
 
 
 
 

DSIM bestyrelsesmøde 20. september 2022 kl. 17.00-20.00 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 
 
Til stede:  Pia Kannegaard, Vibeke Gottlieb, Vibeke Bønneløkke 

Sørense, Ditte Hansen og Tavs Qvist. 
Fraværende: Klaus Theede, Anne Louise Tølbøll Sørensen 
Vakant:  DRS, DES 
Referent:  Pia Kannegaard 
 
 

1) Orientering 
En del specialer oplever problemer med at besætte HU-
stillinger; andre har den modsatte oplevelse.  
Der er forskel på mængden af common trunk-delen 
specialerne imellem; tages op med Uddannelsesudvalget i 
forbindelse med snarlig revision af målbeskrivelsen. 
Pia Kannegaard er inviteret til årsmøde i det norske selskab 
for intern medicin. Alle må gerne komme med input til 
vigtige budskaber. 
Desværre fortsat ingen tilbagemelding fra DRS eller DES 
vedr. nye bestyrelsesmedlemmer. 
 

2) Hagedornmøde 
- Program: Der mangler tilbagemelding fra 2-3 selskaber, 

Lene har rykket for disse. Tavs har kontakt til hovedtaler 



Anders Perner, Tavs tager kontakt mhp. titel og afklaring 
af tid til oplæg. 
Programmet er kortere end sidst idet, der ved sidste møde 
var 2 Hagedornprismodtagere grundet coronabetinget 
aflysning af årsmødet i 2021. 
Pia gør programmet færdig, når de sidste tilbagemeldinger 
er i modtaget, så programmet kan annonceres i UfL. 

- Foredragskonkurrence: Vi fastholder denne og beder Lene 
sende oplæg til selskaberne. Pia udarbejder oplæg. 

 
3) Hjemmeside  

Tavs arbejder videre med hjemmesiden, men det har ikke 
været så ligetil at få taget nye billeder. Det aftales at Tavs kan 
tage kontakt til person/firma, der mod betaling kan hjælpe 
med ideer til hjemmesiden/udførelse. 
Hjemmesiden fungerer dog godt for nuværende efter 
opdatering med links og sikring af hjemmesiden. 
 

4) Uddannelsesudvalg 
Hovedkursusleder Mette Holland-Fischer deltog virtuelt i 
mødet fra kl. 18. Mette orienterede kort om arbejdet i 
udvalget, herunder at revisionen af den lægelige 
videreuddannelse afventes og herefter forventes det at 
arbejdet med revision af målbeskrivelsen kan igangsættes. 
Mette oplyste at der i den nye beskrivelse af den lægelige 
videreuddannelse forventes at være krav om minimum 12 
mdr.s common trunk. 
Vi drøftede stiftelse af en uddannelsespris til uddeling i 
forbindelse med et årligt uddannelsesmøde i regi af 
Uddannelsesudvalget. Hovedkursuslederne er enige i at vi 
arbejder videre med det. Pia har haft kontakt til jurister i 
Lægeforeningen og det ser ud til at en sådan pris kan stiftes 
hvis det stilles som forslag til generalforsamlingen. Mette 
fremførte ønske om at vi udarbejder kriterier for udvælgelse, 
således at det defineres hvem, der kunne være kandidater til at 



modtage prisen. Pia arbejder sammen med 
hovedkursuslederne om dette. 
Der er planlagt temadag 26/10-22, Pia deltager i denne. 
Herefter generel drøftelse om delkursusledernes 
arbejdsopgaver og det udfordrende arbejde med at sørge for 
lokaler og forplejning, når man har et stramt budget at 
forholde sig til. Pia foreslog, at man generelt i specialerne, 
men også i DSIM’s udannelsesudvalg, søger om midler til at 
få hjælp som delkursusleder, herunder støtte af sekretær. Kan 
viderebringes til egne selskabers hovedkursusleder. 

 
5) Økonomi 

Vibeke G. har siden sidste møde ikke modtaget opgørelse fra 
Lægeforeningen; Vibeke G. kontakter Lene mhp.dette. 
 

6) Næste møder 
Tirsdag 8/11-22, 7/2-23 og 11/4-23. Alle dage 17-20. 
 

7) Eventuelt 
Intet til referat. 


