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DASAIM Bestyrelsesmøde 
Dato og Tid: 04/12-2013 kl. 14-19 

Sted: RH  

 

Referent: ØJ / RS 
 

Deltagere: 
 
 
 
Fraværende: 
 

Øivind Jans (ØJ), Rune Sort (RS), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), 
Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA), Karen Skjelsager (KS), 
Annette Ulrich (AU), Carsten Tollund (CT), Kim Garde (KG), Susanne 
Wammen (SW), Niels Juul (NJ), Lisbeth Bredahl (LB), 
 
Jane Andersen (JA), Anne Tøttrup Klitt (ATK) 

 Dagsorden 
1. valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. præsentation af den nye bestyrelse 
4. konstituering af bestyrelsen 
5. Fastlæggelse af møderække for det kommende år – forslag om en fast dag? 
6. Årsmøde og generalforsamling – opfølgning 

a. møde med DAO – se henvendelse fra Annette Freudendahl 
b. ESA 
c. LVS 
d. politikpapir om forskning 
e. ATLS nyt medlem skal udpeges 
f. vedtægtsændringer – ekstraordinær generalforsamling 

7. Økonomi 
a. Ansøgning fra FYA 

8. Hjemmesiden 
9. Udvalgene  

a. Anæstesiudvalget 
b. Intensivudvalget 
c. Smerteudvalget 
d. Børneudvalget 

i. Målepunkter speciallægepraksis – henvendelse fra SST (vedhæftet) 
ii. Henvendelse fra Torsten Lang-Jensen Transport af kuvøser  

e. Thoraxudvalget 
f. Neuroudvalget 
g. Obstetrisk udvalg 
h. PAU 
i. Uddannelsesudvalget 

10. DAD 
11. Forslag til navneændringer Region Midt (vedhæftet) 
12. Invitation til kick off dag vedrørende ny specialeplan (vedhæftet) 
13. Internatmøde – sted, dagsorden 
14. eventuelt 



Side 2 

 
	   1.	  Valg	  af	  dirigent	  

	  
 

KS	  vælges	  

	   2.	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
	  

 

Godkendes	   	    
 
 
	   3.	  Præsentation	  af	  den	  nye	  bestyrelse	  

	  
 

Medlemmerne	  af	  den	  nye	  bestyrelse	  præsenterer	  sig	  kort.	  
 

 

 

 4.	  Konstituering	  af	  bestyrelsen	  
	  

 

Næsteformand:	  KS	  vælges	  
Bestyrelsessekretær:	  ØJ 
 
 

 5. Fastlæggelse	  af	  møderække	  for	  det	  kommende	  år	  –	  
forslag	  om	  en	  fast	  dag? 
	  

 

ATK	  har	  stillet	  forslag	  om	  at	  bestyrelsesmøderne	  lægges	  på	  en	  fast	  dag.	  Dette	  forslag	  drøftes	  på	  Internatet.	  
d.	  12-‐13/1	  2014.	  
Tidspunkt	  for	  mødestart	  eller	  evt.	  heldagsmøder	  diskuteres	  og	  det	  besluttes	  at	  møderne	  som	  udgangspunkt	  løber	  
15-‐20.	  
Følgende	  møde	  aftales:	  
-‐12/3	  kl.	  15-‐20	  på	  RH.	  
	  
Den	  videre	  møderække	  for	  2014	  fastlægges	  på	  internatet.	  
 

 	  6.	  Årsmøde	  og	  generalforsamling	  –	  opfølgning	  
	  

 

Foredragsholdere:	  
Kort	  diskussion	  vedr.	  spilleregler	  for	  foredragsholdere	  herunder	  regler	  for	  rejseafregning	  og	  deltagerbetaling	  til	  
årsmødet.	  Der	  skelnes	  mellem	  danske	  foredragsholdere	  indenfor-‐	  og	  udenfor	  specialet	  samt	  udenlandske	  
foredragsholdere.	  
Der	  har	  i	  år	  været	  en	  del	  sene	  udskiftninger	  i	  foredragsholdere	  hvilket	  er	  uhensigtsmæssigt.	  
KS:	  Vigtigt	  at	  udvalgene	  får	  tilbagemeldingen	  ang.	  allokeret	  tid	  til	  hvert	  udvalg	  i	  god	  tid.	  Dette	  kræver	  dog	  at	  alle	  
udvalg	  melder	  emner	  ind	  i	  tide	  så	  programmet	  kan	  lægges.	  
	  
