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Dagsorden  
Bestyrelsesmøde DASAIM 
27. oktober 2021, kl. 15.00-19.00 
Rigshospitalet, NB! konf. 2, opgang 6, 3. sal, afsnit 6034 
 

Deltagere: Peter Blom Jensen (PBJ), Christian Wamberg (CW), Nanna Kruse (NK), Anne-Cathrine 

Haug (ACH), Tina Calundann (TC), Jannie Lysgaard Poulsen (JLP) (ref), Martin Kryspin (MK), Ras-

mus Hesselfeldt (RH), Pernille Opstrup (PO) 

Afbud: Nanna Reiter (NR), Carl-Johan Erichsen (CJE), Mona Tarpgaard (MT), Line Stendell (LS), Ja-

cob Madsen (JM), Lasse Lykkebo Hald (LLH), Kim Lindelof 

 

1. Valg af dirigent PBJ 

2. Valg af referent JLP 

3. Nyt fra formanden (CW) 

Kort deltagelse i debatten om omskæring efter TV2 dokumentar. 

Henvendelse fra anæstesiolog fra Odense ang. hvem der har bestilt rapport om børneintensiv, og 

hvorfor DASAIM forfatter og ønsker at udsende holdningspapir. CW og MT besvarer henvendel-

sen. 

4. Årsmøde 2021 – status 

a. Generalforsamling, herunder gennemgang af opstillingsliste: http://www.dasaim.dk/wp-

content/uploads/2021/10/Bestyrelse-udvalg-mv-f%C3%B8r-GF-nov-2021.pdf  

Ovenstående bortfalder grundet sparsomt fremmøde. TC udsender til de enkelte udvalg. 

Rune Sort har sagt ja til at dirigere GF og inviteres til bestyrelsesmødet d. 17. november 

via teams. 

b. Dorte Keld, ESAIC- repræsentant, indlæg på GF (mail fra Dorte 12/10)? 

CW skriver til medlemmer, om at stå bag indstilling til Dorte Keld. Hvis Dorte indstilles, 

holder hun kort indlæg på GF. 

c. Toastmaster til festmiddag 

MK spørger bestyrelsens kandidater.  

 

D A S A I M 
 

Dansk Selskab 

for Anæstesiologi 

og Intensiv Medicin 
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d. Moderator og udvalg skal indhente samtykke til live streaming sessioner. TC sender ud til 

bestyrelsen. 

5. Forslag til kasserer for SSAI 

Lars Rasmussen spørger til forslag. CW nævner det på GF. 

6. Geografisk placering af årsmødet (mail fra Karina Bækby Houborg 23/9) (CW, MS, alle) 

Placeringen af årsmødet er en bestyrelsesbeslutning og skal derfor ikke bestemmes på GF. 

Den nye bestyrelse beslutter placeringen af fremtidige årsmøder. Punktet sættes på et fremtidigt 

møde, evt internat. Ved samme lejlighed inviteres Karina til at deltage i mødet mhp. at uddybe sin 

henvendelse.  

CW svarer Karina.  

7. Regnskab, budget, forslag til anvendelse af formue (RH) 

Indkommet forslag fra LLH og forskningsudvalget. DUU har også flere forslag der går på efterud-

dannelse. Anvendelsen af formuen diskuteres på internatet. 

8. Transportudgifter for ikke-udvalgsmedlemmer i forb. med udvalgsinternat (RH) 

Enighed om at personer, der inviteres af udvalgene for at deltage i udvalgsarbejde ikke skal have 

udgifter. 

9. Nyt fra udvalgene (alle) 

Smerteudvalget 

Arbejde med årsmødet. 

 

DUU 

Internat i august. Næste revision af målbeskrivelsen skal udgives primo ’23. De kliniske udvalg in-

volveres i at se på de kompetencekort, der ligger for det enkelte kliniske udvalg. Ambition at 

præhospital søjle skal repræsenteres bedre. ACH sender oplæg og invitation til udvalgene. 

Princippapir om efteruddannelse er revideret.  

Forskning i efteruddannelsen er ved at blive planlagt og forankres i DUU. Mål er værktøj til at 

strukturere efteruddannelse. 

SSAI arrangerer gode gratis webinar. Der reklameres for dem på fb og i nyhedsmail.  

 

FYA 

Planlægger session på årsmøde samt symposium.  

Har slået stillinger op til Juniorinspektor. 

 

Thorax Udvalg 

Symposuim i oktober. Velbesøgt. Efterfølgende møder med interesserede parter.  

 

Præhospital Udvalg 

Arbejde med hvad en AMK-læge skal kunne. Meget forskellig forvaltning i de fem regioner.  

Nationalt akutlægekursus afholdes. 

Alle genopstiller til årsmødet. 

Vejledning i clamshell thoracotomy udarbejdes i samarbejde med Thoraxkirurgisk Selskab. 

 

Forskningsudvalget 
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Forskningsinitiativet på 400.000 er givet til 9 ansøgere. Mange ansøgere i år. Uddeles på årsmø-

det.  

Udvalget ønsker at starte et forskningsinitiativ mhp at have mere overordnet nationalt forsk-

ningsblik. 

 

10. Evt. 

a. Hvem/hvor mange repræsenterer DASAIM ved repræsentantskabsmøde i LVS 11/11?* 

CW deltager. 

b. Kommissorium for Internationalt Udvalg laves af PBJ og CW til godkendelse og diskussion 

på internatet.  

c. NKR man selv er forfatter på sendes til revision i eget udvalg. Enighed om, at det ikke er et 

problem. 

 

* DASAIMs repræsentanter i LVS’ repræsentantskab: Christian Wamberg, Line Stendell, Jacob Madsen, 
Nanna Reiter, Martin Kryspin Sørensen, Mona Tarpgaard, Carl Johan Erichsen, Rasmus Hesselfeldt, Peter 
Blom Jensen, Nanna Kruse, Kim Lindelof, Pernille Opstrup 


