde og opdatere. 

 

Vil blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde. 

 

6) Næste møde  

 

31/1-2017 

 

 
 
Referent: Rikke Krogh-Madsen  22092016 


