
Generalforsamling  i DSIM, 19.4.2013 
 
Anders Rinnov Nielsen blev valgt til dirigent. 
Ellen Holm blev valgt til referent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
Formandsberetningen blev godkendt. Den kan læses på DSIMs hjemmeside (www.dsim.dk). 
Formanden fremhævede det overordentlig gode samarbejde mellem de 9 intern medicinske 
selskaber. En vigtig diskussion i bestyrelsen aktuelt er regler for bestyrelsesmedlemmernes 
eventuelle tilknytning til medicinalindustrien. Spørgsmålet diskuteres, og vi forventer, at vi i 
løbet af det kommende år vil få fastlagt regler herfor og formentlig i forbindelse med næste 
års generalforsamling kan fremlægge ændringsforslag til vedtægterne i konsekvens heraf. 
 
Den centrale kursusledelse, v. Anders Rinnov Nielsen 

Der har i 2012 været afholdt 24 kurser (6 forskellige kurser hver afholdt 2 gange i Øst og 2 
gange i vest). Holdene har vekslende størrelse, men overordnet er holdene voksende, max 
størrelse har været på 42 kursister. Evalueringerne er over det sidste år ændret til at være 
elektroniske og vil være det fremover.  
SST (Sundhedsstyrelsen) har ikke godkendt årets budgetter, således som det er sædvanen fra 
de tidligere år. 
Der har indenfor DSIM og mellem de 9 specialer kørt en diskussion på mail for at finde en fæl-
les holdning til i hvilket omfang vi kan/skal acceptere budgetbevillingerne som de er udmeldt 
af SST.  I diskussionen blev det klart, at de fremmødte gik ind for en fælles henvendelse fra 
DSIM, eventuelt koordineret med LVS (De Læge Videnskabelige Selskaber). Ligeledes var der 
stemning for, at DSIM går ind i en konstruktiv diskussion med SST, som skal munde ud i nogle 
retningslinjer for den fremtidige planlægning af kurserne. Der var forskellige forslag, herun-
der 
 

• Der skal være en garanti for konstante budgetter minimum i en 5-årig periode. Dette 
advarede nogen dog mod fordi forudsætningerne (flere kursister, muligheden for at få 
gratis undervisningslokaler) kan ændre sig og så vil faste budgetter på det aktuelle ni-
veau ikke slå til. 

• SST bør overtage det praktiske arbejde i forbindelse med kurserne, herunder sørge for 
lokaler og forplejning og direkte afregning med undervisere. Hovedkursuslederne bru-
ger meget tid på administration, og i år har det været ekstra meget tid på grund af den 
sene og uventede budgetudmelding fra SST. Hvis SST overtager den praktiske organi-
satoriske del af arbejdet med kurserne, skal speciallægeselskaberne naturligvis fortsat 
beskrive det faglige indhold og foreslå undervisere. 

• Der skal fastlægges en overordnet fast pris for en kursusdag pr kursist og beskrives 
muligheder for dispensation (f.eks. hvis nogen specialer har meget små hold eller hvis 
der på grund af kursets indhold er brug for mange undervisningsassistenter). Den faste 
pris bør som udgangspunkt være ens for både de generelle og de specialespecifikke 
kurser. 

 
Debatten mundede ud i, at DSIMs uddannelsesudvalg opfordredes til at udforme en henven-
delse til SST, som med udgangspunkt i den aktuelle budgetforhandling  lægger op til en dialog 



om fagligt indhold, pædagogik og organisation, og hvori ovennævnte modeller og forslag kan 
tages op til diskussion. 
 
 
Beretninger: 
Beretningerne kan læses på DSIMs hjemmeside. 
I forbindelse med beretning for Styregruppen for den ældre medicinske patient – blev nævnt, 
at der er udkommet en analyse-rapport over de medicinske afdelinger, som kan downloades 
fra SSTs hjemmeside. Den er læseværdig, fordi der er mange tal som fortæller noget om de 
medicinske afdelinger, men der er mange forudsætninger som er kritisable, eksempelvis om-
kring beregningen af ”forebyggelige indlæggelser”. Beregningen er baseret på, at indlæggelser 
for bestemte diagnoser opfattes som ”forebyggelige”. 
 
Regnskabet for 2012 og budget for 2013 blev godkendt. 
 
Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: alle blev godkendt. Susanne Bro 
er ny repræsentant for Dansk Nefrologisk Selskab. Hanne Elming er ny repræsentant for 
Dansk Kardiologisk Selskab. Den aktuelle liste for selskabernes repræsentanter og supplean-
ter kan ses i appendix. 
 
Eventuelt  

Vi skal i bestyrelsen drøfte om Hagedornmødet fortsat skal afholdes i Novo Nordisk Fondens 
lokaler.  
Vi skal snakke om hvorvidt vi i faste udvalg skal have suppleanter. 
 
Ellen Holm (faglig sekretær) udsender doodle for at finde dato for første bestyrelsesmøde. 
 
Referent Ellen Holm 
 
 