Deltagerantal:	  
380	  deltagere	  hvilket	  er	  rekord.	  LB	  foreslår	  et	  deltagerloft	  da	  der	  er	  ved	  at	  være	  for	  mange	  ifht.	  de	  fysiske	  
rammer.	  
Under	  nogle	  sessioner	  var	  lokalerne	  overfyldte	  (ikke	  nok	  siddeplads).	  Dette	  er	  nok	  forventeligt	  ifm.	  De	  populære	  
emner	  og	  er	  en	  konsekvens	  af	  strukturen	  med	  parallelle	  sessioner.	  
For	  nuværende	  besluttes	  det	  ikke	  at	  indføre	  deltagerloft.	  
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Generalforsamling:	  

a. møde	  med	  DAO	  –	  se	  henvendelse	  fra	  Annette	  Freudendal	  (AF)	  
AF	  har	  sendt	  skriftlig	  henvendelse	  vedr.	  oprettelse	  af	  et	  ”praksisudvalg”	  under	  DASAIM.	  	  
Denne	  diskuteres	  og	  formen	  for	  et	  fremtidig	  samarbejde	  med	  DAO,	  herunder	  mulighed	  for	  
oprettelses	  af	  et	  separat	  praksisudvalg,	  drøftes.	  Det	  besluttes	  at	  invitere	  DAOs	  formand	  (AF)	  til	  at	  
deltage	  i	  bestyrelsens	  møder	  i	  2014	  samt	  et	  separat	  møde	  med	  hele	  DAOs	  bestyrelse.	  

b. ESA	  
Ole	  Nørregård	  genopstiller	  ikke	  til	  ESA´s	  bestyrelse	  og	  der	  efterlyses	  en	  ny	  kandidat.	  Det	  besluttes	  
at	  SW	  i	  egenskab	  af	  formand	  repræsenterer	  selskabet	  og	  deltager	  i	  næste	  møde	  i	  Marts.	  	  

c. LVS	  
Hans	  Kirkegaard	  er	  selskabets	  repræsentant	  i	  LVS	  og	  efterlyser	  en	  afløser.	  Ole	  Nørregaard	  
nævnes.	  SW	  kontakter	  Ole.	  

d. politikpapir	  om	  forskning:	  
God	  diskussion	  til	  årsmødet.	  Indtryk	  af	  vi	  fik	  klart	  mandat	  fra	  salen	  mhp.	  behov	  for	  opbygning	  af	  
stabsfunktioner	  og	  karriereveje.	  Jurist	  på	  RH	  refererede	  sag	  fra	  Sverige	  hvor	  EU	  midler	  til	  
forskning	  blev	  brugt	  uden	  ordentlig	  redegørelse,	  hvilket	  har	  forårsaget	  fyring	  af	  hele	  
sygehusledelsen.	  Bedre	  organisering/styring	  er	  vigtig.	  Derfor	  er	  der	  grundlag	  for	  et	  politikpapir:	  

	  
KG:	  Forskning	  skal	  løftes	  til	  højere	  niveau.	  Organisering	  og	  finansiering	  kræver	  solide	  
stabsfunktioner.	  Forskning	  i	  DK	  bør	  organiseres	  med	  samme	  omhu	  som	  øvrig	  drift.	  
NJ:	  vigtigt	  budskab	  men	  bør	  nok	  komme	  fra	  LVS	  og	  ikke	  DASAIM.	  
SW:	  LVS	  har	  allerede	  politikpapir	  om	  forskning.	  
SI:	  emnet	  var	  om	  vi	  ville	  have	  kvalitetsforskning	  i	  DK.	  Dette	  gælder	  også	  anæstesiologisk	  
forskning.	  Derfor	  vigtigt	  med	  udmelding	  både	  på	  LVS	  niveau	  men	  også	  fra	  os.	  
KG:	  Enig	  i	  LVS-‐synspunktet,	  men	  man	  bør	  også	  påvirke	  egne	  afdelinger	  med	  et	  DASAIM	  
politikpapir.	  
	  
