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I 2012 er afholdt i alt 24 kurser. Kursusrækken består af 4 kurser i ’akut medicin og intensiv terapi’, ’rationel farmakoterapi’, ’psykiatri og neurologi for intern medicinere’, ’rationel
klinisk beslutningsteori’, ’onkologi for intern medicinere’ og i ’den ældre patient’. For hvert
modul er afholdt 2 kurser i Østdanmark og 2 kurser i Vestdanmark. I år er evalueringen for
første gang gennemført elektronisk med programmet SurveyXact for både forårs- og efterårskurser.
Kursusholdene er vokset ganske betydeligt i størrelse gennem de senere år med over 40
kursister på flere af kurserne. Det har været kursusledelsens opfattelse, at holdstørrelserne fortsat overordnet kan accepteres. I nogen tilfælde har holdstørrelse dog givet anledning til problemer med at finde egnede lokaler, ligesom det er blevet sværere at lave interaktiv undervisning.
Kursusdatoerne for de 24 kurser i 2013 er fastsat og lagt ud på DSIMs hjemmeside, og
Sundhedsstyrelsen har modtaget budgetansøgning for de planlagte kurser. Pga. ændringer i budgetloven er endeligt kursusbudget for 2013 ikke meldt ud fra Sundhedsstyrelsen
på nuværende tidspunkt.
Den Centrale Kursusledelse har i det forløbne år bestået af Anders Rinnov Nielsen (endokrinologi), afdelingslæge Niels Holmark Andersen, overlæge Klas Raaschou-Jensen, Ane
Verholt (geriatri), Jesper Kjærgaard (kardiologi), Pär Josefssen (hæmatologi), Mette Holland-Fischer (reumatologi), Synne Semb (gastroenterologi), sekretær Gitte Kock-Hansen
og undertegnede (infektionsmedicin).
Derudover er tre nye medlemmer tiltrådt i løbet af 2012:
Lars Pedersen (Dansk Lungemedicinsk Selskab)
Mette Yde Dam (Dansk Reumatologisk Selskab) erstatter Mette Holland-Fischer
Elvin Vestergaard Pedersen (Dansk Nefrologisk Selskab).
Der er afholdt møde i Den Centrale Kursusledelse den 28. november 2012, se særskilt
referat.
På mødet blev kursusudvalg for 2013 konstitueret som følger:
Lars Pedersen (lungemedicin)
Mette Yde Dam (reumatologi)
Elvin Vestergaard Pedersen (nefrologi)
Synne Semb, (gastroenterologi)
Ane Verholt, (geriatri)
Pär Josefssen, (hæmatologi)
Jesper Kjærgaard, (kardiologi)

Anders Rinnov Nielsen (endokrinologi) blev valgt som formand efter 2 år som næstformand
Ellen Sloth Andersen (infektionsmedicin) blev valgt som ny næstformand med ansvar for
evalueringerne
Sekretær Gitte Kock-Hansen
Undertegnede har afsluttet sin formandsperiode ved årsskiftet og fortsætter i udvalget
endnu et år som menigt medlem.

