
  
 

 Godkendt 20. januar 2010 
  
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 2. december 2009 kl. 16.00 
Domus Medica 

 
 
Til stede: Thomas Gjørup (TG), Carsten Thordal (CT), Torben Østergård (TØ), Hanne 
Jørsboe (HJ) (mødte kl. 16.40), Mette Worsøe (MW) og Arne Kverneland (AK) 
 
Afbud: Henrik Ancher Sørensen (HAS), Jørn Munkhof Møller (JMM), Mette Kelstrup Hal-
las (MKH) og Jørn Starklint (JS) 
 
Referent: Kirsten Koch (KK) 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde 04.11.09 blev godkendt. 
 Referat af Generalforsamlingen blev med enkelte ændringer godkendt. 

 
3. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning 

3.1 Tænketanken 
Bestyrelsen besluttede at sende et opfølgende brev til Danske Regioner med op-
fordring til fortsat samarbejde vedr. implementering af ideerne fra Tænketanken – 
gerne indeholdende konkrete forslag. Brevet sendes i januar 2010, og HJ skriver 
udkast, som mailes til bestyrelsen for kommentarer.  
Til udvikling af gode ideer foreslog HJ, at der etableres et forum af ledende over-
læger på det medicinske område. 
AK foreslog, at man også forsøger at inddrage de alm. prak. læger og får det med 
i kommuneaftalerne / sundhedsaftalerne. 
 
 
 



 
 
 
3.2 Koordineringsudvalget 
HAS, som desværre ikke kunne deltage i bestyrelsesmødet, har meddelt forman-
den, at han gerne vil fortsætte som Formand for Udvalget, som bl.a. kunne arbej-
de på at skabe sammenhæng mellem de 9 specialeselskaber. Bestyrelsen beder 
HAS udarbejde forslag til opgaver for Udvalget. KK kontakter HAS. 
 
Udvalget koordinerer uddannelse, og bestyrelsen koordinerer resten af opgaverne 
– bør der nedsættes udvalg, der koordinerer andre opgaver. TG mente, at Selska-
bet har haft indflydelse på det, der sker lige nu! CT opfordrede til at tænke taktisk 
og strategisk og foreslog, at man undersøger, hvordan de europæiske selskabers 
organiserer sig. 
Det vil kræve god tid at diskutere, og det blev besluttet at holde et 1½ dags strate-
giseminar. Forslag til datoer: 10. – 11. februar eller 3.- 4- marts 2010 (kl. 17 – kl. 
17). KK sender mødekalender til bestyrelsesmedlemmerne og finder et sted i Kø-
benhavns-området. Alle skal overnatte. 
HJ pointerer, at det er vigtigt med et program, der er godt forberedt, og at de te-
maer, som skal diskuteres, er beskrevet, og målet for mødet er fastsat. 
 

 3.3 Uddannelse / kurser – Den komplekse intern medicinske patient 
Pkt. blev ikke behandlet. 
 
3.4 Union of European Medical Specialists (UEMS) 
Pkt. blev ikke behandlet 
 
3.5 Ministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe om 
kvaliteten af behandling af medicinske patienter 
Iflg. Finanslovsteksten (side 27 i den udsendte tekst) nedsættes der under Sund-
hedsstyrelsen en styregruppe, som skal afdække best practice og udforme ret-
ningslinjer og standarder for at øge kvaliteten for medicinske patienter. 
Bestyrelsen besluttede at skrive til Sundhedsstyrelsen og gøre opmærksom på, at 
det pågældende afsnit i Finanslovsteksten er læst og ser frem til det videre sam-
arbejde og medsende bogen ”Skammekrogen” som inspiration. Sundhedsstyrel-
sens anbefalinger skal udmøntes i Regionerne, og vi bør også tage initiativ overfor 
Danske Regioner.  
 
AK skriver udkast til henvendelsen. 
 
HJ der er behov for at få defineret Selskabets vision og hvad står Selskabet står 
for, og det bør også fremgå af hjemmesiden. HJ vil skrive forslag hertil. Det er vig-
tig med en grundig strategisk diskussion, og at vi bliver enige – drøftes på strate-
giseminar i februar eller marts. 