KG	  (og	  SW)	  kigger	  på	  udkast	  i	  tråd	  med	  LVS’	  politikpapir.	  Punktet	  genoptages	  på	  internatet. 
 

e. ATLS	  nyt	  medlem	  skal	  udpeges	  
Ivan	  Petersen	  har	  siddet	  som	  selskabets	  repræsentant	  i	  ATLS.	  PAU	  udpeger	  en	  ny	  repræsentant.	  

f. vedtægtsændringer	  –	  ekstraordinær	  generalforsamling.	  
Det	  optimale	  tidspunkt	  for	  evt.	  ekstraordinær	  generalforsamling	  drøftes.	  Det	  stiles	  mod	  at	  få	  
endelig	  vedtagelse	  på	  næste	  ordinære	  GF.	  ØJ	  afklarer	  om	  dette	  kan	  lade	  sig	  gøre	  eller	  om	  det	  
kræver	  en	  ekstraordinær	  GF.	  
	  

 
 
 
 

 	  7.	  Økonomi	    

AU:	  
- Drøftelse	  vedr.	  henvendelse	  fra	  Morten	  Brinkløv.	  AU	  svarer.	  
- DASAIM	  har	  brug	  for	  mere	  sekretærbistand	  og	  der	  er	  lavet	  en	  aftale	  med	  HOC	  så	  TC	  nu	  arbejder	  80%	  af	  

sin	  tid	  for	  selskabet.	  Økonomien	  i	  dette	  vil	  blive	  drøftet	  på	  bestyrelsesinternatet.	  
-‐	  	  	  	  	  	  Ansøgning	  fra	  FYA	  vedr.	  støtte	  til	  2-‐dages	  symposium	  for	  Yngre	  Anæstesiologer	  i	  foråret	  2014.	  	  Der	  
bevilges	  15.000. 
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 8.	  Hjemmesiden	  
 

 

CT,	  SW,	  KM	  og	  TC	  har	  været	  på	  kursus	  vedr.	  brug	  /	  etablering	  af	  hjemmesiden.	  
Enkelte	  tekniske	  vanskeligheder	  vedr.	  opdatering	  af	  hjemmesiden	  fra	  ældre	  versioner	  af	  Internet	  Explorer	  som	  pt.	  
er	  på	  RH.	  Der	  arbejdes	  på	  dette	  og	  problemet	  løses	  formentlig	  ifm.	  Rigshospitalets	  implementering	  af	  Windows	  7.	  
SW	  påpeger	  at	  de	  enkelte	  udvalg	  har	  et	  stort	  ansvar	  for	  at	  biddrage	  med	  relevant	  indhold	  til	  hjemmesiden	  og	  
dette	  bør	  være	  et	  fast	  punkt	  på	  hvert	  udvalgsmøde.	  
 
 
 
 
 

 	  9.	  Udvalgene	  
	  

 

a. Anæstesiudvalget	  
ATK	  er	  ikke	  tilstede	  men	  har	  sendt	  en	  mail	  vedr.	  DASAIMS	  rolle	  i	  forhold	  til	  en	  konkret	  sag	  i	  Dansk	  
Råd	  for	  Genoplivning	  (DRG).	  	  DASAIM	  udpeger	  2	  repræsentanter	  til	  DRGs	  bestyrelse	  men	  
selskabet	  har	  ikke	  i	  øvrigt	  været	  involveret	  i	  sagen.	  

b. Intensivudvalget	  
Næste	  møde	  17/12.	  UFIM	  har	  udtalt	  sig	  vedr.	  MAT-‐team	  database.	  

c. Smerteudvalget	  
CT	  refererer	  fra	  årsmødesession	  vedr.	  organisation	  af	  smertebehandlingen	  på	  landsplan.	  Gode	  
input	  mhp.	  at	  udarbejde	  en	  rekommandation	  på	  området.	  

