DASAIM
REFERAT
Bestyrelsesmøde den 31.08.2016 klokken 15:00 – 19:00
Sted: OUH, Afdeling V’s konferencelokale

Dansk Selskab
for Anæstesiologi
og Intensiv Medicin

Deltagere: Susanne Wammen (SW), Lisbeth Bredahl (LB), Tobias Lyngeraa (TL), Charlotte Albrechtsen (CA), Annette Freudendahl (AF), Rune Sort (RS), Tina Calundann (TC), Anne Tøttrup
Klitt (ATK), Thomas Strøm (TS), Jesper Dirks (JD), Jane B. Andersen (JA)
Afbud: Morten Hasager Kirk (MHK), Kirsten Møller (KM), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Carsten Tollund (CT)

1. Valg af dirigent
ATK
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendes
3. Årsmøde og generalforsamling
a. udvalgene – hvem går, hvem bliver og hvem kommer
Se separat mail/skriv fra TC
4. Regnskab og møde med revisor (Jesper og Tina)
Regnskab rundsendt, meget positivt årsresultat. Dato og stavefejl rettes. Støttetildelinger
står uklart under ”kontingenter”, udspecificeres. Regnskabet godkendes herefter.
Fremtidigt budget/økonomi:
Den eksterne revisor anbefaler at egenkapitalen bør udgøre 1-1,5 * samlet årlig udgiftspost (fra seneste år). Aktuelt er tallet ca. 1,3. Det aftales at stile mod at nå 1,5 indenfor 2-3
år. Alt herudover skal uddeles/bruges til gavn for medlemmerne – forskning, støtte til udvikling af retningslinjer og andre tiltag. Det foreslås allerede nu at budgettere med en øgning i uddelingen fra DASAIM til forskning ved årsmødet 2017 til 200.000 kr. Dette og andre, kommende uddelinger skal godkendes af generalforsamlingen.
Ad egenkapital planlægges nu at gennemføre yderligere investering af 0,5 million af vores
likvide beholdning, som der tidligere er givet tilsagn til fra GF. Resterende likvider skal deles ud på flere bankkonti for at være dækket ind under bankgaranti (JD+TC).
5. Referat fra møde i akutnetværket (Kim og Susanne)
Består af rep. fra: DASAIM (formand SW og PAU-formand KG), DASEM, LVS, Lægeforeningen, Ort.kir. Selskab, Pædiatrisk Selskab. Skal revidere SST-vejledning: ”Styrkelse af
akutområdet” fra 2007. Der nedsættes en arb.gruppe: 2 møder årligt. 1-2 repræsentanter
fra hver af ovennævnte. Kommissorium udfærdiget.
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Gruppe til rådgivning om oprettelse af akutspeciale udpeges af SST udenom dette netværk – se pkt. 10.
a. input fra DUU
Har diskuteret akutmedicinsk speciale samt uddannelse af svenske akutmedicinere i DK.
DASEMs målbeskrivelsesforslag til et speciale i DK er mangelfuldt på f.eks. bredde i lægerollerne og det undrer at det anæstesiologiske og meget akutte fylder forholdsvis meget
med bl.a. 6 mdr. anæstesiologisk ophold men ikke f.eks. almen medicin.
Se i øvrigt pkt. 10
Ad akutmedicin-uddannelsen i Sverige. Rapport fra svensk kollega: Stor uenighed om
indholdet i uddannelsen og påkrævede kompetencer. Aktuelt meget forskelle anæstesiologiske ophold: 2-4 uger på anæstesi eller op til 6 mdr på intensiv – sidstnævnte er et problem for udd.kapaciteten.
Ad aktuelle udd.forløb for svenske akutmedicinere i DK: Se pkt. 11.
6. Rekommandationerne – gennemgang af hjemmesiden – kig jeres egne igennem!
Punktet udgår.
7. Intensiv – sedation se udkast fra UFIM (Thomas)
Enkelte korrekturrettelser, forslag om at tiløje enkelt uddybende bemærkning om hvorfor
sedation kan være nødvendig ved spidsbelastning (aht patientens egen sikkerhed). Godkendes.
8. DASAIMs fond
Palle Toft valgt som formand frem til 2018. TC undersøger status ift. sammenlægning af
fonde.
9. Arbejdsgruppe cardiologer, DASEM og DASAIM (Lisbeth)
Disputs ift. nomenklatur. Enighed om at udvalget selv kan afklare dette.
LB/thoraxudvalget sørger for repræsentanter til udvalget.
10. SST arbejdsgruppe om akutområdet.
Skal vejlede SST om oprettelse af akutmedicinsk speciale. Beslutningsramme: I løbet af
2017. Gruppen er udpeget uden DASAIM repræsentation. SST har ikke responderet på
vores anmodning om at indgå. Ole Nørregård er dog med som en af tre LVSrepræsentanter. Derudover er intern medicinerne samt DASEM inviteret foruden andre
DASEM-støtter. Pædiatrisk Selskab er heller ikke inviteret.
11. Orientering fra DUU internatmøde (Susanne).
Se i øvrigt pkt. 5.a.
Her bl.a. diskussion om svenske akutlæger der uddannes i DK efter beslutning fra ledelsen. Aktuelt 3 steder i DK med 3 forskellige måder at gribe det an på med forskellige niveauer af kompetencer, som forventes opnået i forløbet. SST adspurgt og har ikke nogen
holdning, da det ikke er et dansk speciale. DUU vurderer at de svenske læger kommer
med forslag til målbeskrivelser som er urealistiske for 6 mdr ophold.
DASAIM har en klar holdning om at akutlægerne hverken kan eller skal opnå attestering af
anæstesiologiske kernekompetencer i løbet af de 6 mdr ophold. SW udarbejder hold-
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ningsbrev til alle ledende og udd.ansvarlige overlæger om dette.
12. Implementering af specialeplan (orientering fra Susanne)
Orientering om processen. Fortsat fokus på en vis grad af volumen-krav mht. specielle/sjældne patientgrupper/procedurer. Henvendelse ift. antal centre per region, der skal tildeles ekspertise. SW har svaret
13. Svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
DASAIM har på medlemmers opfordring orienteret SfP om den manglende evidens bag
cuff-tryk måling i larynxmasker efter at SfP har udtalt sig i en konkret sag. Vi publicerer
orienteringen på hjemmesiden. Vores input er noteret og sendt til sagkyndig. Da vi ikke er
part i sagen gøres ikke yderligere.
14. Nyt fra udvalgene
punktet udgår
15. LVS-repræsentant i stedet for Birgitte Ruhnau
BR udtræder af LVS fra Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Claus Lund har
udvist interesse. SW påtager sig opgaven.
16. Eventuelt


Etablering af funktion til at abonnere på email-opdateringer ved nye input på DASAIM.dk – tilbud fra CABANA: Kan løses for 39.000,- kr som engangsudgift med
kategorisering af nye indlæg i overordnede emnegrupper som man kan abonnere
på en eller flere af. Vedtages, men prisen bør forhandles ned hvis overhovedet
muligt (TC og CT).



WFSA: Pga. gebyrprisstigning har CA undersøgt organisationens arbejde – CA
anbefaler at DASAIM fortsat skal være medlem. Der arbejdes for udbredelse af
anæstesiologisk viden til tredje verdens lande vha. gratis arbejdskraft. Medlemskab opretholdes.



Kontakt fra DR om farer ved brug af xylocain – JD får flere detaljer for at kunne
tage stilling til om DASAIM skal udtale sig.

/TL og RS
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