Formandens beretning til
DSIM's Generalforsamling 8. juni 2021
Bestyrelsen har i perioden bestået af:
Formand og sekretær, Pia Nimann Kannegaard, Dansk Selskab for Geriatri (DSG)
Næstformand og kasserer Anders Rinnov, Dansk Endokrinologisk Selskab (DES)
Vibeke Bønnelykke Sørensen, Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)
Daniel Faurholt-Jepsen (hjemmesideansvarlig), Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI)
Anne Ortved Gang, Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS)
Klaus Theede, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH)
Kasper Søltoft Larsen, Dansk Reumatologisk Selskab (DRS)
Ditte Hansen, Dansk Nefrologisk Selskab (DNS)
Lars Pedersen, Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)

Nuværende suppleanter/stedfortrædere:
Hanne Elkjær Andersen (DSG)
Jens Schmidt Iversen (DNS)
Ann-Brit Eg Hansen (DSI)
Carsten Dirksen (DES)
Lisbeth Enggaard (DHS)
Jesper Kjærgaard (DCS)
Niels Høyer (DLS)
Lone G. Madsen (DSGH)
Mette Holland-Fischer (DRS)

Mødeaktivitet 2020
Bestyrelsen har i 2020 afholdt 4 bestyrelsesmøder; referat fra disse kan ses på selskabets hjemmeside
www.dsim.dk

Repræsentation i råd, udvalg og arbejdsgrupper
Året 2020 har, som det vil være alle bekendt, været præget af corona-pandemien. Det har også sat
sit præg på ikke bare bestyrelsesarbejdet i selskabet, men også udvalgs- og rådsarbejde. Der er
derfor behov for, at DSIM’s bestyrelse i det kommende år skaber overblik over selskabets
repræsentation i diverse råd og udvalg.
Dansk Selskab for Intern medicin (DSIM) afgiver høringssvar som fast høringspart for
Sundhedsstyrelsen (SST) og De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), når dette er relevant. DSIM
deltager altid med det formål at repræsentere den brede interne medicin.
DSIM er aktuelt repræsenteret i:
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
Beretning
I foråret 2020 afholdt DSIM generalforsamling og årsmøde umiddelbart inden corona-pandemien
lukkede landet ned. Vi havde en fagligt spændende, men også festlig dag med fejring af
prismodtager professor Michael Kjær.
Emnet for årsmødet i februar 2020 var Hot topics i den interne medicin og bl.a. kunne de
fremmødte høre professor Jens Lundgren fortælle om noget så topaktuelt som den nye
coronavirus. Ingen kunne formentlig på det tidspunkt forestille sig, hvordan denne nye virus ville
komme til at sætte dagsordenen i meget lang tid fremover med alle de sundhedsmæssige,
politiske, økonomiske og menneskelige omkostninger, det har haft og stadig har.
Efter generalforsamlingen 2020 skete der en del udskiftning i bestyrelsen, og jeg synes, at vi trods
en særlig situation i beretningsåret er kommet godt fra start med samarbejdet. Jeg vil gerne takke
alle bestyrelsesmedlemmer for deres engagement i arbejdet for DSIM.
Desværre skal vi også i 2021 sige farvel til flere bestyrelsesmedlemmer; Lars Pedersen og Daniel
Faurholt-Jepsen har efter flere års bestyrelsesarbejde valgt at træde ud af bestyrelsen. En meget
stor tak til både Lars og Daniel. Heldigvis er nye bestyrelsesmedlemmer allerede fundet, og vi
glæder os i bestyrelsen til det kommende samarbejde med Vibeke Gottlieb (DLS) og Tavs Qvist
(DSI).
Men en helt særlig tak skal tilgå DSIM’s hovedkursusledere. Ved årsskiftet 2019/2020 overtog
Mette Holland-Fischer og Mette Yde Dam i fællesskab posten som hovedkursusledere og
formandsposten i Uddannelsesudvalget. Planerne for arbejdet var mange; herunder drøftelser om
ændring af kursusrækken, temadag for delkursusledere og opkvalificering af evaluering af

kurserne. Så kom – ja, corona. Dermed skiftede fokus til næsten udelukkende at sikre afholdelse af
kurser under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men også med det formål for øje,
at aflysninger eller udskydelser af kurser ikke måtte resultere i, at kommende speciallæger blev
forsinkede i deres uddannelse.
I samarbejde med delkursuslederne har Mette og Mette arbejdet utrætteligt med at finde
løsninger, der både smittemæssigt, fagligt og økonomisk var forsvarlige. Jeg kender som
hovedkursusleder i eget selskab til de mange beslutninger, der har skulle træffes for at sikre
kursusrækkens gennemførelse, og kan på den måde til en vis grad forstå, hvordan Mette og Mette
i en meget større skala har skulle holde overblik over DSIM’s omfangsrige kursusrække og aktivitet. Men ingen kan nok helt sætte sig ind i, hvor mange timer der er lagt i arbejdet fra
hovedkursusledernes side. Så en kæmpestor tak skal lyde fra bestyrelsen til Mette og Mette.
Jeg vil også takke medlemmer af DSIM's Uddannelsesudvalg og alle delkursusledere og
undervisere, der alle lægger et stort arbejde i at planlægge, afholde, udvikle og evaluere DSIM's
kursusrække.
Hele bestyrelsen vil gerne takke vores sekretær Eva Baadsgaard for et godt samarbejde.
Som de foregående år har bestyrelsen som forberedelse til Hagedornmødet 2021 udpeget en
modtager af Hagedornprisen. Vi planlagde også et fagligt program under emnet Teknologi i de
intern medicinske specialer. Desværre måtte årsmødet i marts d.å. aflyses, da det ikke var muligt
at afholde hverken generalforsamling, årsmøde eller prisoverrækkelse under de gældende
restriktioner. Heldigvis har alle deltagere givet tilsagn om at deltage ved det planlagte årsmøde i
2022.
Prismodtager 2021 er professor Hans Hasselbalch, der er informeret om udpegning som
prismodtager og heldigvis også er indforstået med at afvente med den officielle prisfest til 2022;
så i 2022 glæder vi os til at fejre ikke én, men to Hagedorn-prismodtagere.
DSIM har fortsat sit tætte samarbejde med Novo Nordisk Fonden, som har været meget fleksible
om udskydelsen af årsmødet; vi ser frem til det fortsatte samarbejde og takker for godt
samarbejde.
Generalforsamlingen i år afholdes virtuelt for at imødekomme overholdelse af gældende
retningslinjer, herunder forsamlingsloft. Bestyrelsen håber, at der dette til trods vil være mulighed
for relevante drøftelser. Men naturligvis håber vi, at det i 2022 vil være muligt af mødes igen fysisk
både til generalforsamling og årsmøde.
Hele selskabets primære fokus er naturligvis fortsat at sikre kommende speciallægers
kompetencer indenfor den brede interne medicin; herunder vil bestyrelsen holde sig orienteret
om det arbejde, der pågår med revision af speciallægeuddannelsen.

Pia Nimann Kannegaard, formand for DSIM, maj 2021