d. Børneudvalget	  
JA	  ikke	  tilstede.	  Har	  dog	  pr.	  mail	  informeret	  om	  en	  fortsat	  proces	  vedr.	  revision	  af	  specialeplanlen	  
på	  børneområdet.	  Herunder	  fornyet	  drøftelse	  af	  volumenkrav.	  

i. Målepunkter	  speciallægepraksis	  –	  henvendelse	  fra	  SST	  (vedhæftet)	  
Henvendelse	  fra	  Ivar	  Gøtgen	  vedr.	  monitorering	  i	  speciallægepraksis.	  	  
NJ:	  Foreslår	  at	  SW	  kontakter	  DAO	  mhp.	  at	  høre	  deres	  holdning.	  
Kort	  drøftelse	  vedr.	  ovenstående.	  Bestyrelsen	  henholder	  sig	  til	  selskabets	  
rekommandation.	  
	  

ii. Henvendelse	  fra	  Torsten	  Lang-‐Jensen	  vedr.	  transport	  af	  kuvøser	  	  
Kort	  drøftelse	  vedr.	  grundlaget	  for	  at	  kuvøser	  bør	  stå	  på	  tværs	  i	  ambulancen.	  KG	  vil	  
undersøge	  evidensen	  på	  området.	  

e. Thoraxudvalget	  
Udkast	  til	  nyt	  kommissorium	  er	  rundsendt	  til	  udvalget	  og	  vil	  herefter	  blive	  sendt	  til	  bestyrelsen.	  
LB	  spørger	  til	  procedure	  vedr.	  rettelser	  til	  LVS	  fagområdebeskrivelse.	  	  
Forårssymposium	  planlægges	  til	  9.	  Maj.	  

f. Neuroudvalget	  
Intent	  nyt	  

g. Obstetrisk	  udvalg	  
CA:	  arbejde	  med	  revision	  af	  sectio-‐guideline.	  Dette	  er	  omfattende.	  
Der	  planlægges	  1-‐2	  udvalgsmøder	  årligt.	  

h. PAU	  
-‐	  Kursus	  for	  præhospitale	  akutlæger	  afholdes	  d.	  9/12.	  Håb	  om	  også	  at	  kunne	  afholde	  kursus	  i	  
Jylland	  fremover.	  

i. Uddannelsesudvalget	  
-‐KS:	  Intromålbeskrivelse	  indsendt	  til	  SST.	  Stor	  efterspørgsel	  efter	  den	  engelske	  oversættelse	  af	  
målbeskrivelsen	  for	  HU.	  KS	  forespørger	  om	  introduktionsmålbeskrivelsen	  kan	  oversættes	  på	  
sammen	  måde.	  Dette	  bevilges.	  



Side 5 

-‐Budget	  for	  HU	  kurser	  godkendt	  af	  SST.	  
-‐Vagtproblematik:	  
Et	  stigende	  antal	  afdelinger	  tager	  de	  uddannelsessøgende	  (både	  I	  og	  HU	  læger)	  ud	  af	  vagten	  af	  
organisatoriske	  /	  økonomiske	  grunde.	  Dette	  er	  et	  stort	  problem	  ift.	  at	  få	  vagterfaring	  som	  en	  del	  
af	  uddannelsen.	  
Problematikken	  diskuteres.	  Enighed	  om	  at	  der	  samlet	  set	  skal	  være	  en	  balance	  mellem	  dagtid	  og	  
vagter	  og	  at	  det	  er	  ok	  at	  man	  ikke	  går	  i	  vagt	  på	  de	  korte	  ophold	  på	  de	  højt	  specialiserede	  
afdelinger.	  Det	  er	  et	  problem	  at	  et	  samlet	  uddannelsesforløb	  (I	  +	  HU)	  nu	  kan	  indeholde	  minimalt	  
vagttid	  baseret	  på	  tilfældighed	  (ud	  fra	  hvor	  den	  uddannelsessøgende	  tilfældigvis	  har	  haft	  sine	  
ophold).	  DUU	  vil	  gå	  videre	  med	  problematikken	  sammen	  med	  FYA	  der	  udsender	  enquette	  hvor	  
vagten	  og	  læringsudbytte	  af	  denne	  vil	  være	  i	  fokus.	  	  

