Referat DSIM bestyrelsesmøde 27. januar 2016
Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Ellen Sloth, Karen Boye, Rikke
Krogh-Madsen, Birgit Furstrand Larsen, Kasper Søltoft Larsen
Afbud: Susanne Bro
Fraværende: Morten Salomo

1)

Orientering
Velkommen til Kasper Søltoft Larsen.
Pia: På ny kontakt fra det europæiske selskab for intern medicin, der er aftalt et
kommende telefonmøde med formanden.
Et evt. medlemskab diskuteres og der er enighed i at et nationalt ’brush up’ kursus
i intern medicin kunne være mere relevant
Specialerne rundt:
Pia:intet nyt
RKM: Forsøger at få et ekstra HU forløb i Region Øst, ind til videre ikke muligt.
Fohører sig desuden om der i de forskellige selskaber foreligger guidelines til
udpegning af arbejdsgrupper – det synes ikke at være tilfældet.
Karen: Godt årsmøde i DES. Arbejder med revidering/organisering af HUkurserne
Birgit: Specialeplan ændret i region midt uden specialeselskaberne er hørt, dette
har ikke været tilfældet i de øvrige selskaber.
Kasper: Sammenlægning af afdelinger fylder en del. Specielt i Region Øst, også
uddannelsesmæssigt. Har i øvrigt rekrutteringsproblemer til HU stillingerne. Der
arbejdes på at gøre mere reklame for specialet, med bl.a. interessante kurser

2)

Årsmødet 2016:
Der er styr på vin til oplægsholdere, fotograf, blomster til modtager af Hagedorn
Prisen
Erklæring fra Novo Nordisk Fonden til underskrivelse er ikke modtaget, Karen
tager kontakt.
Birgit: Gøres der noget ekstra ud af mødet i forb. med 100års jubilæet – formentlig
ikke – fraset emnet for dagen

3)

Kandidater til Hagedornprisen
Alle specialer (fraset DHS) har afgivet stemmer. Jørgen Vestbo vælges som årets
prismodtager (hvilket stemmerne fra DHS ikke ville kunne ændre på uanset
rating). Pia giver information til Johanne og prisvinder

4)

DSIMs 100 års jubilæum:
Statusartikel til UFL:

Anders og Pia: UFL orienteret og accepteret 1 indlæg. Overvejer dog at lave et
indlæg hver – begge arbejder videre.

5)

Uddannelsesudvalget:
Forslag til ændring af kommissorium:
Et medlem og en suppleant fra hvert speciale. Det skal tilstræbes, at medlemmerne
fra de enkelte specialer dækker flere uddannelsesregioner, og et af medlemmer fra
de enkelte specialer skal være tilknyttet specialets uddannelsesudvalg
Bestyrelsen accepterer forslaget.
Rikke sender forslag til revideret kommissorium ud.
Mulig temadag vedr. de svære uddannelsesforløb:
Forslaget diskuteres:
Formentlig nok med en halv temadag – evt. i alle 3 regioner
Bestyrelsen finder det som en god ide. Karen sender besked ud til
uddannelsesudvalget om nogen kunne være interesserede i at arrangere disse
møder.
Vil blive sat på som punkt på næste møde i uddannelsesudvalget (december 2016)
Ingrid: En del sygefravær i YL gruppen, en evt. temadag der adresserer dette
kunne også være interessant.

6)

Regnskab 2015
Karen: Årsmødet 2015 dyrere fordi annoncen fra årsmødet 2016 i UFL er med.
Kontingentet og fordelingsnøglen fastholdes. Der er plads i budgettet til afholdelse
af evt. temadag.
Ingen kommentarer til budgettet i øvrigt, der godkendes og underskrives af
bestyrelsen.

7)

Eventuelt
Birgit: Er der behov for et efteruddannelsesudvalg
Rikke: Skal i så fald ligge i bestyrelsens regi
Emner kunne være den co-morbide patient, akut intern medicin, vigtige nye tiltag
inden for de intern medicinske specialer.
Forslaget vil blive sat på som punkt til næste møde, mhp evt nedsættelse af
arbejdsgruppe.
Frem til næste møde aftales det at vi spørger rundt i afd./specialeselskaberne om
der kunne være interesse for sådanne kurser og i så fald hvilke emner der kunne
være interessante.

8)

Næste møde
5/4-16 16-18

