Referat fra bestyrelsesmøde DSIM 23. januar 2014
Til stede:

Ulrik Bak Dragsted (infektionsmedicin), Mette Holland-Fischer (reumatologi), Hanne
Elming (kardiologi), Susanne Bro (nefrologi), Peter Lange (lungemedicin), Karen
Boje (endokrinologi), Morten Salomo (hæmatologi) og Pia Kannegaard (geriatri). I
øvrigt deltog DSIM´s hovedkursusleder Anders Rinnov.

Afbud:

Birgit Furstrand (gastroenterologi)

Referent:

Pia Kannegaard
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Orientering fra formand.
• DSIM´s bestyrelse har i de seneste år valgt den strategi ikke at være meget
tydelige i medierne, men det må overvejes, om DSIM skal profilere sig stærkere i
den offentlige debat. Ulrik Bak Dragsteds nylige kronik om nedskæring i antallet
af medicinske senge har ikke skabt debat.
• Ulrik Bak Dragsted har som repræsentant for DSIM deltaget i Sundhedsstyrelsens
netop afholdte kick-off møde vedrørende den nye specialeplan i Odense. Der blev
der diskuteret, hvorvidt der skal måles på uddannelse (som går på tværs af
specialerne)? Hvor man i den første specialeplan ikke havde gjort sig det klart,
hvordan man skulle monitorere uddannelse, er det i den nye plan klart, at der skal
måles på forskning, udvikling og uddannelse. Skal det være DSIM, der taler for
det tværgående aspekt og sørger for, at det tænkes ind i den nye specialeplan?
Specialeselskaberne skal indenfor nærmeste fremtid i Sundhedsstyrelsen redegøre
for : a) hvad er det fagligt relevant at måle på og hvordan skal det gøres? Og b)
uddanner vi folk og hvordan måler vi på det?
• Det Nationale Antibiotikaråd er ændret strukturelt, således at DSIM aktuelt ikke
har en repræsentant i rådet. Ulrik Bak Dragsted er Region Sjællands repræsentant,
men der er altså en ledig plads til DSIM. Bestyrelsen bedes overveje om nogen er
interesseret i denne plads.
• Medicinstuderende har dannet en basisgruppe for intern medicin, som kaldes
Eorta. Ulrik Bak Dragsted skal senere på foråret holde foredrag der.
• Bestyrelsen var enige om, at man i DSIM vil følge Sundhedsstyrelsens
retningslinier for samarbejde med industrien. Tages op igen på næste
bestyrelsesmøde.
Oversigt over DSIM bestyrelsesmedlemmer.
Mette Holland-Fischer træder ud af bestyrelsen, ligesom Ulrik Bak Dragsted gør det
efter generalforsamlingen. Jørgen Vestbo er trådt ud af bestyrelsen og Peter Lange er
ny repræsentant for Dansk Selskab for Lungemedicin. Pia Kannegaard rundsender en
oversigt, som de enkelte medemmer bedes være behjælpelige med at opdatere.
Orientering fra medlemmer.
Susanne Bro kunne berette, at der i nefrologien er problemer med de obligatoriske
kurser i hoveduddannelsen, som afholdes hver 3. år. Der er læger, der må søge
dispensation, fordi de ikke indenfor hoveduddannelsesforløbet kan nå at få kurset. På
nuværende tidspunkt er det ikke afgjort, om der gives dispensation. Susanne Bro
følger op på problemstillingen.
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Fra lungemedicin kunne Peter Lange fortælle, at der er mange ubesatte stillinger, især
i hovedstadsområdet; dette er lige modsat hvad man oplever i nefrologien.
Pia Kannegaard fortalte, at man i geriatrien har oplevet, at en speciallæge, der ønskede
at fungere som inspektor ikke fik tilladelse til dette af sin ledende overlæge. Fra de
andre specialer kunne man ikke umiddelbart genkende denne problematik. Bestyrelsen
gennemgik kort inspektorordningen og Ulrik Bak Dragsted vil kontakte
Sundhedsstyrelsen omkring problemet.
I øvrigt ingen bemærkninger fra øvrige medlemmer.
Uddannelsesudvalg.
Det nye kommissorium har været hos bestyrelsen med henblik på godkendelse og
Ulrik Bak Dragsted har sendt rettelser her til. Ved den kommende generalforsamling
skal vedtægtsændring godkendes (§11).
Anders Rinnov, som var inviteret til dette bestyrelsesmøde, orienterede om
uddannelsesudvalgets arbejde, herunder den ændrede kursusrække for fælleskurserne i
hoveduddannelsen. Sundhedsstyrelsen har givet DSIM ansvaret for udarbejdelse af
målbeskrivelse for fællesdelen af den intern medicinske uddannelse, inkl. planlægning
