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DASAIM Bestyrelsesreferat
Dato og Tid: 24/9-2015 kl. 15.00 – 19.00
Sted: RH

Referent:

TL / RS

Deltagere:

Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Rikke Borre Jacobsen
(RBJ), Susanne Wammen (SW), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Carsten Tollund (CT), Lisbeth
Bredahl (LB), Morten Hasager Kirk (MHK), Annette Ulrich (AU), Rune Sort (RS), Tobias
Lyngeraa (TL)

Fraværende:

Kim Garde(KG), Jane B. Andersen (JA), Charlotte Albrechtsen (CA), Annette Freudendahl
(AF)

Dagsorden
1.
2.
3.

valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Ca. 15:30 besøg af Anders Koustrup Niemann fra Teknologisk Institut vedrørende
europæisk projekt om sikkerhed og målenøjagtighed ved brug af infusionsudstyr (30
min)
4. Generalforsamling
a. på valg og kandidater (bilag kommer senere)
b. dirigent
5. Strategiplan og værdidebat
6. Økonomi
a. De interne revisorers forslag (se bilag)
b. Ansøgning fra SATS
7. Hjemmesiden
8. Henvendelse fra Lars Guttorm se bilag
9. Udvalgene – kort nyt – send en status forud for mødet
a. Forretningsudvalget
b. Anæstesiudvalget
c. Intensivudvalget
d. Smerteudvalget
e. Børneudvalget
f. Thoraxudvalget
g. Neuroudvalget
h. Obstetrisk udvalg
i. PAU
j. Uddannelsesudvalget
k. FYA
l. DAO
m. RAU kommissorium
10. DAD
11. Eventuelt
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1. Valg af dirigent
ATK vælges.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af:
4c. Årsmødet generelt
6c. Ansøgning ifm. Hjertestarterdagen

3. besøg af Anders Koustrup Niemann fra Teknologisk Institut
Lige afsluttet større projekt hvor der er lavet test af sprøjtepumper og infusionsudstyr og flowmålere af forskellig slags. F.eks.
hvordan pumper påvirker hinanden når de er sat til samme i.v. adgang etc. Konklusion er bl.a at der kan være stor variation
afhængig af stilling, multiinfusion etc
Udført af pendanter til Teknologisk institut i Europa samt hospitalspersonale. Bl.a Institut og hospitalsafdeling i Utrecht.
B.braun også involveret – deres udstyr testes bl.a.
Nu afsluttet og der er lavet e-learningsmodul omkring hensigtsmæssig brug af pumpe- og infusionsudstyr. – der søges nu til et
nyt projekt, som skal formidle resultaterne. Blandt andet fra Europæisk projektprogram EMRP European Metrology Research
Programme. I det nye projekt ønskes at afvikle praktiske workshops på de store hospitaler.
Uddybende info på www.drugmetrology.com
Der aftales at DASAIM indtil videre giver et ”letter of support” til projektet, så det kan komme med i ansøgningen, idet det
patientsikkerhedsmæssigt virker yderst relevant.
Dernæst kan foreningen formentlig være formidler af kontakt til relevante forbindelser på hospitaler etc. mhp. lokal etablering
af workshops. Desuden kan en platform på næste årsmøde være aktuel til formidling.
SW forfatter brevet.

4. Generalforsamling
a. på valg og kandidater
En række poster bliver ledige, da flere fratræder / falder for tidsgrænsen. Blandt andet:







Intensiv udvalg: SI, Formand, fratræder – arbejder selv på at finde mulig afløser.
Etisk udvalg: John Asger Petersen, Formand, samt 2 andre medlemmer fratræder – Forslag: Hans Henrik Bülow, SI
spørger.
Marit Kruse, Hjørring adspørges ved ATK. Lisa Seest Nielsen, Kolding er en mulig kandidat. KM opstiller evt. som
menigt medlem.
Dansk Standard: Eva Weitling afgår. Kim Bugge en mulig afløser
Anæstesiudvalg: Jonna Storm Fomsgaard fratræder. Nicolai Bang Foss, Hvidovre opstiller.
SSAI: Hans Kirkegaard falder for tidsgrænsen. Ingen oplagte kandidater (AU kan være backup hvis der ikke findes
andre).

Komplet liste med udvalgsmedlemmer etc. på valg samles af TC.
b. Dirigent
Birgitte Ruhnau foreslås, CT spørger.
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c. Årsmødet generelt
I.
II.
III.
IV.

