Formandens beretning til
DSIM's Generalforsamling d. 1. marts 2019

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)

Nuværende suppleanter/stedfortrædere
Hanne Elkjær Andersen (DSG)
Lisbeth Brandi (DNS)
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 2018
Bestyrelsen har i 2018 afholdt 4 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 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
Lægeforeningens og De Lægevidenskabelige Selskabers akutarbejdsgruppe

Beretning
Ved sidste generalforsamling valgte alle 9 bestyrelsesmedlemmer at fortsætte arbejdet i DSIM's bestyrelse,
hvilket har givet optimale betingelser for at arbejde videre med de områder, som bestyrelsen har
beskæftiget sig med. Alle 9 intern medicinske specialer er således fortsat repræsenteret i bestyrelsen; vi
skal dog efter generalforsamlingen i år tage afsked med vores kardiologiske repræsentant og faglige
sekretær Britt Falskov, der har valgt at træde ud af bestyrelsen. Jeg vil gerne sige stor tak til Britt for hendes
arbejde i bestyrelsen og takke for godt samarbejde. Vi glæder os til at byde velkommen til Britts efterfølger.
Jeg vil også gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde alle lægger i DSIM; det være sig i
forbindelse med det egentlige bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde og ikke mindst det uddannelsesmæssige
aspekt, som flere bestyrelsesmedlemmer er engageret i. Jeg ved, at det i en travl klinisk hverdag kan være
svært at finde plads til dette arbejde, men glæder mig over, at alle prioriterer arbejdet for DSIM højt.
En stor tak skal også lyde til alle medlemmer af DSIM's Uddannelsesudvalg, alle kursusledere og
undervisere på DSIM's kurser samt repræsentanter i diverse råd og arbejdsgrupper. Særligt vil jeg gerne
nævne DSIM's hovedkursusleder Ahmed Aziz og formanden for Uddannelsesudvalget Anders Rinnov, der
hver især yder en stor indsats i forhold til den omfangsrige kursusrække, som DSIM er ansvarlig for.

I det forgangne år har vi desværre måtte sige farvel til vores kompetente og hjælpsomme sekretær Johanne
Mosdal; dette skyldtes en omorganisering i Lægeforeningens personalegruppe. Vi ser i bestyrelsen frem til
godt samarbejde med vores nye sekretær Linda Ædelsten Edslev.
Endnu engang har det været muligt at arrangere DSIM's Årsmøde og uddeling af Hagedornprisen i tæt
samarbejde med Novo Nordisk Fonden; i samarbejde med vores kontaktperson i Novo Nordisk Fonden har
vi i forberedelsen til dette års møde gjort os umage for at gøre årsmødet til en endnu mere fuldendt
oplevelse for deltagerne. Derfor tak til Novo Nordisk Fonden.
Det faglige program for årsmødet 2019 er endnu engang fantastisk inspirerende og det er en glæde, at der
blandt selskaberne tydeligvis er stor interesse for at deltage. Bestyrelsen har i år valgt at gen-introducere
en foredragskonkurrence for yngre læger i forbindelse med årsmødet; også dette tiltag har der været stor
interesse for fra selskabernes side. Bestyrelsen håber, at dette tiltag kan være med til at fastholde
interessen for den brede interne medicin blandt vores yngre kollegaer. Selve prisuddelingen vil helt sikkert
være lige så festlig som de tidligere år.
DSIM har i 2018 afholdt en temadag for alle delkursusledere og hovedkursuslederne i de intern medicinske
specialer. Der var stor interesse for at deltage i temadagen, der handlede om læring på vores kurser og
transfer til den kliniske hverdag. Dagen var inspirerende med gode oplægsholdere, men ikke mindst
mulighed for at delkursuslederne kunne udveksle erfaringer og dele tips og anbefalinger med hinanden.
Uddannelsesudvalget planlægger en ny temadag og håber, at et sådan uddannelsestilbud til vores
kursusledere kan blive - om ikke et årligt - men så regelmæssigt tilbagevendende tilbud. Bestyrelsen i DSIM
støtter op om Uddannelsesudvalgets arbejde med dette. Uddannelsesudvalget arbejder også vedvarende
med at gøre kursusrækken endnu bedre; aktuelt er der fokus på at gøre evalueringsformen bedre, således
at evalueringerne giver mening for kursisterne og er anvendelige for kursuslederne.
Med henblik på at udvikle DSIM's uddannelsestilbud har bestyrelsen arbejdet med eventuelle nye kurser i
DSIM-regi. Bestyrelsen har været inspireret af oplæg fra overlæge Nina Bjarnasson omkring
stuegangsfunktionen, som for mange intern medicinere er en af kerneydelserne i det kliniske arbejde. Der
er nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen for at arbejde videre med dette. DSIM modtager gerne forslag fra
medlemmerne om eventuelle fremtidige uddannelsestilbud.
I beretningsåret har vi set etableringen af et nyt lægespeciale, Akut Medicin. DSIM har - som det vil være
bekendt for mange - taget del i drøftelserne op til beslutningen om, hvorvidt specialet skulle etableres eller
ej. Fra DSIM's side vil vi nu følge, hvordan det nye speciale udvikler sig og om de intern medicinske
kompetencer opfyldes. DSIM har tidligere givet udtryk for at være interesseret i at tage aktivt del i
uddannelsen af de nye akutmedicinere, men der er ikke truffet nogle aftaler om dette.
DSIM's primære fokusområde er fortsat den brede intern medicin og særligt udannelse af de kommende
intern medicinske speciallæger og gennem uddannelse sikre de brede intern medicinske kompetencer i et
stadigt mere specialiseret sundhedsvæsen.

Pia Nimann Kannegaard, formand for DSIM, februar 2019

