Årsmøde og overrækkelse af

Hagedorn Prisen
Tid:		
Sted:		

Fredag den 4. marts 2022
Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

		OBS: Der tages forbehold for ændringer eller aflysning pga. Corona
		Program

08.30-09.00
		Generalforsamling Dansk Selskab for Intern Medicin
09.30-09.40
		Velkomst
		
		

Teknologi i de intern medicinske specialer
v/ formand for Dansk Selskab for Intern Medicin, overlæge Pia Nimann Kannegaard

09.40-10.30
		Skal læger også have en ingeniøruddannelse i fremtiden?

		
v/ Kim Dremstrup, civilingeniør, ph.d., institutleder, Aalborg Universitet, formand for Dansk Medicoteknisk 		
		Selskab

10.30-10.45
		Pause
10.45-11.00
		Genterapi til benigne hæmatologiske sygdomme
		

v/ overlæge, ph.d. Andreas Glenthøj, Rigshospitalet, Dansk Hæmatologisk Selskab

11.00-11.15
		Elastografi i hepatologien

		
v/ professor, forskningslektor, ph.d. Maja Thiele, Herlev Hospital, Dansk Selskab for Gastroenterologi og 		
		Hepatologi

11.15-11.30
		Robot-assisteret UL
		

v/ overlæge Søren Andreas Just, Odense Universitetshospital, Dansk Reumatologisk Selskab

11.30-11.45
		Lunge-UL
		

v/ professor, overlæge, ph.d. Christian B. Laursen, Dansk Lungemedicinsk Selskab

11.45-12.00
		Digital understøttelse til forebyggelse af akutte indlæggelser af ældre medicinske patienter
		

v/ professor, overlæge Karen Andersen-Ranberg, Odense Universitetshospital, Dansk Selskab for Geriatri

		
12.00-13.00
		Frokost

13.00-13.15
		Gensekventering til diagnostik og individualiseret behandling af patienter med infektiøse og

		immunologiske sygdomme
		
v/ professor, afdelingslæge, ph.d., dr.med. Trine Hyrup Mogensen, Aarhus Universitetshospital, Dansk
		
Selskab for Infektionsmedicin

13.15-13.30
		Teknologiske tiltag med henblik på at øge antallet af levende og afdøde nyredonorer
		

v/ overlæge, ph.d., dr.med. Karin Skov, Aarhus Universitetshospital, Skejby, Dansk Nefrologisk Selskab

13.30-13.45
		Datadrevet klinisk beslutning og behandlingsstøtte i kardiologi 2030

		
v/ overlæge, dr.med. Peter Karl Jacobsen, Rigshospitalet og nucleusmedlem DCS Digital Health, Dansk 		
		Cardiologisk Selskab

13.45-14.15
		Kaffepause
14.15-15.15
		Foredragskonkurrence, tre udvalgte foredrag inkl. afstemning og prisoverrækkelse
15.15-15.45
		Overrækkelse af Hagedorn Prisen 2021
		
		

v/ formand for DSIM Pia Nimann Kannegaard og Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Biomedical 		
and Health Science Research and Applications, Novo Nordisk Fonden

15.45-16.45
		Hagedorn Prismodtagerens foredrag 2021
16.45-17.15
		Overrækkelse
af Hagedorn Prisen 2022
		v/ formand for DSIM Pia Nimann Kannegaard og Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Biomedical 		
		
		

and Health Science Research and Applications, Novo Nordisk Fonden

17.15-18.15
		Hagedorn Prismodtagerens foredrag 2022
18.15		Reception
Tilmelding til årsmødet
senest 11. februar 2022
via link på hjemmesiden
www.dsim.dk

Vi gør opmærksom på, at årsmødets faglige indhold vil have relevans for den lægefaglige videreuddannelse
og efteruddannelse for alle læger inden for det intern medicinske virke. Vi opfordrer derfor alle ledende og
uddannelsesansvarlige overlæger til at anvende dagen som et undervisningstilbud for yngre læger.
Hagedorn Prisen er skabt ved midler fra Nordisk Insulinlaboratorium i 1966 og fra Novo Nordisk Fonden
i 2008. Prisen uddeles som belønning for fremragende indsats inden for et område af dansk intern medicin.

