DSIM bestyrelsesmøde 7. maj 2018 kl. 16.00-19.00
Lægeforeningen, Dampvaskeriet, 3. sal, Lægeforeningen
Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Referat
Til stede: Pia Nimann Kannegaard, Anders Rinnov, Lone Madsen, , Daniel
Faurholt, Lisbeth Enggaard og Britt Falskov, Kasper Søltoft Larsen og Jens Iversen.
Afbud: Lars Pedersen, Daniel Faurholt.

1)

Konstituering
Pia Nimann Kannegaard blev genvalgt som formand.
Anders Rinnov blev genvalgt som næstformand og kasserer.
Britt Falskov blev genvalgt som faglig sekretær.

2)

Evaluering af årsmødet
Enighed om at Årsmødet 2017 var en succes. Godt emne, stort set samme antal
deltagere som tidligere deltagere end de foregående år og en engageret og glad
prismodtager.
Ønske om at alle tilmeldte deltagere har navneskilte.
Der rettes henvendelse til Novo angående forplejningen til mødet.
Ønske om at kunne offentliggøre prismodtager tidligere for at tiltrække deltagere.
Overvejelser om yderligere annoncering for at tiltrække flere (yngre) deltagere.

3)

Næste årsmøde
Hvordan øges deltagerantallet? Specielt ønskes flere yngre læger til mødet.
Der forsøges etableret en foredragskonkurrence for yngre læger (ikke speciallæge)
med 3 deltagere. Hvert speciale kan indsende abstract fra 1 kandidat, hvor DSIMs
bestyrelse udvælger de 3 bedste.
Vi forsøger at finde beløbet til prisen i eget budget. Endelig afstemning blandt
deltagere på mødet.
Næste årsmøde forsøges afholdt 1/3-19 eller 22/3-19. Pia kontakter Novo Nordisk.
Drøftelse om emnet til næste årsmøde. Bestyrelsen har valgt emnet: Når evidensen
ikke holder længere. Jens udarbejder skrivelse til selskaberne vedrørende næste års
emne, samt deadline for tilmelding af foredragsholder.

4)

Akutgrupperne
DSIM har været repræsenteret i 2 arbejdsgrupper vedrørende akut patientbehandling.
Den ene gruppe var nedsat af Sundhedsstyrelsen mhp. at udfærdige en anbefaling
angående akut medicin som selvstændigt speciale. Gruppens arbejde er afsluttet og
gruppen dermed nedlagt.
Den anden gruppe er nedsat af LVS og Lægeforeningen. Her drøftes
anbefalingerne vedrørende organiseringen af akutområdet generelt, både
præhospitalt og in-hospitalt. Der afventer udmelding om kommende møder.
Anders Rinnov og Lars Pedersen repræsenterer DSIM.
De lokale videreuddannelsesudvalg beslutter selv, hvordan de enkelte
uddannelsesforløb sammensættes, afhængig af lokale forhold. Hvad refererer de
sidste linier til? Uddannelsen i akut medicin?

5)

Orientering
DNS afholder Europæisk Nefrologisk kongres i maj 2018.
DCS har ændret kursusrækken for specialespecifikke kurser, så emner… Mangler
der noget her?
DSGH arbejder på at beskrive en politik vedrørende samarbejde med industrien.
Etablering af formaliseret endoskopi uddannelse i samarbejde med Dansk
Kirurgisk Selskab. Har det noget med DSGH at gøre?
DES drøfter fortsat konsekvensen af de nye Steno Centre og den potentielle
opsplitning af diabetes fra den øvrige endokrinologi.

6)

Næste møder
18/9-18, 20/11-18 og 8/1-19.

7)

Eventuelt
Ny sekretærbistand fra Lægeforeningen per 1/8-18. Der sikres passende
overlevering.
Opfølgning på stuegangsprojekt tidligere præsenteret ved Ovl. Nina Bjarnason
diskuteret. Der nedsættes arbejdsgruppe bestående af Pia Kannegaard, Lone
Madsen og Britt Falskov til drøftelse af de næste tiltag. Drøftet muligheden for
forskning på området eller kursus i hoveduddannelsen. Pia kontakter Nina for
videre forløb.
Temadag for alle hovedkursusledere fra de enkelte specialer og delkursusledere fra
DSIM kurser, fik meget positiv tilbagemelding. Ønske om fornyet temadag og
uddannelsesudvalget arbejder videre med dette.
Vi skal have opdateret bestyrelsens kontaktoplysninger, Pia rundsender skema.

