Referat fra bestyrelsesmøde DSIM 30. april 2014
Til stede:

Rikke Krogh-Madsen (infektionsmedicin), Hanne Elming (kardiologi), Susanne Bro
(nefrologi), Ingrid Titlestad (lungemedicin), Karen Boje (endokrinologi), Birgit
Furstrand (gastroenterologi) og Pia Kannegaard (geriatri).

Afbud:

Morten Salomo (hæmatologi), Jens Møller Rasmussen (reumatologi)

Referent:

Pia Kannegaard

1)

Orientering .
• DSIMs tidligere formand Ulrik Bak Dragsted har overfor bestyrelsen udtrykt
bekymring for den nye studieordning for medicin på KU. Denne indebærer, at de
studerende på 5. semester af kandidatdelen kan fravælge 10 ugers klinisk ophold
til fordel for forskning. Det vil betyde, at yngre læger fremover vil kunne nå til
introduktionsstilling i intern medicin uden egentligt kendskab til klinikken.
Bestyrelsen finder det bekymrende og på trods af, at DSIMs primære
interesseområde er den postgraduate undervisning, vil bestyrelsen undersøge
forholdene nærmere; Karen Boje og Hanne Elming arbejder videre med det.
• Bestyrelsen har modtaget orientering fra Ellen Holm om dennes arbejde i
Styregruppen for den ældre medicinske patient. Ingen kommentarer her til.
• Som opfølgning på generalforsamling vedtog bestyrelsen at nedlægge DSIMs
repræsentation i Styregruppen for den nationale Rekommendationsliste under IRF.
Konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand Pia Kannegaard, næstformand
Susanne Bro, sekretær Rikke Krogh-Madsen, kasserer Karen Boje. Morten Salomo
fortsætter som hjemmesideansvarlig. Pia Kannegaard fortsætter som bestyrelsens
repræsentant i DSIMs uddannelsesudvalg.
Oversigt over DSIM bestyrelsesmedlemmer.
Nyt bestyrelsesmedlem fra infektionsmedicin er Rikke Krogh-Madsen, for
lungemedicin Ingrid Titlestad og for reumatologi Jens Møller Rasmussen. Liste over
bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere blev opdateret på mødet; der er fortsat
ubesatte poster, opdateringer sendes til Pia Kannegaard.
Orientering fra medlemmer.
Hanne Elming spurgte til procedure omkring udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og
efter drøftelse og gennemgang af vedtægter er bestyrelsen enige om at fortsætte den
praksis som følges nu med løbende udskiftning.
Birgit Furstrand Larsen berettede, at man i gastroenterologien har oplevet, at man fra
politisk-administrativ side (regionen) uden om uddannelsesudvalgene har bedt
videreuddannelsesrådet om at ændre HU-forløb på baggrund af
rekrutteringsproblemer. Da der ikke har været nogen faglig begrundelse for dette, har
det medført en klage til SST, som er enig i, at det skal være fagligt begrundet,
hvorledes forløbene er sammensat. Birgit Furstrand Larsen sender korrespondancen til
bestyrelsen til orientering. Umiddelbart har ingen andre specialer oplevet noget
lignende.
I øvrigt ingen bemærkninger fra øvrige medlemmer.
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Uddannelsesudvalg.
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Vedtægtsændringer kunne ikke vedtages ved den ordinære generalforsamling, hvorfor
vi afventer den ekstraordinære generalforsamling. Uddannelsesudvalget holder næste
møde 4. juni 2014.
Hagedornmøde.
Næste Hagedornmøde er allerede fastsat til d. 27. marts 2015 og afholdes i Novo
Nordisk Fondens lokaler. Efter drøftelse besluttedes det, at emnet bliver inflammation.
Karen Boje sender allerede nu invitation til selskaberne om at melde tilbage med
oplægsholdere fra de enkelte specialer senest 1. oktober 2014, således at programmet
kan være færdigt noget tidligere end sidst. Samtidig vil mødet blive annonceret 2
gange i Ugeskrift for Læger, så der forhåbentligt kommen endnu flere deltagere.
Bestyrelsen nedsatte en gruppe bestående af Karen Boje, Susanne Bro og Pia
Kannegaard, som arbejder videre med planlægningen af Hagedornmødet. Karen Boje
rundsender vedtægterne for Hagedornprisen (fra 1989) til bestyrelsen; ved næste
bestyrelsesmøde stillingtagen til evt. behov for ændringer, ligesom bestyrelsen skal
arbejde med at finde retningslinier for udvælgelse af modtager af Hagedornprisen.
Ekstraordinær generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling var ikke beslutningsdygtig, hvorfor der afholdes
ekstraordinær generalforsamling d. 13. maj 2014 kl. 15.30 på Nefrologisk afdeling P,
Rigshospitalet, 13. sal 2132. Pia Kannegaard orienterer Kirsten Koch, som sender
indkaldelse til selskaberne og via hjemmesiden. Susanne Bro og Rikke Krogh-Madsen
deltager fra bestyrelsen.
Bank.
Efter konstituering af den nye bestyrelse blev de nødvendige papirer til banken
underskrevet.
Ved generalforsamlingen blev det vedtaget, at der i år opkræves kontingent. Karen
Boje kontakter Kirsten Koch vedrørende dette.
Eventuelt.
Hjemmesiden bør opdateres, især hvad angår links. Pia Kannegaard tager kontakt til
Kirsten Koch omkring dette. I øvrigt ingen bemærkninger.
Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde 19. august 2014 kl. 16-19 samt 11. november 2014 kl. 16-19 i
Lægeforeningen.

