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1) Orientering: 
DSIM har deltagelse i LVS’ akutudvalg. Aktuelt ikke nye tiltag i 

forhold til akut medicin som speciale, hvor DSIM tidligere har været 

involveret i processen med drøftelser omkring etablering af specialet 

og formulering af målbeskrivelsen. 

 

Dansk selskab for Infektionsmedicin: Drøftelse af håndtering af 

mistanke om meningokoksygdom og afklaring af tidspunktet for 

smitteopsporing drøftes med Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi: Drøfter etablering 

af etisk politik for samarbejde med industrien. God støtte fra jurister i 

ENLI. 

Dansk Selskab for Endokrinologi: Der pågår en drøftelse af 

betydningen af etablering af Steno diabetes centre for specialet og de 

enkelte endokrinologiske afdelinger i specielt Region H. 

Dansk Selskab for Rheumatologi: Selskabet har drøftelser omkring 

cannabis behandling. Anvendelsen af biosimilære lægemidler drøftes 

også løbende i selskabet. 

Udfordringer med at finde medlemmer til fagudvalg under 

Medicinerrådet af hensyn til habilitetsregler. 

 

2) Nyt fra uddannelsesudvalget 



Uvist om der etableres et nyt kursus for hovedkursusledere for de 

intern medicinske kurser, som opfølgning på det kursus, der blev 

afholdt i januar 2018. Uklart hvad indholdet af et nyt kursus i så fald 

skulle være. Der har været ønske om muligheden for sparring mellem 

kursuslederne fra de respektive specialer. 

Det aftales at undersøge hvor mange delkursusledere de respektive 

specialer har. Dette af hensyn til afklaring af mulige deltagere på et nyt 

kursus. 

 

3) Planlægning af årsmødet 2019 
Overordnet tema er ”Forekomst og håndtering af ikke-reproducerbar 

evidens i de intern medicinske grenspecialer”. 

Afventer navn på indledende foredragsholder.  

Der er kommet tilbagemelding fra 6 selskaber.  Der rykkes for 

tilbagemelding fra de resterende specialer. 

 

Specialernes frist for indmelding af abstract til foredragskonkurrencen 

for yngre læger er 1/11-18. Ved mødet 20/11-18 foretages afstemning i 

bestyrelsen for at udvælge de 3 deltagere i konkurrencen. 

 

Der laves henvendelse til specialerne for indstilling til Hagedorn 

prisen. Afstemning i bestyrelsen foretages ved mødet 8/1-18. Der 

appelleres til tidlig udmelding af navn på prismodtageren.  

 

4) Opfølgning på evt projekt vedrørende 

stuegangsfunktionen 
Der er rettet henvendelse til Nina Bjarnason for etablering af 

samarbejde angående projektet vedrørende stuegangsfunktionen som 

kerneydelse. Nedsat gruppe i DSIM til arbejdet. 

 

5) Eventuelt  
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