
Referat DSIM bestyrelsesmøde 23. sep. 2015  
 
 

 
Til stede: 
Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Karen Boye, Rikke 
Krogh-Madsen. 
Afbud: 
Susanne Bro, Morten Salomo, Birgit Furstrand Larsen, Kasper Søltoft Larsen 

 
 
 

 
1) Orientering 

Nyt bestyrelsesmedlem fra Dansk Reumatologisk selskab: 
Kasper Sølvtoft Larsen  
EFIM: Reformerer medlemsstruktur, som det er nu betales 
der 2 euro/medlem. Vi følger op når den nye medlemsstruktur 
foreligger. 
Kontaktet af PhD stud. fra hæmatologerne som undrer sig 
over at DSIM ikke er medlem af EFIM/over at der ikke 
udbydes flere kurser i intern medicin under HU 
Sidstnævnte vil kræve involvering af SST, AR svarer mere 
uddybende. 
Specialerunde: RKM undrer sig over at ’common trunk’ ofte 
ligger i specialeafdelingerne – svar fra KB: skyldes at der skal 
være minimum 2 speciallæger fra samme speciale i den del af 
HU. 

 
 

2) Hagedorn 18/3-2016  
 

KB: Mangler enkelte foredragsholdere/titler 
PK+KB: Ser på indstillingsbrevet til Hagedorn prisen 
Lokaler er booket 
KB vil minde Johanne om at stå for blomster mm. 
KB sørger for annoncering x 2 i UFL 



 
 
 

3) DSIMs 100 års jubilæum 
 

Januar 2016. Statusartikel til UFL: Pia+Anders 
Fokus på DSIMs berettigelse: er det ’kun’uddannelse? 
- Hvad bringer det af debat? Kan evt. efterfølgende sende 

forespørgsel til specialeselskaberne. 
  

 
4) Uddannelsesudvalget 

 
AR: Kurserne går godt, 3 søjler i alle kurser fraset klinisk 
beslutningsteori i 2016, hvilket er et problem for specielt 
størrelsen af holdene. 
Mangler således delkursusleder/undervisere i Region Nord 
 
Britt gør igen opmærksom på at alle medicinsk ekspert 
kompetencer kun kræver 1 underskrift i den elektroniske 
logbog – bør nok deles ud på samtlige sygdoms-kategorier.  
Rikke og Anders tjekker op og sender mail til Barbara 
Bøgested i videreuddannelsesudvalget region øst.  

 
 

5) Diverse udvalg – hvem repræsenterer DSIM?  
PK: Intet nyt, der arbejdes på sagen 

 
6) Moms og lægevidenskabelige selskaber 

 
LVS er ved at undersøge om der skal betales moms af 
kontingent. Kan formentlig ikke berøre DSIM kontingentet som 
der allerede er betalt moms af via specialeselskaberne. Vi 
afventer endelig afgørelse. 

 
 



7) Eventuelt 
 

Intet under evt. 
 

8) Næste møde  
 
 

27/1-2016 kl. 16-20 

 


