
 
 
 

DSIM bestyrelsesmøde 2. juni 2020 kl. 16.15-20.00 
 
 

R E F E R A T 
 
Til stede: Pia Kannegaard, Anders Rinnov, Lars Pedersen, Daniel 
 Faurholt-Jepsen, Vibeke Bønnelykke Sørensen, Ditte Hansen og 
 Anne Gang. 
Afbud: Kasper Søltoft og Klaus Theede. 
Referent: Pia Kannegaard. 
 
 

1) Orientering. 
Der har efter generalforsamlingen været udskiftning i 
bestyrelsen. Jens Schmidt Iversen, Ulla Høst, Lisbeth 
Enggard og Lone Galmstrup Madsen er stoppet i bestyrelsen. 
Istedet er Ditte Hansen, Vibeke Bønnelykke Sørensen, Anne 
Gang og Klaus Theede indtrådt i bestyrelsen. Velkommen til 
de nye bestyrelsesmedlemmer. 
Under punktet gensidig information om Covid-situationen i 
de enkelte specialer, herunder bl.a. afholdelse af årsmøder. 
 

2) Konstituering af bestyrelsen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Formand Pia Kannegaard 
Næstformand Anders Rinnov 
Sekretær Pia Kannegaard 
Kasserer Anders Rinnov 
Hjemmesideansvarlig Daniel Faurholt-Jepsen 



Listen over bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 
kontaktoplysninger opdateret ved mødet. Pia rundsender 
skema. 
 

3) Hagedornmøde 2020. 
Bestyrelsen evaluerede det afholdte Hagedornmøde 2020 og 
der var enighed om at arrangementet var vellykket både 
fagligt og organisatorisk. 
  

4) Hagedornmøde 2021 
Næste års Hagedornmøde afholdes 5. marts 2021. Der er 
truffet aftale med Novo Nordisk om afholdelse. 
Bestyrelsen drøftede emne for det næste årsmøde. Valget 
faldt på: Teknologi i de interne medicinske specialer. 
Ditte og Anne udarbejder oplæg til selskaberne, rundsendes i 
bestyrelsen med deadline 15/6-20, således at oplægget kan 
sendes til specialerne inden sommerferien. Oplægsholder skal 
meldes tilbage til DSIM senest 1. september 2020. 
Som hovedtaler blev flere foreslået; Pia kontakter mulige 
hovedtalere. 
Bestyrelsen besluttede ligeledes at fastholde 
foredragskonkurrencen for yngre læger i forbindelse med 
Hagedornmødet. Oplægget skal være skarpere for at gøre 
konkurrencen mere lige. Lars og Anders ser på oplægget, som 
kan medsendes til selskaberne inden sommerferien.  
Der har været problemer med at få udbetalt præmien til 
vinderen af foredragskonkurrencen de foregående år. 
Bestyrelsen drøftede om præmien skulle være andet end 
pengepræmie, men dette vil formentlig resultere i et større 
administrativt arbejde. Det besluttedes derfor, at præmien 
øges til kr. 15.000,- som enten kan overføres til en 
forskningskonto eller udbetales som skattepligtigt beløb. 
Skal ligeledes skrives ind i oplægget. 
 

 
 



5) Uddannelsesudvalg. 
Der har været en ekstraarbejdsopgave for de to 
hovedkursusledere på grund af Covid-situationen. De 
planlagte DSIM-kurser er blevet aflyst og særligt for kurser, 
der ligger sidst i kursusrækken har dette været problematisk, 
da en række kursister kun har manglet et enkelt kursus inden 
afslutning af HU-forløb. Der er i samarbejde med de enkelte 
kursusledere forsøgt udarbejdet erstatning for kursus, således 
at ingen kursister får forlænget deres HU-forløb. Der vil dog 
formentlig være et efterslæb, således at der til efterårets 
kurser kan forventes et højere antal kursister end vanligt, 
ligesom der kan være økonomiske konsekvenser. Der er ikke 
overblik over omfanget endnu. 
 

6) Hjemmeside. 
Der er udarbejdet samarbejdsaftale vedr. privatlivspolitik. 
Pia har kontaktet Marie Friis vedr. yngre intern medicineres 
brug af DSIM's hjemmeside, men endnu ingen 
tilbagemelding. 
 

7) Økonomi. 
Møde med bankrådgiver udskydes til senere bestyrelsesmøde.  
 

8) Eventuelt. 
Intet til referat. Næste mødedatoer: 15/9-20, 10/11-20 og 9/2-
21. 


