
 

 

 

Formandens beretning til 

Generalforsamling d. 31. marts 2017 

 

Bestyrelsen har i perioden bestået af 

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

Næstformand Ingrid Titlestad, Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) 

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

Kasserer Anders Rinnov, Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) 

Lene Meldgaard Knudsen, 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) 

Rikke Borg, Dansk Nefrologisk Selskab (DNS) 

 

Nuværende suppleanter/stedfortrædere 

Hanne Elkjær Andersen (DSG) 

Lisbeth Brandi (DNS) 

Ann-Brit Eg Hansen (DSI) 

Vakant (DES) 

Ida Sillesen (DHS) 



Jesper Kjærgaard (DCS) 

Lars Pedersen (DLS) 

Henriette Ytting (DSGH) 

Ulrich Fredberg (DRS) 

 

Mødeaktivitet 2016 

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) afgiver som fast høringspart for Sundhedsstyrelsen (SST) 
og De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) høringssvar, når dette er relevant. Ligeledes deltager 
selskabet i råd, udvalg og arbejdsgrupper, når det vurderes at opgaven ikke kan varetages bedre af 
et eller flere af de enkelte selskaber. I flere arbejdsgrupper deltager DSIM sammen med 
repræsentanter fra et eller flere specialeselskaber for at sikre så bred intern medicinsk 
repræsentation som muligt. 
 
DSIM er aktuelt repræsenteret i:  

 Sundhedsstyrelsens Følgegruppe for den ældre medicinske patient 

 Sundhedsstyrelsens Følgegruppe for ernæringsindsatser vedrørende den ældre 
medicinske patient  

 Sundhedsstyrelsens Referencegruppe for kronisk sygdom (hvilende) 

 Styregruppen for Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL) 

 Det Rådgivende Udvalg til IRF’s Nationale Rekommandationsliste 

 IRFs specialistgruppe vedrørende smerter 

 IRFs specialistgruppe vedrørende muskler og knogler 

 Det Nationale Antibiotikaråd 

 Lægeforeningens og De Lægevidenskabelige Selskabers akutarbejdsgruppe 
 Sundhedsstyrelsens udvalg vedr. vurdering af et speciale i akutmedicin 

 
Beretning 

 

Alle 9 intern medicinske specialer er p.t. repræsenteret i DSIM's bestyrelse og bestyrelsesmedlemmerne har 

i det forgangne år atter ydet en stor arbejdsindsats for DSIM. Ikke kun som bestyrelsesmedlemmer med den 

arbejdsbyrde det medfører, men ofte også som aktive medlemmer i Uddannelsesudvalget, som kursusledere 

og/eller undervisere på DSIM's kurser og som repræsentanter i diverse råd og arbejdsgrupper. For det skal 

alle - også de øvrige personer, der repræsenterer DSIM i andre sammenhænge - have en stor tak. 

Desværre ønsker 2 bestyrelsesmedlemmer at udtræde af bestyrelsen ved denne generalforsamling, nemlig 

Rikke Krogh-Madsen og Rikke Borg. De skal begge have en stor tak for deres engagerede indsats, idet vi 

http://www.dsim.dk/


samtidig kan glæde os over, at deres afløsere allerede er fundet. Det vidner om, at arbejdet med det intern 

medicinske område fortsat prioriteres højt i de specialespecifikke selskaber. 

Også en stor tak til DSIM's Uddannelsesudvalg, herunder hovedkursusleder Ellen Sloth. Udvalgets 

medlemmer arbejder vedvarende for at sikre relevante kurser af høj faglig kvalitet for de kommende 

speciallæger. 

 I det forgangne år måtte vi med beklagelse modtage besked om at vores tidligere mangeårige sekretær 

Kirsten Koch var gået bort. Kirsten var en dygtig og pligtopfyldende sekretær til stor støtte for DSIM's 

bestyrelse; opgaven varetages nu på fineste vis af Johanne Mosdal og vi takker Johanne for et  godt 

samarbejde. 

