
Special Interest Groups under Dansk Selskab 
for Geriatri - forslag til ramme  
 
Der er rettet henvendelse til DSG bestyrelse omkring oprettelse af Special Interest Groups under 
Dansk Selskab for Geriatri. Bestyrelsen synes, at det er en god ide og vi har sat nogle rammer op 
for grupperne med inspiration fra reglerne i EUGMS' SIGs.  
 
Definition: 
Special Interest Groups (SIGs) er specifikke fora, som giver deres medlemmer mulighed for at dele 
ideer eller netværk til diskussioner, udveksling af holdninger og viden om best practice mellem 
deres medlemmer inden for særlige faglige områder. Det kan give mulighed for at udvikle 
holdningspapirer og videnskabelige arbejder i fællesskab og på tværs af landet. 
 
Etablering af en SIG under DSG:  
En SIG kan etableres, hvis minimum 5 medlemmer fra minimum 3 forskellige regioner henvender 
sig til DSGs bestyrelse.  
Der skal indsendes en skriftlig ansøgning til DSGs bestyrelse, som skal indeholde  

 Navn på gruppen og det præcise formål med gruppen.  
 Beskrivelse af relevans af formålet for DSGs medlemmer 
 Forventet metode, som man vil gå frem efter 
 Forventet første aktivitet 
 Formand og næstformand for gruppen (professionelle baggrund og erfaring) 
 Hvordan vil kommunikation i gruppen foregå (fx online møder hvert kvartal, fysisk møde én 

gang om året) 
 Planlægning af møder (fx første datoer) 
 Behov for finansiering og hvordan dette vil blive ansøgt 

 
DSGs bestyrelse vil vurdere ansøgningen på næstkommende bestyrelsesmøde og give besked til 
formand for gruppen.  
 
Medlemskab: 
Der er ikke nogen øvre begrænsning af antallet af medlemmer af SIG. Minimum 60 % af 
medlemmerne i en SIG, skal være medlem af DSG. Der kan godt tilknyttes personer der ikke er 
medlem af DSG, hvis de har relevante forskningsmæssig og kliniske kompetencer inden for 
interesseområdet. Deltagere fra lægemiddelindustrien/industrien kan ikke være medlemmer. 
SIG medlemmer skal 

 Gøre deres bedste for at deltage i planlagte møder 
 Bidrage med deres erfaring og viden. 
 Deltage i udfærdigelse af rapporter, NBV’er eller hvad der måtte forekomme af opgaver 

 
 
 



 
Ansvarlige for SIG:  
Formand og næstformand skal være medlem af DSG. Disse vælges af medlemmerne af 
pågældende SIG ved årligt møde 
De skal være ansvarlige for  

 Koordinering af aktiviteter i SIG’en 
 Sikre dokumentation for afholdte møder 
 Repræsentere SIG ved årsmøder 
 Overblik over medlemmer af SIG 

 
SIG formand/næstformand skal tillade at have sine kontaktoplysninger på DSG hjemmeside. 
 
Møder 
SIG gruppen forpligtiger sig til at holde minimum 1 møde årligt (fremmøde eller virtuelt). 
En gang årligt skal formand/næstformand (gen)vælges. 
(Med tiden får SIG grupperne evt. få et tidsrum på årsmødet, hvor de kan mødes) 
 
Aktivitetsforslag 
* arrangere kurser og symposier på tværs af landet 
* bidrage til udvikling af Nationale Behandlingsvejledninger (NBV’er) og workshops 
* ved ny konsensus på relevant områder, kan dette forelægges øvrige DSG medlemmer evt. på 
årsmødet. 
* bidrage med relevante indspark i pressen. 
* dannelse af arbejdsgruppe, inden for SIG, hvis det er nødvendigt til en given opgave  
* samarbejde om forskning og videnskabelige artikler. 
 
Samarbejde med DSG bestyrelse samt finansiering 
SIG er selvfinansierende, men der kan søges om økonomisk støtte til faglige møder og symposier 
ved ansøgning til DSG bestyrelse. 
DSG vil være behjælpelig med en SIG-fane med undergrupper på hjemmesiden. 
DSG bestyrelse skal ikke godkende artikler der udgår fra SIG, og er derfor ikke medunderskriver på 
sådanne, med mindre andet er aftalt. 
SIG skal følge gældende vedtægter for DSG.  
 
Nedlukning af SIG 

 Ved henvendelse til bestyrelsen på vegne af > 60% af gruppens medlemmer 
 Hvis der ikke har været aktivitet i mere end 2 år 

  
 
 