 
3.6 Andet 
Intet. 
 



 
 

4. Indlæg i Dagens Medicin – ”Intern splid over formandsvalg i DSIM” 
Artikel fra Dagens Medicin 20.11.2009 var udsendt. 
Det omhandlede 2 ting – Formandsvalget og DSIMs henvendelse til Sundhedssty-
relsen vedr. revidering af grundlaget for speciallægeuddannelsen. 
 

 Bestyrelsen er enig om, at det nu er yderst vigtigt at afsøge medlemsgruppen for 
at finde en egnet formandskandidat. Det er bestyrelsens pligt, og det skal ske hur-
tigst muligt. 
 
Den anden del af brevet omhandler DSIMs henvendelse til Sundhedsstyrelsen, 
hvor Ellen Holm i artiklen opfordrer bestyrelsen til at omgøre denne beslutning. 
Der var enighed i bestyrelsen om, at Selskabet arbejder loyalt for Speciallægere-
formen, men der kan godt samtidigt arbejdes for en ændring, når man mener, der 
er behov for det. Hvis Selskabet kan se problemer, har de pligt til at gøre op-
mærksom på det.  
 
På baggrund af denne debat finder den nyvalgte bestyrelse ikke, at der er anled-
ning til at ændre i henvendelsen til Sundhedsstyrelsen. 

 
Det er indtrykket, at synspunkterne i artiklen er Ellen Holms og ikke Dansk Sel-
skabs for Geriatri´s. 
 

5. Opfølgning fra Generalforsamlingen og konstituering 
5.1 Valg af Redaktør til Nyhedsbrevet 
 HJ fortsætter. 
 

 5.2 Valg af kontaktperson vedr. Summer School 
Blev ikke behandlet. 
 
5.3 Valg af kontaktperson vedr. Årsmødet 
Se pkt. 8. 
 

 5.4 Fordeling af andre opgaver / områder 
Kasserer – TØ fortsætter. Der drøftedes kort nogle mulige fordelinger af områder, 
men der mangler en definition af opgaverne, og det kom ikke til en endelig afkla-
ring. 

 
6. MEFU – Møde- og efteruddannelsesudvalget 

Valg af ny formand. Anders Mellemgaard har i mail af 7. oktober 2009 meddelt, 
at han trækker sig fra MEFU. 
Formanden for MEFU bør være medlem af DSIMs bestyrelse. 
Forslag om at sammenlægge MEFU og Koordineringsudvalget eller etablere et 
tæt samarbejde mellem de to udvalg. TG tager kontakt i HAS og evt. Birte Obel 
for en nærmere drøftelse. 
Der er behov for kurser i akutmedicin for speciallæger. Kurser for de medlemmer, 
som indtil nu har arbejdet i ambulatorier, men nu skal arbejde med noget andet.  



 
 
7. Henvendelse til formændene for de 9 specialeselskaber vedr. Akutbehand-

ling  
Brev fra 7 ledende overlæger til Sundhedsministeren og 2 artikler fra Berlingske 
Tidende var mailet til bestyrelsen den 26.11.2009. 
TG har talt med alle 9 formænd for at høre, hvad de gør sig af tanker om et evt. 
speciale for akutbehandling og evt. en fælles henvendelse til Sundhedsstyrelsen 
om sagen. 
Bestyrelsen drøftede kort, om der skal være et speciale i intern medicin eller om 
man kan opgraderer de nuværende speciallæger i intern medicin til at klare be-
handlingen af de akutte patienter. 
 
Forslag om at danne et netværk / forum af de ledende overlæger, hvor disse 
spørgsmål kan drøftes grundigt. 
 
Det er et nøgleområde, og Selskabet bør fortsat arbejde med det og komme med 
forslag til, hvordan intern medicin kan integreres i arbejdet med akutmedicin. 
Forslag om at undersøge, hvordan det gribes an i andre specialer. 
 
Bestyrelsen besluttede at indkalde de 9 specialeselskaber til et fællesmøde for at 
drøfte holdning til akutbehandling og arbejde på at få en fælles udmelding. TG 
skriver udkast til invitation, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne for kommen-
tarer. 
Bogen ”Skammekrogen” bestilles til bestyrelsesmedlemmerne (KK). 

 
8. Årsmøde 5. marts 2010 

8.1 Udpegning af Hagedorn Prismodtager 
Der er 8 kandidater, og bestyrelsen besluttede at give Hagedorn Prisen til pro-
fessor, overlæge, dr.med. Torsten Toftegaard Nielsen. TG meddeler beslutnin-
gen til prismodtager. 

