
 
 
 

Formandens beretning til 

DSIM's Generalforsamling d. 28. februar 2020 

Bestyrelsen har i perioden bestået af 

Formand og sekretær, Pia Nimann Kannegaard, Dansk Selskab for Geriatri (DSG) 

Næstformand og kasserer Anders Rinnov, Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) 

Ulla Høst, Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) 

Daniel Faurholt-Jepsen (hjemmesideansvarlig), Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI) 

Lisbeth Enggard, Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS) 

Lone Galmstrup Madsen, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) 

Kasper Søltoft Larsen, Dansk Reumatologisk Selskab (DRS) 

Jens Schmidt Iversen, Dansk Nefrologisk Selskab (DNS) 

Lars Pedersen, Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) 

 

Nuværende suppleanter/stedfortrædere 

Hanne Elkjær Andersen (DSG) 

Lisbeth Brandi (DNS) 

Ann-Brit Eg Hansen (DSI) 

Carsten Dirksen (DES) 

Ida Sillesen (DHS) 

Jesper Kjærgaard (DCS) 

Niels Høyer (DLS) 

Klaus Thede (DSGH) 

Mette Holland-Fischer (DRS) 
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Mødeaktivitet 2019 

Bestyrelsen har i 2019 afholdt 4 bestyrelsesmøder; referat fra disse kan ses på selskabets hjemmeside 
www.dsim.dk 

 
Repræsentation i råd, udvalg og arbejdsgrupper 
 
Dansk Selskab for Intern medicin (DSIM) afgiver høringssvar som fast høringspart for 
Sundhedsstyrelsen (SST) og De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), når dette er relevant. 
Ligeledes søger selskabet repræsentation i råd, udvalg og arbejdsgrupper, når det vurderes, at 
opgaven ikke kan varetages bedre af ét eller flere af de enkelte selskaber. DSIM deltager altid med 
det formål at repræsentere den brede interne medicin. 
  
DSIM er aktuelt repræsenteret i:  
Sundhedsstyrelsens Følgegruppe for den ældre medicinske patient 
Styregruppen for Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL) 
Det Rådgivende Udvalg til IRF’s Nationale Rekommandationsliste 
IRFs specialistgruppe vedrørende smerter 
IRFs specialistgruppe vedrørende muskler og knogler 
 
 
Beretning 
Indledningsvist vil jeg gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde, de hver især lægger i 
bestyrelsesarbejdet. I beretningsåret har bestyrelsen budt velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem, nemlig 
Ulla Høst som repræsentant for Dansk Cardiologisk Selskab. Derudover valgte de øvrige 8 
bestyrelsesmedlemmer at fortsætte deres arbejde i DSIM's bestyrelse, hvilket er glædeligt. Kontinuiteten i 
arbejdet er en fordel, men bestyrelsen søger på flere områder inspiration udefra. Det kommer blandt andet 
til udtryk gennem diverse arbejdsgrupper og mødeaktivitet. 

Desværre har Ulla valgt at stoppe arbejdet i bestyrelsen, ligesom Lone Galmstrup Madsen, Jens Schmidt 
Iversen og Lisbeth Enggard forlader bestyrelsen i overensstemmelse med regler i deres respektive 
selskaber. En stor tak til alle for det arbejde, de har lagt i selskabet og et lige så stort velkommen til de 
kommende afløsere. 

 Jeg vil også gerne takke alle medlemmer af DSIM's Uddannelsesudvalg, som alle deltager engageret i 
arbejdet med at planlægge, afholde, udvikle og evaluere DSIM's kursusrække. 

