
 

 

 

Formandens beretning til 

DSIM's Generalforsamling d. 4. marts 2022 

 

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) 

Tavs Qvist (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) 

Vibeke Gottlieb, 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 2021 

Bestyrelsen har i 2021 afholdt 4 bestyrelsesmøder; referat fra disse kan ses på selskabets hjemmeside 
www.dsim.dk 

 
Repræsentation i råd, udvalg og arbejdsgrupper 
 
Året 2021 blev desværre også præget af coronapandemien, som det foregående år havde været. 
Det satte sit præg på bestyrelsesarbejdet, men særligt også på Hagedornmødet 2021, som efter i 
første omgang at være udskudt, alligevel måtte aflyses. Bestyrelsen udpegede en modtager af 
Hagedornprisen 2021, men overrækkelse af prisen og fejringen af modtageren har vi fortsat til gode.  
 
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 overensstemmelse med bestyrelsens årshjul tilrettelagde DSIM’s bestyrelse Hagedornmødet 2021 
med det overordnede tema ’Teknologi i de intern medicinske specialer’. I efteråret 2020 modtog 
bestyrelsen indstillinger til Hagedornprisen 2021. Vi udpegede en modtager, men hen over vinteren 
måtte vi sande, at med den lockdown, der hvilede over landet, var det ikke realistisk at afholde et 
årsmøde i marts måned 2021. Takket være fleksibilitet og god vilje fra oplægsholdere og 
prismodtagere lykkedes det os i første omgang at rykke hele planlægningen til juni måned 2021. 
Men nej, heller ikke dette skulle vise sig at kunne lykkes, da der stadig tegnede sig et billede af et 
ikke helt genåbnet samfund. Bestyrelsen vurderede derfor, at det ville ende med at blive et fagligt 
og festligt amputeret møde, hvis vi fastholdt at afholde det i 2021. Endnu engang har 

http://www.dsim.dk/


oplægsholdere, deltagere i foredragskonkurrencen og ikke mindst prismodtagere velvilligt 
accepteret at ændre planer. Det er vi i bestyrelsen og selskabet meget taknemmelige for. 

Så at det nu endelig ser ud til at lykkes er bare glædeligt. Og så får vi endda mulighed for ved 
årsmødet 2022 at uddele ikke én, men to Hagedornpriser. 

 

Bestyrelsen, som den er sammensat nu, har kun prøvet at arbejde sammen i skyggen af 
coronapandemien, som har sat dagsordenen for meget af vores arbejde. Det har også for vores 
Uddannelsesudvalg været coronavirus, der har været bestemmende for vores aktiviteter. Stor tak 
til vores 2 hovedkursusledere Mette Holland-Fischer og Mette Yde Dam, der har ydet en helt 
ekstraordinær indsats med at styre delkursusledere og kursister igennem en svær tid – og uden at 
nogle yngre læger har fået problemer med gennemførelsen af deres HU-forløb. Hele bestyrelsen 
takker Mette og Mette for jeres indsats indtil nu og håber, at I snart kan få lov til at komme i gang 
med mange af de andre ting, vi ved, I brænder for i jeres funktion som hovedkursusledere. 

I bestyrelsen har vi arbejdet med ideen om at investere noget af foreningens formue; men har efter 
grundige overvejelser og drøftelser valgt af gå bort fra dette igen. Tavs Qvist har arbejdet med 
hjemmesiden; den er således nu opdateret med kompetencekort og senere vil den ligeledes få en 
layoutmæssig opdatering. 

Ved udgangen af beretningsåret skal vi desværre sige farvel til flere bestyrelsesmedlemmer. Anne 
Ortved Gang træder ud af bestyrelsen, men fortsætter heldigvis som suppleant. Anne har også 
været aktiv som bestyrelsens repræsentant i Uddannelsesudvalget; tak for din indsats, Anne. Annes 
afløser er Anne Louise Tølbøll Sørensen, som også vil overtage pladsen i Uddannelsesudvalget. Vi 
glæder os til samarbejdet. Derudover stopper Anders Rinnov sit mangeårige arbejde som 
bestyrelsesmedlem. Anders har ydet en kæmpe indsats for DSIM både som medlem af og formand 
for Uddannelsesudvalget, hvor Anders har haft indflydelse på kursusrækken, som den ser ud i dag, 
og som hovedkursusleder. Men også som både kasserer og næstformand gennem en årrække. 
Tusind tak til Anders for din indsats for selskabet, HU-lægernes uddannelse og finanserne. Der er 
endnu ikke i skrivende stund fundet en afløser for Anders i bestyrelsen, men der arbejdes på det. 

Jeg vil også takke medlemmer af DSIM's Uddannelsesudvalg og alle delkursusledere og undervisere, 
der alle utrættelig lægger et stort arbejde i at planlægge, afholde, udvikle og evaluere DSIM's 
kursusrække. 

Desværre måtte vi i det forgangne år endnu engang sige farvel til en god sekretær, da Eva 
Baadsgaard stoppede som sekretær for DSIM. Vi siger tak for samarbejdet og ønsker Eva god vind 
fremover. I en overgangsperiode fik vi velkvalificeret hjælp af Gitte Bramstorp, tak for det. Vi har nu 
fået en ny sekretær, Lene Tilgreen Nielsen, som er blevet kastet ud i arbejdet midt i den mest 
hektiske del af året for bestyrelsen, nemlig Hagedornindstillinger, prisuddeling, årsmøde og 



generalforsamling. Men Lene har formået at få det hele til at hænge sammen alligevel og vi glæder 
os til det fortsatte samarbejde. 

Prismodtager 2021 er Professor Hans Hasselbalch, der allerede er informeret om udpegning som 
prismodtager, og som har været så tålmodig med at vente med overrækkelse og fejring til 2022. Jeg 
er sikker på, at dagens fejring vil vise sig at være ventetiden værd. I 2022 er prismodtager Professor 
Jens Bukh, som ikke skal vente helt så længe på sin fejring, men det gør den ikke mindre festlig. 

DSIM samarbejder med Novo Nordisk Fonden omkring uddeling af Hagedornprisen og afholdelse af 
årsmødet; bestyrelsen takker for godt samarbejde.  

Selskabets primære fokus er naturligvis fortsat at sikre kommende speciallægers kompetencer 
indenfor den brede interne medicin; den kommende tid vil både bestyrelsen og 
Uddannelsesudvalget holde sig orienteret om det arbejde, der pågår med revision af 
speciallægeuddannelsen. Dette afventes bl.a. i forhold til evt. revision af kursusrækken. 

 

Pia Nimann Kannegaard, formand for DSIM, februar 2022 