af fælles kurser og udarbejdelse af fælles målbeskrivelse. Målbeskrivelsesudvalget
blev nedsat af DSIM og har i 2012 og 2013 arbejdet med den nye kursusrække, som
spænder over det samme antal dage men en anden sammensætning af kurser.
Fremover skal alle kursister starte med Akut medicin og de 8 specialers dage (geriatri
er undtaget). Der har været meget arbejde med og korrespondance med
Sundhedsstyrelsen om indfasningen af det nye kursus, hvor bekymringen bl.a. er gået
på, om nogen kan komme ” i klemme” mellem to systemer. Umiddelbart er
tilbagemeldingen fra Sundhedsstyrelsen, at der ikke vil være problemer. Til
kursusrækkens første kursus mangler der p.t. delkursusledere, hvorfor
uddannelsesudvalget i opstartfasen fungerer som kursusledelse og godkender
programmet. Kursusrækken er fremover: Akut medicin og de 8 specialers dage,
Rationel farmakoterapi, Neurologi/psykiatri, Klinisk beslutningsteori, onkologi/den
terminale patient og Den ældre patient.
Andres Rinnov fortalte ligeledes om problemerne med fortsat større antal kursister på
kurserne, som gør det stadig sværere for delkursuslederne at finde lokaler. Det er fra
Sundhedsstyrelsen meldt ud, at der ikke kan søges penge til lokaleleje og det må
overvejes, om man må anmode Sundhedsstyrelsen om at stå for lokaler og forplejning;
hvilket dog tidligere er blevet afvist. Endelig må det overvejes at søge om mulighed
for afholdelse af flere kurser, idet der må være bekymring for kursisternes læring på
de store hold.
Mette Holland-Fischer træder nu ud af bestyrelsen, men vil fortsat som medlem af
uddannelsesudvalget modtage inspektorrapporter.
Hagedornmøde.
Mødet afholdes d. 21. marts 2014. Mette Holland-Fischer orienterede om det store
arbejde, der har været med at sammensætte programmet.
Med hensyn til Hagedornprisen er 9 personer indstillet. Susanne Bro har lavet en
oversigt med bl.a. de indstilledes publikationer, citationer og vejlederaktivitet. Det
aftaltes, at Susanne Bro rundsender denne til bestyrelsen, som efter eventuel drøftelse
med eget specialeselskab giver de enkelte kandidater ”point”. Ikke alle kandidater er
indstillet af specialeselskab; Ulrik Bak Dragsted kunne oplyse, at specialeselskaberne
ikke er anmodet om at indstille. Det er heller ikke alle specialer, der har kandidater
som repræsenterer for specialet. Bestyrelsen drøftede forskellige vurderinger af hvilke
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parametre, som skal være afgørende for beslutningen; diskussionen fortsætter på mail
efter mødet.
Generalforsamling.
Den endelige dagsorden skal færdiggøres; Karen Boje vil sende denne ud til
godkendelse; herunder de relevante vedtægtsændringer vedr. uddannelsesudvalget og
bankskifte (tegningsret).
Karen Boje gennemgik regnskabet, som blev godkendt efter enkelte spørgsmål.
Ligeledes blev budgettet gennemgået. Det foregående år har været ”kontingentløst”.
Det er ikke enkeltpersoner, der betaler kontingent, men derimod specialeselskaberne
efter en ”fordelingsnøgle”. Bestyrelsen besluttede, at der betales kontingent i 2014.
Bank.
Bestyrelsen har besluttet at skifte til Lægernes Pensionsbank og Karen Boje
medbragte de nødvendige papirer, som blev underskrevet af bestyrelsen.
Akkreditering af kurser.
Hanne Elming fortalte om CME-systemet. Dette opstod internationalt omkring år
2000 og i 2004 dannedes en europæisk kardiologisk sammenslutning om CME. Der
blev udarbejdet retningslinier for udregning af CME-point. I Danmark arbejder 2
kardiologer med at vurdere kurser og udregne CME-point for disse. Når man afleverer
en elektronisk evaluering får man sine point. Det er dog ikke opfattelsen, at det er
hverken meget brugt eller efterspurgt, ej heller i de andre specialer og bestyrelsen
besluttede derfor ikke at arbejde videre med området. Kan tages op igen, hvis det
skulle blive et krav centralt fra.
Eventuelt.
Hjemmesiden bør opdateres især hvad angår links. Morten Salomo tager kontakt til
Kirsten Koch omkring dette.
Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde i april/maj 2014 i Lægeforeningen. Pia Kannegaard sender
doodle til medlemmerne med forslag til mødedatoer.