Ved årsskiftet 2019/2020 har DSIM sagt farvel til Ahmed Aziz som hovedkursusleder; Ahmed har været en 
meget engageret hovedkursusleder - stor tak for indsatsen. Samtidig er Anders Rinnov trådt tilbage som 
formand for Uddannelsesudvalget, men fortsætter sit arbejde i udvalget. Fremover er det besluttet at 
samle posten som hovedkursusleder og formand for udvalget hos - ikke én - men to personer, nemlig Mette 
Yde Dam og Mette Holland-Fischer, som i fællesskab vil varetage funktionerne. Mette og Mette har 
gennem flere år været medlemmer af udvalget og har blandt andet på det sidste varetaget arbejdet med 
evalueringerne af kurserne.  

En meget stor tak skal lyde til Anders - med ønsket om fortsat godt samarbejde i både udvalg og bestyrelse 
- og velkommen til Mette og Mette, som har store planer for at udvikle evalueringsarbejdet til endnu større 
gavn for de kommende kursister. Der er ligeledes planer om evt. at revidere kursusrækken. 

http://www.dsim.dk/
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Der skal også lyde en stor tak til alle kursusledere og undervisere på DSIM's kurser samt repræsentanter i 

diverse råd og arbejdsgrupper. 

Vi har i det forgangne år atter skiftet sekretær. Vi siger tak for samarbejdet til Linda Ædelsten Edslev. 

Samtidig byder vi Eva Baadsgaard velkommen som vores nye sekretær; vi glæder os meget til samarbejdet. 

I det forgangne år har bestyrelsen i samarbejde med Lægeforeningen fået udarbejdet en regelret 

samarbejdsaftale, der beskriver hvilke arbejdsopgaver selskabet kan støttes med fra sekretariatet og hvad 

de økonomiske aftaler indeholder. 

Som de foregående år har det været muligt at arrangere DSIM's Årsmøde og uddeling af Hagedornprisen i 

tæt samarbejde med Novo Nordisk Fonden; samarbejdet gør det nemmere at arrangere et fagligt stærkt og 

udbytterigt årsmøde. Derfor tak til Novo Nordisk Fonden. 

Mine forventninger til Årsmødet 2020 er, at vi endnu en gang vil blive præsenteret for en fagligt 

inspirerende dag i den interne medicins navn. Med årets tema skuer vi også ind i fremtiden for intern 

medicin. Bestyrelsen har i år valgt at gentage foredragskonkurrencen for yngre læger i forbindelse med 

årsmødet; der har været meget stor interesse for at deltage og ganske glædeligt har alle 9 selskaber 

indstillet en kandidat. 

I bestyrelsen har vi blandt andet arbejdet med at planlægge en ny temadag for vores delkursusledere; 

desværre er planlægningen af forskellige årsager strandet, men det er planen, at vi i 2020-2021 vender 

tilbage med et tilbud til delkursuslederne. Vi har også arbejdet med tanker om og ideer til at udvikle et 

kursus i Stuegang; arbejdet pågår stadig.  

DSIM's bestyrelse har i beretningsåret fulgt udviklingen i det nye lægelige speciale, Akut Medicin. DSIM har 

blandt andet inviteret repræsentanter for specialet til et uformelt møde for at høre selskabets egne tanker 

om uddannelsen af akutmedicinere i Danmark. En del er vi enige om og andet er vi mere uenige om - DSIM 

vil fortsat følge udviklingen og aktivt arbejde for at sikre, at de intern medicinske kompetencer opfyldes. 

En anden problemstilling som bestyrelsen er gjort opmærksomme på, er, hvordan HU-forløb i de intern 

medicinske specialer er sammensat; noget tyder på, at der er forskel på, hvordan de enkelte specialer 

sammensætter forløbene og særligt hvordan common trunk-delen afvikles. Det er et område bestyrelsen i 

det kommende år vil arbejde videre med at afdække.  

DSIM's primære fokusområde er naturligvis fortsat den brede intern medicin og særligt uddannelse af de 

kommende intern medicinske speciallæger og gennem uddannelse sikre de brede intern medicinske 

kompetencer i et sundhedsvæsen, hvor der bliver færre generalister og flere specialister. 

 

Pia Nimann Kannegaard, formand for DSIM, februar 2020 

 


