
Referat DASAIMs Forskningsudvalg  

D. 20.10.20. Webmøde. 

Deltager: Ann Møller, Lars Rasmussen, Jimmy Holm, Asger Granfeldt, Joachim Hoffmann,  Lasse Hald. 

Afbud: Charlotte Sørensen 

1. Valg af referent 

Lasse 

2. Diskussion af de indkomne ansøgninger til forskningsinitiativet - og beslutning om 

tildeling 

Der er afsat 200.000 kr. til uddeling. Man ønsker at uddele pengene i 3 - 6 portioner alt 

efter projekterne.  

Geografi er ikke et kriterium for vurdering, men er ønskværdigt hvis det der kan ydes 

støtte på tværs af landet.  

Ansøgningerne gennemgås og vurderes ud fra kriterierne, som angivet i opslaget. 

● Emnets relevans for det anæstesiologiske speciale 

● Klart defineret forskningsspørgsmål 
● Passer metoden til forskningsspørgsmålet 

● Er projektet klart beskrevet 
● Kvalifikationer hos ansøger inkl. vejledningsmuligheder 

● Projektets gennemførlighed 
● At bevillingen gør en forskel for at projektet kan gennemføres. 

Ansøgningerne scores 1 - 5 på alle punkter, sammenlignes på baggrund af dette og 

efterfølgende debat. 

Det besluttes at støtte følgende ansøgere med baggrund i ovenstående.  

Lauge Vammen: 43.500 kr. 

Dan Isbye: 39.125 kr. 

Ana-Marija Hristovska : 39.125 kr. 

Anton Lund: 39.125 kr. 

Monika Afzali Rubin: 39.125 kr. 

3. Hvem er på valg? Skal vi foreslå nye kandidater 



Alle de nuværende medlemmer er på valg fra set Lasse og Joachim (udpeget af 

bestyrelsen). Ann Møller kan ikke genopstille pga. tidskrav. 

De tilstedeværende genopstiller. Ann kontakter Charlotte og spørger om hun 

genopstiller.  

Forskningsudvalgets kommisorium angiver at det tilstræbes at forpersonen er en af 

landets professorer. Lars skriver ud med opfordring til at stille op til udvalget.  

4. Vejlederkursus - skal vi prøve igen ? 

Der er opbakning til fortsat at arbejde på at afholde vejlederkurser. Pga. Corona er det 

usikkert om kurset kan afholdes i 2021 og om folk tør melde sig til.  

Kurset planlægges til at afholdes før DASAIMS årsmøde 2021 (fx 16. - 17./11 2021).  

April 2021 skal det vurderes om afholdelse virker realistisk og om man skal reklamere 

for kurset, eller om det igen skal udskydes. 

Ann tilbyder fortsat at være kursusleder selvom hun udtræder af udvalget.  

5. Evt. 

Debat om hvilket opgaver Forskningsudvalget skal løfte, udover uddeling af 

forskningsinitiativet tages på næste møde, efter generalforsamling og udvalget er blevet 

konstitueret. 

Ideer: DASAIMs e-journal club. Liste med anbefalede artikler målrettet I-læger. 

/LLH 


