DSIM bestyrelsesmøde 9. april 2019

REFERAT
Til stede:
Afbud:
Referent:

Anders, Lars, Jens, Lisbeth, Ulla og Pia
Daniel, Kasper og Lone
Pia

1)

Orientering.
Intet til referat.

2)

Konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand og sekretær: Pia Kannegaard
Næstformand og kasserer: Anders Rinnov
Hjemmesideansvarlig:
Pia Kannegaard
Bestyrelsen kunne byde velkommen til nyt medlem, Ulla
Høst, som repræsenterer Dansk Cardiologisk Selskab.

3)

Opfølgning på generalforsamling 2019.
Der har været generelt positive tilbagemeldinger på såvel det
faglige aspekt som selve afviklingen af Årsmødet.
Forud for næste årsmøde fastholdes tæt samarbejde med
Novo omkring planlægningen af de praktiske forhold.

4)

Samarbejdsaftale med Lægeforeningen.
Der foreligger mailkorrespondance fra 2011 mellem
Fællessekretariatet og daværende formand for DSIM Ulrik
Bak Dragsted om samarbejdet omkring sekretærens
arbejdsopgaver.
Der er en række punkter som bestyrelsen gerne vil drøfte med
Fællessekreatariatet; Pia tager kontakt mhp. møde
vedrørende det fremtidige samarbejde.

5)

Hagedornmøde 2020.
Bestyrelsen drøftede mulige datoer for Hagedornmødet 2020;
enten 28/2, 6/3 eller 13/3. Pia tager kontakt til Novo for at
booke lokaler. Mødet annonceres i Ugeskrift for Læger x 1,
Dagens Medicin x 1 og elektronisk x 1 til alle medlemmer.
Emne for det kommende årsmøde drøftedes og bestyrelsen
valgte emnet "Hot topic", altså hvad der 'rører sig' i de enkelte
specialer. Jens skriver udkast til oplæg til selskaberne.
Deadline for tilbagemelding fra selskaberne 1. september
2019.
Ulla tager kontakt til mulig hovedtaler.
Vi fastholder foredragskonkurrence for yngre læger. I
oplægget til selskaberne skal følgende præciseres som
obligatorisk i forbindelse med indstilling: Navn på yngre
læge, abstract, der er tale om en præsentation af en publiceret
artikel eller et endnu ikke publiceret (hypotese og resultater),
men beskrevet projekt. Bestyrelsen udvælger tre foredrag. Pia
skriver udkast til oplæg til selskaberne. Deadline for
indstilling 1. november 2019.
Der har været problemer omkring hvordan udbetaling af
præmie til vinderen kunne gennemføres; Pia tager kontakt til
Linda mhp. at sende en check til vinderen.

6)

Uddannelsesudvalg.
Temadagen i marts måned måtte desværre aflyses grundet for
få tilmeldinger. Vi har fået penge til afholdelsen og forsøger

derfor at arrangere en ny temadag i efteråret. Pia og Anders
koordinerer.
Temadagen skal annonceres mere præcist end tidligere fra
selskabet.
7)

Hjemmeside.
Der er problemer med hjemmesiden, både mht. fejl i links
o.l., men også med hvem, der varetager hvad. Pia/Anders
tager kontakt til Johanne Mosdal, som havde kontakten til
web-firmaet, da hjemmesiden blev opdateret for at få klarhed
over hvilke opgaver vi selv kan varetage i fremtiden.
Billeder fra Hagedornmødet skal lægges på hjemmesiden.

8)

Arbejdsgrupper.
Ved generalforsamlingen var der fra 2 deltagere tilsagn om at
medvirke i DSIM's planlægning af evt. temadag/kursus vedr.
stuegangsfunktionen. Pia har indkaldt til første møde i gruppe
8/5-19. Deltagere er Pia Kannegaard og Lone Galmstrup
(fra DSIM), Ulrik Bak Dragsted, Jens-Ulrik Rosholm og Nina
Bjarnason.
Bestyrelsen er enige om at evt. afholdelse af temadag/kursus
skal ske i regi af DSIM.
DSIM har fra DCS fået invitation til at være med i
udarbejdelse af holdningspapir omkring Multidisciplinær
håndtering adf den multisyge kardiologiske patient. Pia har
haft møde med initiativtagerne og der er i bestyrelsen enighed
om, at DSIM deltager, da det skønnes at være en relevant
problemstilling for alle de intern medicinske patienter. Pia og
Ulla arbejder videre med kommentarer og i den videre
skriveproces.

9)

Eventuelt.
Jens foreslår, at vi tager kontakt til bankrådgiver mhp.
rådgivning om forvaltning af selskabets formue. Anders laver
aftale til næste bestyrelsesmøde.

DSIM følger udviklingen af det nye speciale Akut medicin og
vil invitere specialets hovedkursusleder til næste
bestyrelsesmøde til drøftelse af gensidig forpligtelse til
uddannelse af yngre læger. Pia tager kontakt.
Næste bestyrelsesmøder 10/9-19, 12/11-19 og 28/01-20 (ikke
11/02-20 som først besluttet).