Husfeldt forelæser: på plads – titel mangler.
Underholdning under middag: på plads – standup om lægegerningen ved psykiater/standup-komiker.
Sponsorer/udstillere: Rekrutteringen er gået godt. Der er sponsorater for 255.000 kr. Der er booket 30 udstillere
indtil videre. 33 sidste år som var laveste antal til dato.
Møde med industrien: Evalueringsmøde fredag kl. 15.15 – der mangler et oplæg / form. Skal formentlig være en
ping-pong og interessetilkendegivelse – et signal om at vi ikke er uinteresserede. CT og TC laver invitation og ramme
for mødet.

V.

Politisk emne til lørdag: Diskussion om forskellige muligheder. Herunder organdonation og (manglende) prioritering
af dette ved behandlingen af hjerneskadede pt. Et andet emne er ”sundhedsvæsenet i medierne” i lyset af diverse
konkrete sager. KM vil undersøge muligheder og kontakter for sidstnævnte.

VI.

Tilbud om gratis event app fra SAS radisson. Enighed om at afprøve det.

5. Strategiplan og værdidebat
SW har rundsendt udkast til overordnet strategiplan.
Denne skal kommenteres og diskuteres generelt. Både mht. form, indhold, niveau for visioner der skitseres samt konkrete
visioner, missioner og mål etc.
F.eks.: Hvordan får vi mere indflydelse overfor SST etc.? Hvordan får vi engageret medlemmerne bedre?
Det aftales at alle underudvalg diskuterer den internt og melder tilbage.

6. Økonomi
a. De interne revisorers forslag (se bilag)
Revisorernes udkast til kommissorium indeholder forslag om, at årsregnskabet, efter behandling af ekstern revisor, skal
godkendes af bestyrelsen og være interne revisorer i hænde senest 6 uger før GF. Praktisk er dette vanskeligt at garantere, da
der er enighed om, at godkendelse kræver diskussion ved et fysisk møde og at godkendelse pr. email ikke er hensigtsmæssig.
Bestyrelsen foreslår i stedet formuleringen ”så vidt muligt 6 og senest 4 uger før GF”.
Forslag til vedtægtsændring: Interne revisorer indføres i vedtægterne. Intet til hinder for dette – stilles som forslag til GF.
b. Ansøgning fra SATS
Ej rundsendt. SW rundsender ansøgningen til afgørelse over mail.
c. Ansøgning ifm. Hjertestarterdagen
DRG og TrygFonden står bag initiativet, som skal udbrede kendskab til HLR blandt lægfolk.
DASAIM og DASEM søges om tilskud da begge er repræsenteret i DRG. DASAIM søges om 2.145kr til diverse fornødenheder.
Der er enighed om at bevilge dette – SW svarer på forespørgslen.

7. Hjemmesiden
Der er søsat et journal club initiativ af KM. En enkelt frivillig redaktør har meldt sig indtil videre. På HOC er Søren Rudolph mfl.
for tiden aktive med idéer omkring faglig vidensdeling – KM forhører om de kunne være interesseret i at benytte journal club
platformen.
Der er forslag fra A-kursuslederne om at bruge hjemmesiden mere til materialer til kurserne. RBJ taler med CT om
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mulighederne.
Der efterspørges flere indlæg / nyheder – også til Facebook.

8. Henvendelse fra Lars Guttorm se bilag
Henvendelsen er et bekymringsbrev om, at der angiveligt på unavngivne institutioner foregår sedation med kombination af
propofol og remifentanil uden tilstedeværelse af eller mulighed for akut tilkaldelse af en anæstesilæge.
SST er tilsynsførende instans i sådanne sager, men omfanget af sagen er ukendt, og der nævnes ingen konkrete tilfælde, som
kan anmeldes. Bestyrelsen er imidlertid enig om, at dette ikke bør forekomme. Det kan nævnes at der i produktresuméet for
propofol angives at stoffet kun må administreres ”af anæstesilæger eller læger med erfaring i intensiv behandling af
patienter”.
SW forfatter et udkast til en overordnet formulering / bekymringsbrev mhp. offentliggørelse – rundsendes til bestyrelsen til
kommentarer.

9. Udvalgene – kort nyt – send en status forud for mødet

Dette punkt udsættes til næste møde pga. tidsmangel i dag.
a. Forretningsudvalget
b. Anæstesiudvalget
c. Intensivudvalget
d. Smerteudvalget
e. Børneudvalget
f. Thoraxudvalget
g. Neuroudvalget
h. Obstetrisk udvalg
i. PAU
j. Uddannelsesudvalget
k. FYA
l. DAO
m. RAU kommissorium
Sættes på til næste møde.

10. DAD
Punktet udsættes.
11. Eventuelt
a.

TAVI gruppens rapport

b.

Henvendelse fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) om opdatering af ”Akuthåndbogen” fra 2010. PAU og
Anæstesiudvalg ser på tilretning i henhold til rundsendt materiale.
/TL + RS

