Godkendt 9. januar 2008

Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 21. november 2007 kl. 16.00 – 18.00
Domus Medica, Trondhjemsgade 9
Til stede: Peter Gjersøe (PG), Torben Østergård (TØ) og Mette Worsøe (MW)
Pga. togforsinkelse nåede Birte Obel (BO) og Mette Kelstrup Hallas (MKH) ikke frem, men
deltog i beslutningerne vedrørende Hagedorn Prisen via telefonen
Afbud: Thomas Gjørup (TG) og Ejler Ejlersen (EE)
Referent: Kirsten Koch (KK)
Mødeleder: Mette Worsøe
1. Godkendelse af dagsordenen
Følgende 2 sager tilføjes:
a) Høring over Vejledning om blodtransfusion
Sendes via mail til høring i bestyrelsen. Bemærkinger til Vejledningen skal være SST
i hænde senest 6. december 2007.
b) Udpegning af medlem til arbejdsgruppe under SSTs Transfusionsmedicinske
Råd. TØ spørger Peter-Diedrich Jensen, om han er interesseret, eller om han evt. kan
pege på en anden person. Hvis ikke sendes sagen i høring blandt bestyrelsens medlemmer pr. mail.
Med disse tilføjelser blev dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referat af bestyrelsesmøde den 19. september 2007 blev godkendt.
3. Evt. opfølgning fra mødet den 19. september 2007
Intet.

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
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4. Gensidig orientering
Intet nyt.
5. Meddelelser fra udvalg m.m.
4.1. Møde- og Efteruddannelsesudvalget (MEFU)
4.2. Koordineringsudvalget
MW orienterede fra møde den 10.10.07 og sender referat til bestyrelsens medlemmer. Udvalget har v/Anne Grethe Mølbak fremsendt et forslag om ændringer på DSIMs hjemmeside vedr. Uddannelse (se pkt. 16). Endvidere blev drøftet: Udpegning af inspektorer - det kan blive nødvendigt at foreslå det som fritidsjob med konsulenthonorering, Vurderingsskema mhp. intro-stillinger – brev
er sendt til Danske Regioner, Faglige profiler – udarbejdes af de enkelte 9 intern
medicinske specialer, Udvalget har besluttet 360 graders evaluering, Spørgsmålet om kursus i intro-stillinger er sendt til DSIMs Kursusudvalg, Målbeskrivelse
er sendt i høring med svarfrist 14.11.07. Fremtiden for Uvalget blev drøftet –
fremtidige opgaver kunne være: Forum for uddannelsesspørgsmål og justere
målbeskrivelser. Næste møde holdes om ca. 6 mdr. Mødes gerne med bestyrelsen, hvis det ønskes.
4.3. Tænketanken
Medlemmer af Tænketanken oplyses på hjemmesiden.
4.4. European Federation of Internal Medicine (EFIM)
4.5. Union of European Medical Specialists (UEMS)
Intet nyt (TØ).
6. Generalforsamlingen
Bestyrelsen foreslår Ib Abildgaard Jacobsen som dirigent. BO byder velkommen og
MW fremlægger regnskaberne og budget 2008. Debat om udgifterne til Lægeforeningen for bl.a. sekretariatetsbistand fra Fællessekretaritet.
7. AB-Fonden
Udsættes til næste møde.
8. Hagedorn-Fonden
Udsættes til næste møde.
9. Årsmøde 2008
a) Udpegning af Hagedorn-Prismodtager.
Lektor, overlæge, dr.med. Gorm Boje Jensen blev valgt som modtager af HagedornPrisen 2008.
b) Valg af deltagere i Foredragskonkurrencen og udpegning af Dommerkomite.
Deltagere i Foredragskonkurrencen bliver:
Reservelæge Rikke Borg, Steno Diabetes Center
Reservelæge, ph.d.stud. Lene Ringholm Nielsen, Rigshospitalet
Læge, videnskabelig assistent Frederik Persson, Steno Diabetes Center.
Forslag til Dommerkomite:
Overlæge, dr.med., MSc Niels Obel, Rigshospitalet
Professor, dr.med. Jesper Hallas, Syddansk Universitet
Reservelæge Peter Karl Jacobsen, Frederiksberg Hospital.
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Ordstyrer på Årsmødet er TØ, som kontakter Peter Karl Jacobsen mht. afklaring om
han vil være ordstyrer på Foredragskonkurrencen.
c) Programmet færdiggøres og annonceres i UfL og i Dagens Medicin. Plakat i A3format lægges på hjemmesiden og mail sendes til alle medlemmer primo december og
ultimo januar vedhæftet programmet og med opfordring om at printe plakaten fra
hjemmesiden og sætte den op på de respektive afdelingers opslagstavler. Kontaktperson på programmet er PG.
d) Festmiddag – Villa Helene, Schæffergården er bestilt – MW og KK aftaler menu
m.v. i uge 7 2008 og tager sig af bordplan og bordkort.
10. Udpegning af medlemmer til Nye Regionale Uddannelsesråd i Region Øst
MW arbejder videre med sagen.
11. Brev fra Lægemiddelstyrelsen og DMS vedr. ”Anmodning om ekspertudtalelse
vedr. det nye antidiabetikum exenatid”
Tages til efterretning.
12. Brev fra Lægemiddelstyrelsen vedr. ”Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A”
Bestyrelsen har ingen kommentarer. KK sender svar elektronisk til Lægemiddelstyrelsen.
13. Brev fra Lægemiddelstyrelsen vedr. ”Nedsættelse af et Forum for Vurdering af
Lægemiddelforbrug”
Arne Cyron er udtrådt, og der skal vælges en ny repræsentant. Spørgsmålet afklares
via mail.
14. Brev fra DMS vedr. ”Udpegning af følgegrupper til kræftstyregruppen og Sundhedsstyrelsens udvalg til rådgivning ved specialeplanlægning”
Bestyrelsen vil kontakte Anders Mellemgaard mhp. udpegning til ovennævnte følgegruppe.
15. Brev fra Lægeforeningen vedr. ”Artikelserie skrevet af specialeselskaberne
2008”
MW skriver udkast til artikel, og PG kommenterer. Sendes efterfølgende til bestyrelsen i udkast. Emne: Den nye intro-uddannelse og målbeskrivelse. Struktur – ændringer i uddannelsesprogrammerne. Intern Medicins fremtid. MW kontakter Koordinationsudvalget for input. Andre forslag fra bestyrelsen ? – i så fald i løbet af uge 48.
Deadline i forhold til UfL er 21. december 2007.
16. Oplæg fra Koordinationsudvalget vedr. omredigering af menupunktet ”Uddannelse” på hjemmesiden
Oplæg fra Anne Grethe Mølbak og Lisbeth Faarvang blev omdelt.
Bestyrelsen vil meget gerne samarbejde med Koordinationsudvalget om denne opgave, men hvordan kan det gøres? Hvis der bare skal lægges flere dokumenter eller links
på den nuværende hjemmeside, er det rimeligt enkelt, men hvis strukturen skal ændres, skal der formentlig hyres ekspertbistand, og det vil koste ekstra.
Debat om portalen evt. kunne have et andet navn – f.eks. Medicinerpotalen? MW tovholder på dette projekt sammen med KK.
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17. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 12. december 2007 kl. 16.00 i Domus Medica.
18. Eventuelt
Intet.

