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Bestyrelsen har i perioden bestået af
Formand Pia Nimann Kannegaard (hjemmesideansvarlig), Dansk Selskab for Geriatri (DSG)
Næstformand og kasserer Anders Rinnov, Dansk Endokrinologisk Selskab (DES)
Faglig sekretær Britt Falskov, Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)
Daniel Faurholt-Jepsen, Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI)
Lisbeth Enggard, Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS)
Lone Galmstrup Madsen, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH)
Kasper Søltoft Larsen, Dansk Reumatologisk Selskab (DRS)
Jens Schmidt Iversen, Dansk Nefrologisk Selskab (DNS)
Lars Pedersen, Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)
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Ann-Brit Eg Hansen (DSI)
Carsten Dirksen (DES)
Ida Sillesen (DHS)
Jesper Kjærgaard (DCS)
Niels Høyer (DLS)
Birgit Larsen (DSGH)
Mette Holland-Fischer (DRS)

Mødeaktivitet 2017
Bestyrelsen har i 2017 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

Beretning
Efter sidste generalforsamling trådte fem bestyrelsesmedlemmer ud af DSIM's bestyrelse; heldigvis kunne
vi umiddelbart byde velkommen til fem nye, engagerede bestyrelsesmedlemmer, således at alle 9 interne
medicinske specialer fortsat er repræsenteret i bestyrelsen. Den store udskiftning på posterne har dog ikke
givet anledning til, at arbejdet har stået i stampe; i det forgangne år har bestyrelsesarbejdet været
inspirerende og visionært. Alle bestyrelsesmedlemmer har lagt en ekstraordinær arbejdsindsats i arbejdet
med og for DSIM. Det skal alle have en stor tak for. Samtidig er det glædeligt, at alle bestyrelsesmedlemmer
er indstillet på at fortsætte deres arbejde i bestyrelsen, hvilket sikrer kontinuiteten i arbejdet.
Også DSIM's medlemmer af Uddannelsesudvalget, alle kursusledere og undervisere på DSIM's kurser samt
repræsentanter i diverse råd og arbejdsgrupper skal have en stor tak for deres indsats. En særlig tak skal
lyde til Ellen Sloth, som ved årsskiftet takkede af som Hovedkursusleder; Ellen har taget aktiv del i arbejdet
med planlægning og evaluering af kurserne samt økonomien omkring disse. Vi byder Ahmed Aziz
velkommen som ny hovedkursusleder; Ahmed har allerede opnået erfaring med arbejdet med DSIM's
kurser gennem sit arbejde som aktivt medlem af Uddannelsesudvalget.
En særlig tak skal lyde til vores sekretær Johanne Mosdal, som er en fantastisk hjælp for bestyrelsen i vores
arbejde; Johanne holder styr på det hele og får på sin egen venlige og imødekommende, men vedholdende
facon tingene gjort korrekt og rettidigt. I det forgangne år har Johanne lagt en stor arbejdsindsats i
fornyelsen af DSIM's hjemmeside og varetager det daglige arbejde med hjemmesiden, hvilket er en stor
hjælp og til gavn for DSIM's medlemmer.
Sluttelig vil jeg takke Novo Nordisk Fonden for at støtte afholdelsen af DSIM's Årsmøde og uddeling af
Hagedornprisen. Igen i år kan vi se frem til et fagligt stærkt årsmøde og en festlig fejring af dette års vinder
af Hagedornprisen.

Udover det vanlige arbejde med kursusrækken har særligt tre arbejdsopgaver fyldt i bestyrelsesarbejdet i
2017. I samarbejde med Uddannelsesudvalget har bestyrelsen arrangeret en temadag for selskabets
delkursusledere. Emnet ved denne første temadag var Transfer og dagen var sammensat med både oplæg
omkring teoretiske læringsprincipper og praktiske erfaringer hermed, men ikke mindst mulighed for
erfaringsudveksling og vidensdeling delkursuslederne imellem ved workshop på dagen. Der var interesse
for deltagelse på dagen, ikke kun fra DSIM's delkursusledere, men også fra de specialespecifikke selskaber,
der gerne ville have mulighed for at lade deres kursusledere deltage i dagen. DSIM har modtaget
økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen til afholdelse af dagen, men har også selv lagt både arbejdstimer
og økonomi i projektet; temadagen blev godt evalueret og en enig bestyrelse vil i samarbejde med
Uddannelsesudvalget arbejde for, at temadagen kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed.
Forhåbentlig vil målgruppen kunne udvides til også at omfatte andre interesserede end DSIM's egne
delkursusledere, omend temadagen primært var tænkt som værende et tilbud til vores delkursusledere,
som en lille tak for en meget stor arbejdsindsats for at sikre fagligt højt kvalificeret undervisning af de
kommende speciallæger.
Noget, der også har fyldt meget i DSIM's arbejde i 2017, har været drøftelserne omkring et muligt nyt akut
medicinsk speciale. Flere af DSIM's bestyrelsesmedlemmer har siddet med i arbejdsgrupper og -udvalg,
både i regi af Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen. DSIM's repræsentanter har taget aktivt del i arbejdet,
da drøftelser og meningerne om et sådant nyt speciale er mange - også i bestyrelsen. DSIM er en
paraplyorganisation for ni intern medicinske specialer, som ikke på alle punkter har været enige om, hvad
indstillingen til et akut medicinsk speciale skulle være. Det er dog efter min mening glædeligt, at vi i
bestyrelsen og de intern medicinske specialer er enige om bekymringen for det nye speciales kommende
speciallæger og deres færdigheder indenfor de intern medicinske kompetencer. Målbeskrivelsen fremstår
meget ambitiøs, og desværre synes uddannelsen af akutmedicinerne i intern medicinske kompetencer ikke
at være prioriteret i tilstrækkeligt omfang.
Sundhedsstyrelsen har netop besluttet, at det akut medicinske speciale bliver en realitet, og det har DSIM
naturligvis taget til efterretning. Bestyrelsen har også besluttet - som det i hele forløbet har været vores
indstilling - at tilbyde aktivt at tage del i uddannelsen af de nye speciallæger for at sikre, at de kan erhverve
de nødvendige intern medicinske kompetencer til gavn for patienterne. Præcis hvordan et sådan eventuelt
fremtidigt samarbejde vil forme sig vides ikke, men DSIM er oprigtigt interesseret i at deltage.
Endeligt vil jeg nævne det arbejde, der har været lagt i at få revideret vores hjemmeside; resultatet er efter
bestyrelsens mening blevet godt og det er vores håb, at hjemmesiden nu layoutmæssigt er langt mere
tiltalende og brugermæssigt mere attraktiv.
Så DSIM tager fortsat aktivt del i den lægefaglige debat i dagens sundhedsvæsen og er en engageret aktør.
Som altid med særligt det uddannelsesmæssige aspekt for øje og med den arbejdsindsats vores
bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af Uddannelsesudvalget, delkursusledere, undervisere og
repræsentanter lægger for dagen, er DSIM helt sikkert i stand til at løfte arbejdsopgaven. Bestyrelsen ser
frem til den kommende tids arbejdsopgaver.
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