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I 2013 er afholdt 24 intern medicinske fælleskurser. Kursusrækken har i 2013 bestået af 6
forskellige kurser: Rationel farmakoterapi, Akut medicin og intensiv terapi, Psykiatri og
neurologi for intern medicinere, Rationel klinisk beslutningsteori, Onkologi for intern medicinere og Den ældre patient. Alle 6 kurser er afholdt i maj og november i både Østdanmark
og i Vestdanmark. Evaluering af kurserne foregår nu elektronisk med programmet SurveyXact.
Der har i 2012-2013 været nedsat et målbeskrivelsesudvalg under DSIM. Dette er gjort
med henblik på revision af målbeskrivelsen for den fælles grunduddannelse i de intern
medicinske specialer. Dette arbejde har også inkluderet ændringer i kursusrækken for de
intern medicinske fælleskurser. Målbeskrivelsen inklusiv kursusrækken blev godkendt af
Sundhedsstyrelsen sommer 2013 og er trådt i kraft for nye læger i hoveduddannelse i de
intern medicinske specialer fra 1. september 2013.
Den nye kursusrække består af 9 kurser og rækkefølgen af disse er ændret: Således vil
den nye kursusrække hedde: Akut medicin (1 dag), De 8 selskabers kursusdage (4 dage),
Rationel farmakoterapi (2 dage), Psykiatri (1 dag), Neurologi (1 dag), Klinisk beslutningsteori (1 dag), Onkologi for intern medicinere (1 dag), Den terminale patient (1 dag) og Den
ældre patient (2 dage). Det samlede antal kursusdage er ikke ændret.
Kursusudvalget og Målbeskrivelsesudvalget (herefter Uddannelsesudvalget) arbejder midlertidigt sammen på at varetage implementeringen af den nye målbeskrivelse og den nye
kursusrække vedrørende de intern medicinske fælleskurser.
Budgettet for 2013 blev først meldt ud fra Sundhedsstyrelsen i februar 2013 og indeholdt
væsentlige besparelser. Det er dog lykkes at gennemføre alle kurser i 2013. Budgettet for
2014 er godkendt.
Kursusholdene vokser fortsat. Der er således over 45 kursister på flere af kurserne. Dette
medfører problemer i forhold til at lave god interaktiv undervisning, og det skaber problemer med at finde egnede lokaler til undervisningen.
Der er afholdt møde i det sammenlagte Kursus- og Uddannelsesudvalg under DSIM onsdag d. 27. november 2013. På mødet blev udvalget konstitueret som følger:
Kursus- og uddannelsesudvalget under DSIM:
Anders Rasmussen Rinnov, Formand for kursusudvalget og Hovedkursusleder (Endokrinologi)
Karen Boje Pedersen, Formand for uddannelsesudvalget (Endokrinologi)
Rikke Krogh-Madsen (Infektionsmedicin)
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Inge Dørup (Kardiologi)
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Erika Belard (Gastroenterologi)
Lisbeth Enggaard (Hæmatologi)
Pär Josefsson (Hæmatologi)
Peter Clausen (Nefrologi)
Ditte Hansen (Nefrologi)
Mette Holland-Fischer (Reumatologi)
Mette Yde Dam (Reumatologi)
Ingrid Titlestad (Lungemedicin)
Lars Pedersen (Lungemedicin)
Ane Verholt (Geriatri)
Søren Kasch (Geriatri)
Pia Niemann Kannegaard (repræsentant for DSIM)
Gitte Kock-Hansen (Kursus-sekretær)

