Referat DSIM bestyrelsesmøde 31. januar 2017
Til stede: Pia Nimann Kannegaard, Britt Falskov, Kasper Søltoft Larsen, Rikke Borg, Anders
Rinnov, Rikke Krogh-Madsen, Ingrid Titlestad.
Afbud: Birgit Furstrand Larsen, Ellen Sloth, Lene Meldgaard Knudsen.

1)

Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
PK: Henv. fra lungemediciner mhp oprettelse af interessentgruppe vedr. stuegang.
Der mangler evidens på området og det drejer sig formentlig om at starte
forskning på området. Vi aftaler at invitere hende til næste bestyrelsesmøde (efter
generalforsamlingen) til nærmere diskussion.
RK: Diskussion om efteruddannelse af speciallæger i selskabet i forb. med at
medicinalindustrien trækker sig. RB supplerer med at DNS har 2 faste halve
kursusdage/år ud over årsmødet som forsøges prioriteret på landsplan.
IT: To afbrudte HU forløb (i Odense) har medført diskussion af uddannelse af
yngre kolleger og medført inspektorbesøg. Emnet også diskuteret på årsmødet.
Intro-lægerne kan godt forsvinde lidt i de miljøer hvor speciallægerne er i front og
dermed være svære at vurdere/karriere-vejlede.
RB: Guidelines, rekruttering, efteruddannelse.
BF: Intet nyt. DCS har mange gode efteruddannelseskurser som planlægges af et
kursusudvalg under DCS
KS: Intet nyt
AR: Intet nyt

2)

Årsmødet 2017, herunder:
Program (vedhæftet): Ingen kommentarer.
PK spørger Johanne om hun kan sende bekræftelsesmail ud til foredragsholderne
inkl. information om transportgodtgørelse.
Vin til oplægsholdere: Johanne
Fotograf: Johanne
Blomster til modtager af Hagedorn Prisen: Johanne
Erklæring fra Novo Nordisk Fonden – status: Plejer at komme lige op til mødet.

3)

Kandidater til Hagedornprisen
Vurderingskema udfyldes for hvert selskab. Jens Lundgren modtager
Hagedornprisen.

4)

Akut medicin som speciale
Udvalg under lægeforeningen/LVS – Anders: Et udvalg der reviderer
Lægeforeningens politikker på området. De to første møder omhandlede meget det
præhospitale. 3. møde akut psykiatri og akutmedicinens rolle på hospitalet.
Udvalg under SST/LVS – Rikke: Arbejdet pågår. Der er blevet oprettet et
parallelforløb hvor DSIM skal stille 2 repræsentanter til at diskutere DASEMs
målbeskrivelse/om det er muligt at opnå kompetencerne i målbeskrivelsen.
Det aftales at BF forhører sig i DCS og IT i DLS

5)

Nyt fra uddannelsesudvalget
AR ny formand. Temadag/workshop for kursuslederne – mhp at højne kvaliteten
af kurserne – f.eks. med erfaringsdeling og undervisningsteknik.
Bestyrelsen vil gerne være med til at støtte et sådan projekt.

6)

Regnskab 2016
Regnskabet præsenteres (AR) og underskrives

7)

Hjemmesiden
Ny platform? (Kræver et større stykke arbejde og vil koste 6000-7000kr. Johanne
vil kunne vedligeholde og opdatere.)
Tilbuddet accepteres – Pia går videre i samråd med Johanne

8)

Eventuelt
RKM: Har valgt at trække sig fra bestyrelsen, DSI vil finde en ny kandidat til
bestyrelsesposten.

9)

Næste møde:
Generalforsamling 31/3-17

