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Godkendt 10. februar 2010 

 
 

Referat af telefon bestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 20. januar 2010 kl. 19.00 – 20.15 
 

 
Til stede: Thomas Gjørup (TG), Carsten Thordal (CT), Torben Østergård (TØ), 
Hanne Jørsboe (HJ), Arne Kverneland (AK), Mette Kjelstrup Hallas (MKH), Jørn 
Starklint (JS), Henrik Ancher Sørensen (HAS) og Jørn Munkhof Møller (JMM) 
 
Afbud: Mette Worsøe (MW) 
 
Referent: Kirsten Koch (KK) 
 
TG bød velkommen med en særlig velkomst til JMM, som deltog for første gang. 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt, og bestyrelsen var enige om at tilstræbe, at mø-
dets varighed bliver ca. 1 time. 
 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 02.12.2009 
Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse under pkt. 2. 
 

3. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning 
3.1 Tænketanken. På sidste møde besluttede bestyrelsen at sende et opføl-
 gende brev til Danske Regioner.  
 Det er opfattelsen, at Danske Regioner efterspørger konkrete forslag til,  
 hvordan man kommer videre. Emnet drøftes på bestyrelsens strategise- 
 minar i februar og afventer resultatet af mødet den 27.1.10 med specia- 
 leselskaberne om tilrettelæggelsen af den fremtidige behandling af akutte  
 medicinske patienter. TG og HJ følger op med brev til Danske Regioner. 

 
3.2 Ministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe om 
 kvaliteten af behandling af medicinske patienter. På sidste møde beslut-
 tede bestyrelsen at rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen og Danske 
 Regioner for at gøre opmærksom på, at det pågældende afsnit i Finans-
 lovsteksten er læst, og Selskabet ser frem til det videre samarbejde. 
 



Dansk Selskab for Intern Medicin 

 

 
 
 AK skriver udkast til brev til Sundhedsstyrelsen, hvor Selskabet gør op- 
 mærksom på, at de kender til beslutningen og forventer at blive indbudt til  
 at deltage i arbejdet. Brevet sendes i udkast til bestyrelsen. Det bør frem- 
 sendes inden strategiseminaret. På baggrund af drøftelserne på strategi- 
 seminaret rettes derefter henvendelse til Danske Regioner. 
 

 3.3 Møde med sundhedsordfører Liselott Blixt. Dansk Folkeparti. Emnet er 
 Den medicinske patient. 

  TG orienterede om baggrunden, som er en udtalelse af Kristian Thuelsen  
 Dahl om vigtigheden af at styrke akutbehandlingen, og det er opfattelsen, 
 at Dansk Folkeparti vil tage et initiativ på området. Selskabet finder det  
 vigtigt at give input, inden udspillet foreligger. 
 Mødet holdes den 27. januar 2010 kl. 8.30 på Christiansborg. TG og HAS  
 deltager. 
 
 Bestyrelsen drøftede, om det er hensigtsmæssigt at rette et bredere ini- 
 tiativ til politiske partier vedr. akutbehandlingen. MKH gjorde opmærksom 
 på, at Dansk Selskab for Akutmedicin den 13.1.10 har været til møde 
 med Sundhedsministeren. KK finder referat og mailer det til bestyrelsen. 

 
 3.4 Møde med Specialeselskaberne den 27. januar 2010 mhp. en fælles 

 henvendelse til Sundhedsstyrelsen ang. tilrettelæggelse af den fremtidi-
 ge behandling af akutte medicinske patienter. 
 TG håber, at det er muligt at nå frem til en fælles holdning, som kan ud- 
 møntes i et fællesbrev til Sundhedsstyrelsen. Drøftelse af om det kunne  
 være en god ide at melde noget ud offentligt – evt. en pressemeddelelse.  
 Bestyrelsen besluttede at afvente mødet og se, om der kan opnås enig- 
 hed.  
 Endvidere blev det besluttet også at invitere Dansk Selskab for Hepatolo- 
 gi. KK rykker igen de 3 selskaber, som endnu ikke har meldt tilbage. Fra  
 bestyrelsen deltager TG, HAS og CT, og der holdes formøde kl. 15. 
 
