
KÆRE MEDLEM AF DAO (Danske Anæstesiologers Organisation). 

MEDLEMSMØDE 22/5. 2016 KL. 10-16 PÅ HOTEL HESSELET, NYBORG 

Vi skriver til dig som medlem af DAO. 

Du er speciallæge og befinder dig typisk i det offentlige sygehusvæsen, enten i speciallægepraksis 

som praktiserende anæstesiolog med ydernummer, som ”free-lancer” eller som ”bijobber” hos 

private aktører (tandlæger, ledsagelæge, private klinikker etc.). Anæstesispecialet favner bredt, så 

funktioner er sikkert glemt. 

DAO har tidligere varetaget mange, centrale funktioner som overlægekvalificeringsbedømmelser 

(§14 vurdering), visse overenskomstforhandlinger, deltagelse i løsning af samarbejdskonflikter 

mm. Efter faststillingsreformen ændrede Lægeforeningen struktur (se diagram), så de nye tider 

blev implementeret i strukturen. Størsteparten af speciallægernes overenskomststof behandles 

således i dag i Overlægeforeningen, FaYL, FAPS, FAS, Foreningen af universitetsansatte mm.  

FAPA (Foreningen Af Praktiserende Anæstesiologer) har netop af disse grunde nedlagt sig selv og 

overført foreningens aktiviteter i DAO-regi. 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at DAO skal være en rummelig organisation med plads til alle 

speciallæger i faget. F. eks. har FAPA hidtil arbejdet med udvikling af specialet bl.a. i praksis, 

standarder for anæstesi, overvågning og smertebehandling, orientering om nye metoder/udstyr 

mm. og har holdt 1 årlig kongres med foredrag om vidt forskellige relevante emner - også med 

relevans for speciallæger uden ydernummer. 

Speciallæger beskæftiget UDEN for sygehusvæsenet vil oftest gerne bevare en platform med 

sygehusansatte mhp. vidensudveksling og networking. For mange sygehusansatte er beskæftigelse 

uden for sygehuset lidt fremmed, måske utrygt, økonomisk usikkert, med usikker ansvarsfordeling 

osv. Omvendt skal man i praksis ikke have været længe væk fra sygehusvæsenet, før snitfladerne 

distanceres. Der er i kredsen af praktiserende med ydernumre udpeget såkaldte mentorer, der 

står til rådighed for kolleger, der ønsker/er i gang med at nedsætte sig i speciallægepraksis.  

Mange af disse emner kunne synes velplaceret i DASAIM. DAO ER repræsenteret i DASAIM´s 

bestyrelse med godt udbytte begge veje, men selskabet er meget stort med mange opgaver.  

Vi ønsker at opfordre speciallæger, der finder interesse i at dele og definere DAO´s fremtidige 

aktivitet, til at deltage i:    

MEDLEMSMØDE I DAO 22/5. 2016 KL. 10-16 PÅ HOTEL HESSELET, NYBORG 

Der vil være forplejning og emnerne vil centrere sig om:  

DAOs fremtidige aktivitet herunder: 

 Aktiviteter i DAO 

 Berøringsflader og netværk mellem sygehusansatte og anæstesiologer udenfor det 

offentlige sygehusvæsen 



 speciallægepraksis´ inddragelse i hoveduddannelsen,  

 hvilke discipliner skal en kommende praksisanæstesiolog mestre,   

 specialets fremtid i praksis 

Tilmelding til André Miran mail:  miran@dadlnet.dk 

Senest: 8. maj 2016 

Med venlig hilsen DAO´s bestyrelse.  
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