DSIM bestyrelsesmøde 12. november 2019
Salonen, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

REFERAT
Til stede: Anders Rinnov, Lars Pedersen, Lisbeth Enggard, Lone
Galmstrup Madsen, Ulla Høst, Jens Schmidt Iversen og Kasper
Søltoft.
Afbud: Daniel Faurholt-Jepsen.
Referent: Pia Kannegaard

1)

Orientering.
Intet til referat.

2)

Præsentation af sekretær.
Eva Baadsgaard deltog i første del af mødet. Eva er netop
ansat i Lægeforeningen og overtager hvervet som sekretær for
DSIM.

3)

Samarbejdsaftale med Lægeforeningen.
Bestyrelsen gennemgik det udkast til samarbejdsaftale, som
jurist Jane Bering har udarbejdet. Der er enkelte spørgsmål til
aftalen; Pia kontakter Lægeforeningen for afklaring.

Pia har desuden underskrevet databehandleraftale mellem
selskabet og Lægeforeningen; Lone deltager på
informationsmøde om dette primo december d.å.
4)

Hagedornmøde 2020.
Der var indkommet 6 indstillinger til Hagedornprisen
rettidigt; én indstilling yderligere var indkommet efter fristens
udløb og bestyrelsen vedtog enstemmigt at denne indstilling
ikke kunne komme i betragtning. Pia skriver til selskabet og
anbefaler fornyet indstilling næste år.
Bestyrelsen drøftede herefter de 6 indstillinger; en kandidat
skilte sig ud jvf. de kriterier, som bestyrelsen anvender til at
udvælge modtageren af Hagedornprisen. Lars kontakter
modtageren og Pia orienterer Novo Nordisk om dette. Når der
er udarbejdet pressemeddelelse kan vinderen offentliggøres.
Når vinderen er offentliggjort skal de resterende 5 selskaber
kontaktes og takkes for deres indstilling. Pia kontakter
sekretær Eva mhp. dette.
Alle 9 selskaber havde indstillet yngre læge til
foredragskonkurrencen. Bestyrelsen drøftede det overordnede
formål med konkurrencen, nemlig at det skal være yngre
læger, der ikke har erfaring fra tidligere med at fremlægge og
har brug for at afprøve dette - det skal ikke være
fremlæggelse af Ph.D.-afhandlinger. Det skal præciseres i
næste indkaldelse til foredragskonkurrence.
Herefter var der afstemning og der blev udvalgt 3 deltagere.
Pia orienterer der 3 kandidater samt de, der ikke blev udvalgt
og takker for deres kandidatur.
Mht. program for Hagedornmødet er der tilbagemelding fra
alle 9 selskaber; der mangler dog enkelte detaljer omkring
titler o.l.
Der er endnu ikke fundet en hovedtaler. Bestyrelsen drøftede
forskellige mulige hovedtalere. Pia kontakter disse for at
indgå aftale.

Pia udarbejder udkast til program; deadline for rettidig
annoncering i Ugeskrift for Læger er 28/11-19.

5)

Uddannelsesudvalg.
Anders informerede om det forestående møde i
Uddannelsesudvalget 10/12-19. Der er tanker om at sætte
udvalget i bero, da der ikke p.t. er igangværende opgaver,
som ikke kan håndteres af formanden for udvalget og
hovedkursuslederen. Der skal skiftes hovedkursusleder ved
det kommende årsskifte. En mulighed kunne være at
hovedkursuslederen deltager i bestyrelsesmøder for at sikre
gensidig information. Bestyrelsen enige i disse betragtninger.
Bestyrelsen afventer resultat af det kommende møde.

6)

Hjemmeside.
Intet til referat.

7)

Arbejdsgrupper.
Ulla har haft kontakt til DCS for at få uddybet
forventningerne til det holdningspapir, som selskabet er i
gang med at udarbejde. Umiddelbart har man ønsket DSIM
som medunderskriver, men bestyrelsen er i tvivl om formålet
med dette. Der var enighed om, at DSIM for nuværende ikke
kan bidrage med noget til arbejdsprocessen og derfor ikke
deltager mere i arbejdet. Ulla kontakter DCS for at meddele
dem dette.

8)

Økonomi.
Møde med bankrådgiver udsættes til næste bestyrelsesmøde.
Anders vil tage kontakt.

9)

Eventuelt.
Der var kommet forespørgsel fra en yngre geriater om
muligheden for, at DSIM på hjemmesiden vil reklamere for
arrangementer i de respektive selskabers grupper for yngre

læger for at tilbyde deltagelse i arrangementer udenfor eget
speciale. Det vil DSIM gerne gøre på hjemmesiden, som så
kan fungere som platform for annoncering af arrangementer
for yngre læger i uddannelse indenfor intern medicin. Der var
ligeledes forslag om Facebookgruppe, hvilket bestyrelsen
dog ikke finder grundlag for. Pia tager kontakt til
forslagsstilleren mhp. at få navne på en kontaktperson for de
enkelte selskaber, som kan lægges på hjemmesiden og aftale
nærmere vedr. annoncering på hjemmesiden.
Intet yderligere til referat. Næste bestyrelsesmøde 28. januar
2020.

