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Referat af bestyrelsesmøde 
i Dansk Selskab for Intern Medicin den 6. juni 2006 

i Domus Medica 
 
Til stede: Thomas Gjørup (TG), Peter Gjersøe (PG), Arne Cyron (AC), Ejler Ejlersen (EE), 
Lene Stouby Mortensen (LSM), Mette Worsøe (MW) (deltog fra kl. 19.00), Peter Jacobsen 
(PJ) 
 
Afbud: Birte Hansen (BH) 
 
Referent:  Kirsten Koch (KK) 
 
Arne Cyron trådte ud af bestyrelsen på mødet (pga. nyt arbejde) og modtog en erkendtlighed 
for sin store indsat i DSIM’s bestyrelse. Bestyrelsen arbejder på at supplere bestyrelsen med 
2 nye bestyrelsesmedlemmer – gerne yngre. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet foreligger ikke. 
 

2. Gensidig orientering 
PG orienterede fra EPJ-udvalget. 
TG er udpeget til Det Nationale Råd for Speciale Planlægning (DMS regi). Jens Chr. Gøtrik 
er formand. Første emne, der tages op, er AKUT-området. 
 

3. Meddelelser fra udvalg m.m. 
 
 3.1. Møde- og Efteruddannelsesudvalget (MEFU) 
 Intet nyt. 
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 3.2. Arbejdsgruppen vedr. organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger 
 Planlagt møde den 31.05.06 blev aflyst. Oplæg er på vej. 
 
 3.3. Koordineringsudvalget 
 Målbeskrivelse forventes klar til efteråret. 
 
 3.4. European Federation of Internal Medicine (EFIM) 
 Udgiften til mødet i København i foråret blev kr. 136.000. Der var debat om rime- 
 ligheden i at anvende så stort et beløb til dette arrangement, men bestyrelsen 
beslutte- 
 de, at det også fremover er niveauet. 
 
 3.5. Union of European Medical Specialists (UEMS) 
 Intet nyt. 
 
 3.6. European Board of Internal Medicine (EBIM) 
 Intet nyt. 
 
4. Hagedorn-møde 2. marts 2007 

AC roste Hagedorn-mødet i marts 2006 – god ide at kombinere med Årsmøde med 
faglige indlæg. Enighed om at Hagedorn-møderne fremover skal have samme koncept. 
KK udarbejder køreplan / tidsplan for mødet i 2007 i samarbejde med PG. De enkelte 
opgaver ifm. mødet fordeles herefter mellem bestyrelsesmedlemmerne. LSM skriver til 
de 9 grenspecialer og beder dem komme med forslag til oplægsholdere. 
Debat om evt. tilmelding til mødet. 
Det pointeres i annonceringen, at bestyrelsen tager stilling til de indsendte indstillinger 
om modtagelse af Hagedorn-prisen på baggrund af det indsendte. Indstillingerne gem-
mes ikke til året efter, hvis man ønsker at komme i betragtning, skal man søge på ny. 
Frist for indsendelse af indstillinger er 1. november 2006. 
Annonce herom sendes pr. mail til alle medlemmer og lægge på hjemmesiden inden 
sommerferien. PG udformer annonce. 
KK udformer forslag til ½ sides annonce i UfL, som udkommer ca. 1.9.06 og sender det 
til PJ. 
 
Økonomi: Hagedorn-prisen blev stiftet i 1966 ved en gave fra Nordisk Insulinlaborato-
rium, og de sidste 5 år har Novo Nordisk Fonden bidraget med kr. 25.000/år. Der arbej-
des nu på at tilbageføre Hagedon-prisen til Novo Nordisk Fonden. Civilstyrelsen skal 
godkende evt. opløsning af Fonden. Det er kompliceret og kræver juridisk bistand, som 
Novo Nordisk Fonden muligvis kan være behjælpelig med. EE arbejder videre med 
sagen. 
Debat om størrelsen af udgifterne og antallet af deltagere i middagen ifm. uddeling af 
prisen, men bestyrelsen enedes om at man fremover vil holde samme niveau som i 
2006. 
 

5. Akut medicinsk modtagelse 
Lang debat, men enighed om, at der ikke bør oprettes et AKUT-speciale, og at det vil 
være hensigtsmæssigt, at kirurgi er en del af en AKUT-modtageafdeling, men der er 
behov for dokumention, som belyser det. Det er vigtigt, at sagen tænkes grundigt igen-
nem – at der rådgives ”hele vejen rundt”. Det er et stort logistisk problem. DSIM har 
fået skabt debat om den akutte patient – og det er rigtig godt. 
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6. Summer School 31.8. – 6.9.2006 i Sintra, Portugal 
Tilmelding skal sendes til PG. DSIM vil finansiere ½ af udgiften for 4 kursister. Pro-
gram sendes evt. til de ledende overlæger. 
 

7. Forskningstræning 
DSIM har modtaget en henvendelse fra Region Øst med opfordring til at byde ind på 
afholdelse af en del af forskningstræningen til en pris af kr. 12.000 pr. deltager. PJ øn-
skede drøftet i bestyrelsen, om DSIM kan og vil deltage i dette arbejde. DSIM er ind-
stillet på at bidrage med videnskabeligt indhold, men ønsker ikke at tage del i den over-
ordnede koordinering. TG og PJ arrangerer en møde herom med Lise Møller, Region 
Øst. LSM kontakter Region Nord for at høre, om det er muligt at finde en fælles model. 

 
8. Opgavefordeling i bestyrelsen 

Koordinationsudvalget: EE, MW og LSM (tovholder). 
Forskningstræning: PJ. 
Nyhedsbreve: PG. 
Hagedorn – Årsmøde: PG står udarbejdelse af køreplan / tidsplan. De enkelte opgaver 
fordeles derefter blandt bestyrelsens medlemmer. 
Lægemiddelstyrelsen: AC. 
Følgegruppe: TG og MW. 
Arbejdejdsgruppe. vedr. organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger: TG. 
EFIM: TG + evt. nye bestyrelsesmedlemmer. 

 
9. Nyhedsbrev 

Næste Nyhedsbrev bør udkomme omkring 1. september 2006. KK indhenter produkti-
onsplan. 
 

10. Hjemmeside 
PG er ansvarlig. 
 

11. Næste møde 
Torsdag den 30. august 2006 kl. 16.00 i Odense. EE står for det praktiske arrangement. 
I oktober holdes bestyrelsesmøde omkring den 10. og Generalforsamlingen holdes me-
dio november 2006. 
 

12. Eventuelt 
Intet. 

 
 
 Godkendt på bestyrelsesmøde 

30. august 2006 
 


