Godkendt 27. november 2006

Referat af bestyrelsesmøde
Dansk Selskab for Intern Medicin
Torsdag den 12. oktober 2006 kl. 16 - 20
Domus Medica
Yngre Lægers Bestyrelseslokale
Til stede: Thomas Gjørup (TG), Birte Hansen (BH) indtil kl. 18.15, Peter Gjersøe (PG) fra
kl. 17.30, Mette Worsøe (MW)
Afbud: Lene Stouby Mortensen (LSM), Ejler Ejlersen (EE), Peter Jacobsen (PJ) og Torben
Østergård (TØ)
Referent: Kirsten Koch (KK)
1.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2006
Referatet blev godkendt og lægges på hjemmesiden (KK).

2.

Gensidig orientering
AKUT-medicinsk indsats. BH mente, at Referencegruppen afventer anbefaling fra DSIM.
Dette gav anledning til debat om emnet, og bestyrelsen enedes om at målet må være at arbejde hen imod øget tilstedeværelse af speciallæger i AKUT-modtageafdelingerne. Der kunne
evt. oprettes flere daghospitaler med speciallæger og uddannelsessøgende læger og samtidig
skulle transportforholdene for patienterne gøres bedre. For at udnytte eksisterende bygningsmasse – i en overgangsperiode – kunne man forstille sig, at patienter, når de er stabiliseret,
blev flyttet til andre bygninger for fortsat behandling. Alle funktioner skal have relevant lægebemanding. TG deltager i møde med Regionsforeningen i november 2006. BH er blevet
bedt om at svare på spørgeskema fra DSI.

3.

Meddelelser fra udvalg m.m.
3.1. Møde- og Efteruddannelsesudvalget (MEFU)
Intet Nyt.
3.2. Arbejdsgruppen vedr. organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger
Næste møde holdes 22. november 2006.
3.3. Koordineringsudvalget

Formand:
Klinikchef, dr.med. Thomas Gjørup
Steno Diabetes Center
Niels Steensens Vej 2-4
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0800
e-mail: thgj@steno.dk

Sekretariat:
Fællessekretariatet
Esplanaden 8C, 3.sal
1263 København K.
Tlf. 3544 8403
Fax 3544 8408
e-mail: kk@dadl.dk

Dansk Selskab for Intern Medicin

Holder Internatmøde ultimo november 2006. TG tager kontakt til SST (Eva
Hammershøy) mhp. at søge om tilskud. Ellers betaler DSIM udgiften. Forventet
udgift kr. 28.000. Bestyrelsen overvejer at gøre Udvalget til et permanent udvalg.
3.4. European Federation of Internal Medicine (EFIM)
Intet Nyt.
3.5. Union of European Medical Specialists (UEMS)
Intet Nyt.
3.6. European Board of Internal Medicine (EBIM)
Intet Nyt.
4.

Generalforsamling 2007
Generalforsamlingen holdes mandag den 27. november 2006 kl. 16.00 i Domus Medica,
Salonen. Morten Christy har accepteret at være dirigent og takket ja til at deltage i efterfølgende bestyrelsesmiddag.
Jørgen Steen Andersen og Henrik Ancher Sørensen er inviteret til at deltage i Generalforsamlingen og den efterfølgende bestyrelsesmiddag, hvilket de begge har takket ja til.
Dagsorden, beretninger, regnskab m.v. er på vej til medlemmerne i Nyhedsbrev nr. 44.
Følgende er foreslået som kandidater til bestyrelsen: Torben Østergård, Århus Universitetshospital og Christian Backer Mogensen, Odense Universitetshospital. Derudover
foreslog MW, at bestyrelsen bringer Mette Hallas, Odense Universitetshospital i forslag.

5.

Årsregnskab 2005 - 2006
Regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. KK indhenter de resterende underskrifter. Der er underskud på kr. 346.341, hvilket bl.a. skyldes
EFIM-arrangementet kr. 135.000, Nyhedsbrevet kr. 118.000, Udvalgsmøder kr. 127.000.

6.