3.6 Andet 
 Forslag til formandskandidat skal drøftes på strategiseminaret. CT med- 
 delte, at han pr. 1.3.2010 skal være cheflæge på Grønland og derfor  
 udtræder af bestyrelsen pr. samme dato. 

 
 TG har taget kontakt til SST vedr. kurset ”Den komplekse medicinske pa- 
 tient”, som ikke blev godkendt. SST vil gerne mødes med DSIM og drøf- 
 te problematikken. Men der skal ske en specialegennemgang, inden der  
 kommer en udmelding herom fra SST, men de vil meget gerne allerede  
 nu inddrage DSIMs synspunkter i debatten. 

 
4. MEFU – Møde- og efteruddannelsesudvalget 

Valg af ny formand. Anders Mellemgaard har i mail af 7. oktober 2009 med-
delt, at han trækker sig fra MEFU. 
Drøftes på strategiseminaret i februar. 

 
5. Årsmøde 5. marts 2010 

Der sendes en mail til alle ledende overlæger og klinikchefer på medicinske 
afdelinger med program og opfordring til at give de yngre læger mulighed og 
støtte til at deltage i mødet og tage hensyn hertil i arbejdstilrettelæggelsen. 



Dansk Selskab for Intern Medicin 

 

 
 
 
Festmiddagen - Det blev drøftet, om Selskabet skal bekoste at leje runde 
borde i stedet for de ovale, som blev anvendt sidste år. Merpris vil blive kr. 
1600. KK kontakter MW, som har afgørelsen. 
 

6. Nyhedsbrevet – næste nr. er planlagt til at udkomme i april 2010 
Debat om evt. ændret form. Bestyrelsen besluttede, at opretholde nuværende 
form ved den førstkommende udgave (april 2010), dog skal der tilstræbes 
færre sider. 
Nyhedsbrevets fremtidige form skal drøftes på strategiseminaret. 
 

7. Summer School 27.6. – 3.7.2010 i Greenwich 
Der skal snarest sendes brev til alle medlemmer samt ledende overlæger og 
klinikchefer om tilmelding til Summer School. Bestyrelsen besluttede at yde 
tilskud på ½ deltagergebyr til 4 deltagere. 
Kontaktperson er MKH. 
Et medlem har allerede meldt sig som underviser. Hvis det bliver aktuelt, be-
taler Selskabet transportudgifterne. 
 

8. DMS’ spørgeskema om Efteruddannelse 
Frist for svar er 1. februar 2010. 
MW og MKH har gennemgået skemaet, men da det ikke er udformet, så det 
er muligt at svare, vil svaret til DMS være, at det ikke er relevant for selskabet 
at svare. 
 

9. Næste bestyrelsesmøde 
 Strategiseminar den 10.2. kl. 17 til 11. februar 2010 kl. 17 på Comwell Holte. 
 Der er afbud fra: Mette Kjelstrup Hallas, Henrik Ancher Sørensen og Jørn  
 Munkhof Møller.  
 HJ kan kun deltage den 10.2., men vil gerne have overnatning. 
 Det blev besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer skal bidrage med pkt. til  
 dagsorden. Forslag til dagsordenspkt. og oplæg mailes til KK snarest. 
 Praktiske forhold: Vi mødes den 10.2. kl. 17.00, hvor der serveres en sand- 
 wich e.lign. Kl. 20 – 21 er der middag, og derefter fortsætter mødet endnu et  
 par timer. Næste dag sluttes senest kl. 17. 
 
10. Eventuelt 
 Der var enighed om, at det er en effektiv og god måde at holde nogle af 

bestyrelsesmøderne som tlf.møder. 


