Referat ordinær generalforsamling DSIM
Fredag den 18. marts 2016

1. Valg af dirigent.
Ingrid Titlestad vælges der konstaterer at generalforsamlingen rettidigt indkaldt.

2. Beretning fra bestyrelsen – ses på hjemmesiden v/Pia Nimann Kannegaard
Fremlægges kort, ingen spm.

3. Beretning fra Kursus- og Uddannelsesudvalget – ses på hjemmesiden v/Ellen Sloth Andersen
Fremlægges kort.
Der spørges til om uddannelsesudvalget arbejder på at lave om på kursusrækken, den geriatriske
undervisning ligger sent i kursusrækken og der er et ønske om at blive rykket frem til at ligge tidligere?
Svaret lyder at der ikke arbejdes på dette på nuværende tidspunkt, men emnet vil blive taget op på næste
møde i kursus- og uddannelses udvalget.

4. Beretninger fra repræsentanter i råd og udvalg udpeget af bestyrelsen - ses på hjemmesiden
4.1 Sundhedsstyrelsens Styregruppe for den ældre medicinske patient v/Ellen Holm
Der informeres om at SST desuden har oprettet en følgegruppe for den ældre medicinsk patient.
Ingen spm.
4.2 Sundhedsstyrelsens Referencegruppe for kronisk sygdom v/Ellen Holm
Ellen Holm har informeret om at arbejdsgruppen på nuværende tidspunkt er hvilende.
Ingen spm.
4.3 Styregruppen for Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL) v/Henrik Larsen
Ingen spm.
4.4 Det Rådgivende Udvalg til IRF’s Nationale Rekommandationsliste v/Jesper Hallas
Ingen spm.
4.5 Sundhedsstyrelsens Nationale Antibiotikaråd Vakant
Bestyrelsen er i gang med at finde en repræsentant.

Kommentar fra salen: Når der arbejdes i råd vedr. Kronisk sygdom og cancer opfordres DSIM til at diskutere
og udmelde en fælles holdning vedr. fx dyr sygehusmedicin.
Problematikken er netop hvad der diskuteres på DSIMs møder – altså hvordan skal selskabet bruges. Det
foreslås at DSIM skal fungere som paraplyorganisation, mod dette taler at specialeselskaberne står meget
stærkt og alle i forvejen arbejder på dette område.
Emnet vil blive diskuteret ved næste møde.

5. Godkendelse af regnskab 2015 – ses på hjemmesiden Kasserer Karen Boje Pedersen fremlægger
regnskabet.
Karen Boje er ikke til stede og regnskabet fremlægges af Sekretær Rikke Krogh-Madsen.
Der gøres opmærksom på at der er afsat penge til projekter inden for Intern Medicin (10.000kr)
Regnskabet godkendes, ingen spm.

6. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2016
Fordelingsnøglen for de intern medicinske specialer fastholdes.
Budgettet og kontingentet godkendes.

7. Indkomne forslag
Ingen forslag
8. Godkendelse af bestyrelse og stedfortrædere samt valg til råd
Iflg. § 3 består bestyrelsen af 9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af de 9 medicin- ske specialeselskabers
bestyrelse. Bestyrelsen godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Følgende er valgt:
Overlæge Pia Nimann Kannegaard, Dansk Selskab for Geriatri
Overlæge, Overlæge, ph.d. Ingrid Louise Titlestad, Dansk Lungemedicinsk Selskab
1. reservelæge Anders Rinnov Dansk Endokrinologisk Selskab
Overlæge, ph.d. Rikke Krogh-Madsen, Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Ledende overlæge, dr.med. Lene Meldgaard Knudsen, Dansk Hæmatologisk Selskab
Overlæge, Britt Fallskov, Dansk Cardiologisk Selskab
Overlæge, ph.d. Rikke Borg, Dansk Nefrologisk Selskab
Overlæge, ph.d. Birgit Furstrand Larsen, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Læge, Kasper Søltoft, Dansk Reumatologisk Selskab

Bestyrelsen godkendes af generalforsamling

Stedfortrædere
Specialeansvarlig overlæge Hanne Elkjær Andersen, Dansk Selskab for Geriatri.
Overlæge, ph.d. Ann-Brit Eg Hansen, Dansk Selskab for Infektionsmedicin.
Afdelingslæge, ph.d., dr. med. Jesper Kjærgaard, Dansk Cardiologisk Selskab.
Konst. overlæge Henriette Ytting, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Konst. overlæge, dr. med., MHM Lisbet Brandi, Dansk Nefrologisk Selskab.
Ledende overlæge, ph.d. Ulrich Fredberg, Dansk Reumatologisk Selskab.
Overlæge Ida Sillesen, Dansk Hæmatologisk Selskab.
Læge, ph.d. Lars Pedersen, Dansk Lungemedicinsk Selskab.
Vakant, Dansk Endokrinologisk Selskab.

Godkendes

Kursus- og Uddannelsesudvalget
1.reservelæge Ellen Sloth Andersen (infektionsmediciner) er formand for Kursusudvalget og
hovedkursusleder. Overlæge Karen Boje Pedersen (endokrinologi) er formand for Uddannelsesudvalget.

Godkendes

Revisorer og suppleant
På valg er: Overlæge, dr.med. Jan Fallingborg, Aalborg Universitetshospital og
ledende overlæge Ejler Ejlersen, Sygehus Lillebælt Vejle. Begge er villige til at
modtage genvalg.

Begge er genvalgt

9. Eventuelt
Spm: findes der på nuværende tidspunkt en styregruppe vedr. inspektorordningen?

Inspektorrapporterne bliver set igennem og diskuteret i uddannelsesudvalget, men der er ikke nedsat en
regelret styregruppe.
DSIMs rolle i forbindelse med uddannelsen debatteres og det konkluderes at rollen på nuværende
tidspunkt er løbende udarbejdelse af målbeskrivelser i uddannelsesstillinger i intern medicin
(introduktionsstillinger og HU-stillinger), samt helt overordnet at administrere kurserne i intern medicin
(HU), sidstnævnte via Kursus- og Uddannelsesudvalget.

Referent: Rikke Krogh-Madsen 18/3-2016