Budget 2006 - 2007
Bestyrelsen vil bede EE udarbejde budget for 2006 – 07, som kan lægges på hjemmesiden snarest og samtidigt sendes en mail til medlemmerne, som gør opmærksom på dette.
Bestyrelsen besluttede følgende retningslinier for budgettet:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Der skal udarbejdes et budget, der balancerer.
Der foreslås kontingentstigning til 350 - 400 kr. KK undersøger kontingent til
specialeselskaberne. DSIM må IKKE have det højeste kontingent, og hvis 2 af
specialeselskaber har et kontingent på over kr. 300, forhøjer DSIM deres kontingent til kr. 400 – ellers forhøjes til kr. 350.
Udgifterne til Nyhedsbrevet skal opretholdes (der overvejes elektronisk nyhedsbrev på sigt, men ikke i 2006-07)
Udgifterne til EFIM-arrangementet var en engangsudgift.
Der undersøges i SST om nogle af transportudgifterne ifm. diverse nævn og udvalg kan dækkes af SST.
Niveauet for Årsmøde / Hagedorn-Prisuddelingen opretholdes.
Bedre forrentning af formuen.
Koordinationsudvalget holder internatmøde ultimo november 2006 - pris ca. kr.
28.000. Tilskud søges i SST.

Når budgettet skal præsenteres for medlemmerne, ledsages det af notat med følgende
argumenter for kontingentforhøjelsen:
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1.

Nyhedsbrevet ønskes forsat udsendt til hver enkelt medlem – på sigt overvejes
det at overgå til elektronisk medie / hjemmesiden. Evt. et spørgeskema herom i
næste Nyhedsbrev.
2. Den Lægelige Videreuddannelse – Revidere målbeskrivelsen.
3. Fortsat deltage i arbejdet vedr. Inspektorrapporter.
4. Kvalitetssikre videreuddannelsen.
5. Deltage i organiseringen af AKUT-funktionen.
6. Arbejde for et sammenhængende sundhedsvæsen vedr. den kroniske patient.
7. Styrke samarbejdet med de 9 specialeselskaber ifm. Årsmødet– synligggøre landvindinger på de forskellige områder.
8. Fortsat deltage i det internationale arbejde med uddannelse, organisation osv.
9. DSIM er dd. repræsenteret i en lang række udvalg og nævn. Det er et vigtigt arbejde, der foregår her, så det ønsker bestyrelsen at opretholde og gerne øge interessen for.
10. Forskningstræning – selskabet vil fremover deltage aktivt i dette arbejde.
11. Tværfaglige kurser i speciallægeuddannelsen.
KK undersøger prisforskellen på udsendelse af Nyhedsbrev via elektronisk medie og som
alm. post. Bestyrelsen overvejer en spørgeskemaundersøgelse herom i næste Nyhedsbrev.
TG omtaler kontingentforhøjelsen i beretningen på generalforsamlingen.
7.

Årsmøde den 2. marts 2007
Der sendes brev til de 9 specialeselskaber, hvor de – i lighed med sidste år – opfordres til
at bidrage med indlæg på årsmødet. Deadline for svar er 1. december 2006. Emnet er:
Den kroniske patient. Brevet følges op med en opringning, som PG koordinerer.

8.

Drøftelse af hvordan vi forholder os til HR’s og formentlig alle 5 Regioners ordvalg
til De Medicinske Specialeråd
”Commun Trunk” er fjernet fra det skriftlige materiale. Det kaldes nu ”dobbeltspecialer”.
TG tager kontakt til Bent Hansen.

9.

Nyhedsbrev
Næste Nyhedsbrev udkommer primo maj 2007. Emner: Summer School 2007, Hagedorn
Prisuddelingen, Forskertræning, AKUT, Revision af målbeskrivelsen, evt. spørgeskema.

10. Forskertræning
DSIM deltager aktivt i Region Øst. PJ og TG udarbejder oplæg og underviser. Oplæg til
program er sendt til bestyrelsen. DSIM deltager også meget gerne i de andre regioner.
11. Næste møde
Onsdag den 24. januar 2007 kl. 16.00 i Domus Medica
Fredag den 2. marts 2007 kl. 8.00 i Mindestuen, Domus Hagedorn, Steno Diabetes Center
Mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i Domus Medica
Onsdag den 6. juni 2007 kl. 16.00 i Domus Medica.
12. Eventuelt
PG oplyste, at Redaktionspanelet, Sekretariatet for Referenceprogrammer (CEMTV) er
nedlagt. Der er ikke længere kapacitet til at udarbejde Referenceprogrammer. Det overlades nu til de videnskabelige selskaber. I stedet bliver der oprettet et Råd for Nationalt
Kliniske Retningslinier, som skal koordinere og vejlede. PG vil gerne deltage i dette
arbejde. Bestyrelsen besluttede at sende et brev til SST herom. PG sørger for dette.