j. FYA	  
-‐National	  uddannelsesenquette	  vedr.	  uddannelseskvalitet	  på	  de	  enkelte	  afdelinger	  med	  fokus	  på	  
vagtfunktion	  og	  læringsudbytte	  af	  denne	  vil	  blive	  udsendt	  omkring	  nytår.	  
-‐Der	  arbejdes	  fortsat	  	  med	  FYA-‐Symposium	  2014	  (2	  dages	  møde).	  Dato	  er	  ændret	  til	  30-‐31/5	  2014 
 
 

 

 10.	  DAD	  
 
 

 

SW	  orienterer	  på	  vegne	  af	  DAD-‐styregruppens	  formand	  Kristian	  Antonsen:	  	  
Frustration	  da	  planlagt	  fornyelse	  af	  DAD	  er	  udskudt	  indtil	  videre	  pga.	  modstand	  fra	  styregrupperepræsentanter	  
fra	  Nord	  og	  Midt.	  SW	  har	  bestyrelsens	  opbakning	  til	  at	  forfatte	  en	  udtalelse	  til	  styregruppen	  om	  at	  DASAIM	  
støtter	  op	  om	  fornyelsen.	  
 

 	  11.	  Forslag	  til	  navneændringer	  
 

 

Oplæg	  fra	  Region	  Midt	  om	  at	  afdelingsnavne	  skal	  fordanskes	  /	  ”borgerrettes”.	  Selskaberne	  forventes	  ikke	  at	  skifte	  
navn.	  	  
Forslag	  til	  nyt	  navn	  for	  anæstesiafdeling:	  ”Bedøvelse	  og	  intensiv”.	  Dette	  anvendes	  hvis	  ikke	  andet	  foreslås.	  	  
NJ	  efterspørger	  et	  bedre	  navn,	  men	  umiddelbart	  ikke	  muligt	  at	  finde	  et	  mere	  dækkende	  navn. 
 

 	  12.	  Invitation	  til	  kick	  off	  dag	  vedrørende	  ny	  
specialeplan	  (vedhæftet)	  
	  

 

SST	  inviterer	  til	  ovenstående	  21.januar	  2014	  kl.	  13-‐16.	  	  
LB	  deltager.	  JA	  foreslås	  også	  som	  deltager	  
 

 	  13.	  Internat	  
	  

 

Sted:	  Forhandlinger	  med	  flere	  steder.	  Hindsgavl	  genvælges	  men	  til	  en	  pris	  600	  kr	  billigere	  pr.	  deltager	  end	  sidste	  
år.	  Drikkevarer	  om	  aftenen	  afholdes	  af	  deltagerne	  selv.	  
	  
Dagsorden:	  Mulige	  punkter	  gennemgås,	  herunder	  punkt	  om	  mål	  og	  visioner	  for	  selskabet	  fremover.	  Udsendes	  af	  
SW	  
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 	  14.	  EVT	  
	  

 

Codans	  videnskabelige	  pris:	  
Der	  skal	  indsendes	  en	  begrundet	  indstilling.	  Sidst	  blev	  NH	  Secher	  indstillet	  men	  fik	  ikke	  prisen.	  NHS	  indstilles	  igen,	  
CT	  forfatter	  indstillingen.	  
	  
Orientering	  om	  dokumentation:	  
DDKM	  og	  JCI:	  Medicinordination	  må	  ikke	  stå	  alene	  i	  EPM	  (elektronisk	  patient	  medicin)	  –	  skal	  suppleres	  med	  
ordination	  i	  OPUS	  (elektronisk	  journal)	  således	  at	  ordinationsårsag	  dokumenteres.	  Dette	  kan	  komme	  mere	  i	  fokus	  
fremadrettet.	  
	  
KS	  takker	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  

	  

 


