DSIM bestyrelsesmøde 10. maj 2017 kl. 16.00-19.00
Lægeforeningen, Salonen (stuen)
Kristianiagade 12, 2100 København Ø

R E F E R A T
Til stede : Anders Rinnov, Lisbeth Enggaard, Daniel Fauerholt, Jens
Schmidt Iversen, Britt Falskov, Lars Pedersen og Pia
Kannegaard.
Afbud
: Kasper Larsen og Birgit Furstrand
Referent : Pia Kannegaard
1)

Orientering.
DSIM har deltaget i flere forskellige arbejdsgrupper vedr.
drøftelserne omkring etableringen af et evt. akut speciale. Vi
afventer tilbagemelding fra Rikke Krogh-Madsen, der har
deltaget i arbejdet. Forventningen er dog, at der kommer en
anbefaling om at etablere et nyt speciale; der skal dog bl.a.
udarbejdes en revideret målbeskrivelse. Der er nyt møde i
Sundhedsstyrelsen i slutningen af august måned d.å.
Drøftelser i bestyrelsen omkring hvorvidt vi skal være mere
proaktive i vores udmeldinger omkring debatten; vi afventer
dog foreløbig udmelding fra Sundhedsstyrelsen og
arbejdsgrupperne.
Specialerelateret: Fra infektionsmedicinsk regi oplyses det, at
der er kommet ny sepsisvejledning.

2)

Konstituering.
Der har været udskiftning på en række bestyrelsesposter i
forbindelse med den sidst afholdte generalforsamling. Ny
repræsentant for Dansk Lungemedicinsk Selskab er Lars
Pedersen, for Dansk Selskab for infektionsmedicin er Daniel
Fauerholt-Jepsen, for Dansk Hæmatologisk Selskab Lisbeth

Enggaard og for Dansk Selskab for Nefrologi er ny
repræsentant Jens Schmidt Iversen.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand Pia Kannegaard (desuden hjemmesideansvarlig og
bestyrelsens repræsentant i DSIMs Uddannelsesudvalg)
Næstformand Anders Rinnov
Sekretær Britt Falskov (endeligt afgjort efter mødets
afholdelse)
Kasserer Anders Rinnov.
3)

Opfølgning på generalforsamling.
Generelt stor tilfredshed med den afholdte generalforsamling
og Hagedornmøde 2017.
Som besluttet på generalforsamling kan vi efter godkendelse
af budgettet for det kommende år sætte gang i arbejdet med
den nye hjemmeside (Pia kontakter Johanne). Desuden blev
det godkendt at DSIM støtter den planlagte temadag for
kursusledere i 2018, hvorfor planlægningen af denne nu kan
komme videre (se pkt. 4).
Mht. Hagedornmødet er der kommet hilsen fra
prismodtageren, der takker for den gode dag, ligesom flere
deltagere har meldt positivt tilbage på både emnet, de
respektive foredrag og det praktiske arrangement.
Vi planlægger at afholde det kommende årsmøde samme
sted; måske skal vi drøfte forplejning med Novo Nordisk,
således at menuen er nemmere at indtage ved cafebordene.
Det er ligeledes blevet foreslået at der udleveres navneskilte
til deltagerne, hvilket vi vil gøre næste år.

4)

Uddannelsesudvalg.
Der afholdes møde primo juni måned d.å., hovedsaligt for at
drøfte planlægningen af den temadag, som DSIM vil afholde
for sine kursusledere i 2018. Emnet er Transfer og der er nu
økonomi til at gå videre med planlægningen.

Til næste bestyrelsesmøde inviteres hovedkursusleder Ellen
Sloth.
5)

Hagedornmøde 2018.
Drøftelser af emnet til det kommende årsmøde. Formen
fastholdes med et indledende oplæg og herefter et kortere
indlæg fra hvert af de 9 specialer. Emnet 'Biologisk
behandling' valgt; Pia rundsender udkast til det oplæg, som
skal sendes til de respektive selskaber. Som indledende oplæg
foreslås oplæg ved repræsentant for Medicinerrådet; Lisbeth
kontakter mulige oplægsholdere, når datoen er fastlagt.
Der udarbejdes foreløbigt program, hvor tidsplanen rykkes til
lidt tidligere på dagen, så prisoverrækkelsen og
prismodtagerens foredrag ikke er så sent på dagen.
Mulige datoer: 2/3-18; alternativt 16/3-18. Pia kontakter
Johanne for at få lavet aftale med Novo Nordisk (efter mødet
er datoen fastsat til fredag d. 2/3-18).

6)

Økonomi.
Budgettet, som blev godkendt ved generalforsamlingen, giver
mulighed for både at arbejde med at etablere ny hjemmeside
og støtte den kommende temadag; mht. sidstnævnte vil man
fra Uddannelsesudvalget dog søge Sundhedsstyrelsen om
økonomisk støtte.

7)

Eventuelt.
Nina Bjarnason, som tidligere har kontaktet bestyrelsen vedr.
fokusområde på stuegangsfunktionen vil blive inviteret til det
førstkommende bestyrelsesmøde.

8)

Næste møde.
Tirsdag d. 26/9-17 og tirsdag d. 23/1-18; begge dage i
Lægeforeningen kl. 16-19.

