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Bestyrelsen har i perioden bestået af 

Formand Pia Nimann Kannegaard, Dansk Selskab for Geriatri (DSG) 

Næstformand Ingrid Titlestad, Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) 

Faglig sekretær Rikke Krogh-Madsen, Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI) 

Kasserer Karen Boje Pedersen, Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) 

Morten Salomo (hjemmesideansvarlig), Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS) 

Britt Falskov, Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) 

Birgit Furstrand Larsen, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) 

Kasper Larsen, Dansk Reumatologisk Selskab (DRS) 

Susanne Bro, Dansk Nefrologisk Selskab (DNS) 

 

Nuværende suppleanter/stedfortrædere 

Hanne Elkjær Andersen (DSG) 

Lisbeth Brandi (DNS) 

Ann-Brit Eg Hansen (DSI) 

Vakant (DES) 

Ulf Christian Frølund (DHS) 

Jesper Kjærgaard (DCS) 

Lars Pedersen (DLS) 

Henriette Ytting (DSGH) 

Ulrich Fredberg (DRS) 

 

 



 

Mødeaktivitet 2015 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder; referat fra disse kan ses på 

selskabets hjemmeside www.dsim.dk 

 
Repræsentation i råd, udvalg og arbejdsgrupper 
 
Dansk Selskab for Intern medicin (DSIM) er fast høringspart for Sundhedsstyrelsen (SST) og De 
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og afgiver, når det er relevant, høringssvar. Selskabet deltager og 
rådgiver i råd, udvalg og arbejdsgrupper, når det vurderes ikke at kunne varetages bedre af et eller flere af 
de enkelte selskaber.  
 
DSIM er aktuelt repræsenteret i:  
Sundhedsstyrelsens Følgegruppe for den ældre medicinske patient 
Sundhedsstyrelsens Referencegruppe for kronisk sygdom 
Styregruppen for Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL) 
Det Rådgivende Udvalg til IRF’s Nationale Rekommandationsliste 
Arbejdsgruppe om klinisk ledelse af de danske databaser under RKKP 
IRFs specialistgruppe vedrørende smerter 
IRFs specialistgruppe vedrørende muskler og knogler 

 

Beretning 

Indledningsvist vil jeg udtrykke glæde over at reumatologien atter er repræsenteret i DSIM's bestyrelse og 

takke alle bestyrelsesmedlemmerne fra hvert af de intern medicinske specialer for deres arbejde i 

bestyrelsen. I forbindelse med denne generalforsamling ønsker tre af bestyrelsesmedlemmerne - Susanne 

Bro, Morten Salomo og Karen Boje - at udtræde af bestyrelsen. DSIM takker for den arbejdsindsats de har 

lagt i bestyrelsen gennem flere år. Fra bestyrelsen skal der også lyde en tak til de repræsentanter, der på 

DSIM's vegne varetager poster i diverse arbejdsgrupper, råd og udvalg. Det er ikke altid let at finde 

repræsentanter, der kan finde den ekstra tid til dette arbejde i en travl klinisk hverdag, men efter min 

vurdering er det meget vigtigt, at DSIM fortsat tager del i dette arbejde på lige fod med specialeselskaberne. 

En stor tak til DSIMs Uddannelsesudvalg, der i det forgangne år har skiftet hovedkursusleder. Det er således 

nu Ellen Sloth, der varetager posten som hovedkursusleder. Stor tak til Anders Rinnov for det store arbejde 

han gennem de sidste år har lagt i arbejdet som hovedkursusleder. Uddannelsesudvalget arbejder hårdt med 

at sikre relevante og fagligt velkvalificerede kurser og sikrer at disse gennemføres og til stadighed evalueres 

og udvikles. 

I året, der er gået har DSIM fået ny sekretær, idet Kirsten Koch forlod Domus Medica. Det er nu Johanne 

Mosdal, der er en stor hjælp for bestyrelsen og vi takker for godt samarbejde. 

Til sidst vil jeg takke Novo Nordisk Fonden for endnu engang at støtte afholdelsen af DSIM’s Årsmøde og 

uddeling af Hagedornprisen. I år er det 100 år siden selskabet stiftedes og prisen uddeles for 50. gang. 

http://www.dsim.dk/


I 2016 kan Dansk Selskab for Intern Medicin fejre 100 års jubilæum. Forberedelserne til fejringen af dette har 

givet anledning til selvransagelse og overvejelser om selskabets fremtid. Der er unægtelig sket meget i de 

100 år, der er gået; både med den interne medicin, de uddannelsessøgende læger og uddannelsessystemet, 

men også med samfundet og det sundhedsvæsen vi agerer i. Kunne stifterne af selskabet have forudset 

denne udvikling, da de formulerede selskabets formål? Næppe - men det ændrer efter min mening ikke ved 

formålet: "..at fremme det videnskabelige studium af intern medicin og uddannelse af speciallæger indenfor 

faget". For der efter min opfattelse fortsat brug for den intern medicinske ekspert, selvom specialet er 

nedlagt. Med dette års årsmøde håber bestyrelsen at sætte fokus på udviklingen i de medicinske 

grenspecialer gennem selskabets historie, men også på at kunne sætte tanker i gang hos dagens medicinere 

om, hvilken rolle DSIM kan spille fremover. Og om hvilken rolle, vi alle har at udfylde i mødet med den intern 

medicinske patient. For det er evident at patienterne er der og de vil blive ved med at være der! 

Det er stadig en meget vigtig rolle for DSIM at uddanne speciallæger i de intern medicinske specialer. Den 

opgave i sig selv mener jeg er helt essentiel for selskabet, men skal ikke være selskabets eneste opgave. Der 

er efter min mening opgaver nok, men der kan være behov for løbende at revurdere selskabets rolle. 

På DSIM's vegne vil jeg gerne takke alle de delkursusledere og undervisere, der trods en travl hverdag alligevel 

finder uddannelsen af deres kommende speciallægekollegaer så vigtig, at de tager sig tid - ofte i deres fritid 

- til at planlægge kurser og undervise på DSIM's kurser. Der henvises til beretning fra Uddannelsesudvalget. 

Årsmødet 2016 bliver forhåbentlig en festlig gennemgang af vores intern medicinske specialers udvikling - i 

løbet af årsmødet skuer vi tilbage, men i ligeså høj grad frem og bestyrelsen er klar til at arbejde videre med 

at sikre grundlaget for den intern medicin til gavn for de patienter, der har brug for den. 

Formand for DSIM 

Pia Nimann Kannegaard 

 