 
8.2 Valg af deltagere i Foredragskonkurrencen 
Der er modtaget 5 abstracts, og bestyrelsen valgte følgende 4 til at deltage i fo-
redragskonkurrencen: 

 Vitamin D levels and mortality in type 2 diabetes 
 v/læge, ph.d.stud. Christel Jørgensen 
 
 Risikostratificering af akut indlagte medicinske patienter 
 v/reservelæge Mikkel Brabrand 
 
 Brugen af non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) er  
 associeret til øget cerebrovaskulær risiko blandt raske mennesker 
 v/reservelæge Emil Loldrup Fosbøl 
 
 Pregnancy-induced increase in circulating IGF-I is associated with  
 progression of diabetic retinopathy 
 v/reservelæge, ph.d. Lene Ringholm 



 
 KK orienterer alle 5. 

 
8.3 Dommerkomite 
Jesper Hallas og Mogens Lytken Larsen har givet tilsagn om at deltage. 
 
Peter Bytzer blev foreslået (har efterfølgende givet positivt tilsagn). Jesper Hallas 
har efterfølgende meldt afbud pga. inhabilitet. 
 
8.4 Program færdiggøres 
HAS blev valgt til ordstyrer for Årsmødet og HJ til ordstyrer for Foredragskonkur-
rencen. 
 
Henrik Toft Sørensen har indvilget i at komme med et indlæg som start på de 
faglige indlæg. Han tildeles 25 min. KK kontakter ham for titel på hans oplæg. 

 
 Da Mikkel Brabrand har modtaget legatet fra AB-Fonden, skal han inviteres til at 

komme med oplæg på Årsmødet i 2011.  
 
8.5 Hvem skriver pressemeddelelse og referat til Nyhedsbrevet 
JS skriver pressemeddelelsen vedr. legatmodtageren og referat af årsmødet til 
Nyhedsbrevet. 
 
8.6 Hvem tager sig af teknikken og fotografering 
MW passer teknikken (PCeren), og TØ tager billeder, som efterfølgende uploa-
des på hjemmesiden. 
 
8.7 Gennemgang af drejebogen 
Drejebogen rettet til. 
 
8.8 Festmiddag - valg af kontaktperson vedr. menu m.m. 
MW er kontaktperson. 
 
8.9 Hvem holder festtalen 
AK holder festtalen. 
 
8.10 Andet 
Intet. 
 

9. Videre drøftelse af selskabets strategi herunder hvordan rekrutteres nye 
medlemmer 
Se pkt. 7. Bestyrelsen besluttede at holde tlf.møder, når det findes relevant. Før-
ste gang i januar 2010. Man kunne også bruge skype – HJ undersøger / skriver 
vejledning. Forslag om en mere uddybende / kommenteret dagsorden. 
 

10. Ændring af vedtægterne 
Selskabets og DMS’ vedtægter er mailet til bestyrelsen 5.11.09. 
Udsættes til næste møde. 



 
11. Nyhedsbrevet 

Debat om evt. ændret form. 
Udsættes til næste møde. 

 
12. DRG-takster 

Udsættes til næste møde. 
 

13. DMS’ spørgeskema om Efteruddannelse 
Frist er 1. februar 2010. 
Udsættes til næste møde. 
 

14. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling i 2010 
Telefonmøde onsdag den 20. januar 2010 kl. 19.00. 
Strategiseminar 10. – 11.2. eller 3. – 4. marts 2010 kl. 17-17. KK sender mødeka-
lender til bestyrelsens medlemmer og finder et egnet sted i Københavns-området. 
Torsdag den 15. april 2010 kl. 16 i Lægeforeningen. 
I maj holdes telefonmøde hvis relevant. 
Onsdag den 16. juni 2010 kl. 16 i Lægeforeningen. 
Torsdag den 16.september 2010 kl. 16 i Lægeforeningen. 
Onsdag den 3. november 2010 bestyrelsesmøde kl. 16, generalforsamling kl. 18 
og bestyrelsesmiddag kl. 19 i Lægeforeningen. 
Torsdag den 2. december 2010 kl. 16 i Lægeforeningen. 

 
15. Eventuelt 

Intet. 
 


