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Referat  
Bestyrelsesmøde DASAIM 
17. november 2021, kl. 15.00-18.00 
Rigshospitalet, mødelokale 3. opgang 6, 1. sal, afsnit 6011 
 
Deltagere: Nanna Kruse (NK), Martin Kryspin(MK), Line Stendell (LS), Nanna Reiter (NR), 

Christian Wamberg (CW), Mona Tarpgaard (MT), Lasse Lykkebo Hald (LH), Rasmus Hesselfeldt 

(RH), Kim Lindelof (KL), Carl Johan Erichsen (CJE), Peter Blom Jensen (PBJ), Jannie Poulsen 

(JP), Anne Cathrine Haug (AH), Jacob Madsen(JM), Pernille Opstrup (PO), 

 

Deltager ikke: Tina Caludan (TC),  

 

1. Valg af dirigent 

AH 

2. Valg af referent 

LH 

3. Nyt fra formanden (CW) 

Dorte Keld er blevet indstillet til ESAIC 

 

Politikpapir om børn-kompetencer på intensiv (PICU) sendt ud til en række afdelinger. Der har været flere 

henvendelser fra afdelingerne med kommentarer til dette. Flere af disse kommentarer omhandler 

forholdene på ‘voksen-intensiv’. Særligt at man som ikke-anæstesiolog kan tage en relevant SSAI-

uddannelse og dermed være kompetent til at arbejde på en intensiv. Dette beskrevet allerede i 

fagområdet “intensiv medicin” tilbage fra 2004. 

Politikpapiret blev lavet for at støtte op om den anæstesiologiske profil ifm. projektet om PICU på RH. 

Projektet på RH har dog ændret karakter, og er nu planlagt til at skulle starte op under thoraxintensiv og 

udvikle sig derfra.    

Drøftet i UFIM. Her anbefaler man at politik papiret trækkes tilbage - enighed om dette. UFIM vil 

inkorporere anbefalingerne fra SSAI i den generelle anbefalinger til intensiv terapi.  

DUU vil drøfte kapaciteten for at opnå børneanæstesiologiske kompetencer, når man indregner kursister 

fra  hoveduddannelse og SSAI-kursister. 

MT har oplæg på årsmødet omkring processen om PICU på Årsmødet.        
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4. Årsmøde 2021 – status 

TC desværre blevet syg. Drøftelse om at det er en sårbar situation. Opgaver fordeles til årsmødet. 

MK har ydet stor indsats! MCI bidrager med sekretærbistand desuden hjælper SATS. 

Crown Plaza står for kontrol af Corona-pass. Mail sendt ud om COVID-foranstaltninger.     

 

5. Generalforsamling, herunder gennemgang af opstillingsliste: link Rune deltager fra kl. 16.00  

Generalforsamling tales igennem og PP gennemgås.  

a. DASAIM og den pressede situation i sundhedsvæsnet/udtalelser i pressen 

Kort debat om hvad vores budskab om presset på sundhedssystemet er og hvordan det kan udlægges ifm. 

evt. spørgsmål ved GF eller ved henvendelse til pressen. Kort debat om pressedækning af 

sygeplejekonflikten, COVID og intensiv. Enighed om at kommentere emnet ud fra mere overordnede 

linjer.    

6. Rejselegat (I har fået ansøgningerne i mail fra Tina 2/11) 

Ansøgningerne er debatteret og der stemmes om hvem der skal modtage legat. Offentliggøres ved 

årsmødet. 

Hvis legatet skal uddeles igen, skal opslaget og formålet udspecificeres mere.   

7. Politikpapir PICU 

Se formandens beretning 

8. Nyt fra udvalgene (alle) 

Udgået pga. tidsmangel 

9. Evt. 

 

 