Endelig vil jeg gerne takke Novo Nordisk Fonden for endnu engang at støtte afholdelsen af DSIM's Årsmøde 

og uddeling af Hagedornprisen. I år kan vi atter se frem til et årsmøde med inspirerende fagligt indhold og en 

festlig uddeling af Hagedornprisen. 

Sidste år fejrede Dansk Selskab for Intern Medicin sit 100 års jubilæum og sluttede sig dermed til den stadigt 

voksende skare af 100-årige her i landet. Som det blev klart i løbet af årsmødet 2016 er der sket en utrolig 

udvikling indenfor det intern medicinske område og DSIM's rolle har ændret sig betydeligt gennem de 

hundrede år - selskabets opgaver er blevet andre, men også samfundet og det sundhedsvæsen, som vi er en 

del af, er væsentligt forskelligt fra tidligere tider. Jeg synes, at vi med stolthed kan sige, at DSIM har været og 

er i stand til at redefinere sin rolle og påtage sig nye og andre opgaver uden at miste hovedformålet af syne; 

nemlig at sikre uddannelsen af de intern medicinske speciallæger, således at de stadigt flere komplekse 

medicinske patienter kan sikres optimale og fagligt velkvalificerede forløb.  

Uden de mange delkursusledere og undervisere på DSIM's kurser kunne vi ikke opretholde og videreudvikle 

den gode kursusrække, der skal ruste de kommende speciallæger til deres fremtidige virke; derfor sætter 

selskabet uendelig stor pris på delkursusledernes og undervisernes indsats. Ofte påtager de sig opgaven uden 

egentlig forudgående oplæring eller opbakning til opgaven og uden støtte til de mange praktiske opgaver, 

der hører til afvikling af kurser, men blot med deres faglige kunnen og ønsket om at videregive denne til 

fremtidige kolleger. Uddannelsesudvalget i DSIM planlægger at tilbyde kursusledere og undervisere en årlig 

temadag, hvor der vil være mulighed for faglig opdatering, indsigt i pædagogiske værktøjer og vidensdeling 

til gavn for både kursusledere og undervisere, men også for kursisterne. Første temadag forventes afholdt i 

foråret 2018. I øvrigt henvises  til beretning fra Uddannelsesudvalget. 

I det forgangne år har særligt det arbejde, der foregår i regi af Lægeforeningen, De Lægevidenskabelige 

Selskaber og Sundhedsstyrelsen med at vurdere behovet for etablering af et nyt speciale i akut medicin 

optaget bestyrelsen meget; bl.a. er flere bestyrelsesmedlemmer aktive i diverse arbejdsgrupper. Det har  ikke 

været muligt for DSIM at komme med en entydig udmelding om, hvorvidt selskabet er for eller imod den 

eventuelle etablering af et nyt speciale. Af den simple grund, at der blandt de ni specialeselskaber ikke er 

enighed! Det kan ikke være anderledes - vi har den interne medicin til fælles, men der kan være sager, hvor 

holdningerne er forskellige. Dog er alle specialeselskaber og dermed bestyrelsesmedlemmer enige om aktivt 

at tage del i drøftelserne; i arbejdet har DSIM's repræsentanter særligt holdt sig det uddannelsesmæssige 

aspekt for øje. Skulle et nyt speciale blive etableret, vil DSIM fortsætte sit arbejde med at sætte sit præg på 

uddannelsen af disse speciallæger, der vil have behov for en så bred intern medicinsk viden som overhovedet 

muligt.  



Ligesom de mere end tusinde 100-årige borgere i Danmark har oplevet at samfundet og tiden ændrer sig og 

dermed ens egen rolle, har DSIM også måtte gøre det. Og det vil DSIM også fremadrettet gøre - der er opgaver 

nok! 

Pia Nimann Kannegaard, formand for DSIM, marts 2017 


