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DASAIM Bestyrelsesreferat
Dato og Tid: 30.04.2014 kl. 15-20
Sted: Rigshospitalet, 4231

Referent:

RS

Deltagere:

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

Fraværende:

Niels Juul (NJ), Susanne Iversen (SI), Øivind Jans (ØJ)

Dagsorden
1.
2.
3.

valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Økonomi
a. Skrivelse fra revisorerne – to bilag vedhæftet (det er Oskar, der er ansvarlig
for dekorationerne – beklager)
4. Hjemmesiden
a. bidrag fra udvalgene – hvordan?
b. annoncering – hvilken pris?
c. fast redaktionsgruppe
5. Årsmøde 2014
a. fordeling af emner fra de forskellige udvalg
b. forslag til prisøgning
6. Udvalgene
a. Anæstesiudvalget
b. Intensivudvalget
i. ESICM
c. Smerteudvalget
d. Børneudvalget
e. Thoraxudvalget
f. Neuroudvalget
g. Obstetrisk udvalg
i. Lattergas
ii. Godkendelse af kommisorie
h. PAU
i. Uddannelsesudvalget
j. ”praksisudvalget”
7. DAO – hvad er planen fremover?
8. FYA
9. SSAI
a. Research Committee – dansk udpeget repræsentant
b. SSAI København 2019
10. Specialeplanlægning revision – sidste udkast vedhæftet
11. Eventuelt
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1. Valg af dirigent
SW vælges
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendes med tilføjelse af pkt. 5 b., pkt. 6 g. ii. og pkt. 9 b.
2 punkter til Eventuelt.
3. Økonomi
a.

skrivelse fra revisorerne

a) To bilag fra revisorerne rundsendt:
Indeholder stærk kritik. Bekymring om for store udgifter til rejsegodtgørelse og forplejning ifm. udvalgsmøder,
bestyrelsesmøder og internater. Fordrer besparelser frem for kontingentøgning. Primært kritiseres den brugte ”høje takst” for
kilometerkørsel i egen bil på 3,80kr/km fremfor den lave på 2,10kr. Kan give besparelse på +30.000,- pr år.
Desuden ”stærk kritik af hele sagsgangen” - primært over, at revisorerne har modtaget regnskabet alt for sent.
Endeligt påpeges at selskabet har investeret for lidt (ca. 1 mil. som ikke giver indtægt endnu).
Diskussion om muligheder. Der er urimeligheder i anmærkningerne. Det er rimeligt f.eks. at flyve til møde fra Ålborg for få
hundrede kr. ekstra med tanke på tidsbesparelsen for det tidskrævende frivillige arbejde folk yder.
Men generelt er indstillingen overfor rimelige besparelser positiv.
- Det besluttes at nedsætte km-taksten til den lave 2,10kr/km med det samme.
- TC reviderer refusionsblanketten.
- SW+AU laver udkast til politikpapir / retningslinje for transport i selskabet til godkendelse på generalforsamling.
CT: Forslag om nedsættelse af økonomiudvalg/forretningsudvalg som holder styr på økonomi og producerer idéer til
indtægter. Det tager meget tid ud af bestyrelsesmøder.
- Forretningsudvalg vedtaget bestående af: Formand SW, Næstformand KS, Kasserer AU, Sekretær TC
- Jacob Trier forespørges desuden om profitgenererende idéer.

4. Hjemmesiden
a. bidrag fra udvalgene – hvordan?
b. annoncering – hvilken pris?
Den nye hjemmeside kører fint, men der er for få indslag – der ønskes mere dynamik. En fast redaktionsgruppe er en mulighed,
men uafklaret, hvem der skulle sidde i denne.
a) Mangler indslag fra udvalg/fagområderne - ønskes korte indslag sv.t. ca. ½ side. CT foreslår at trække en ”headline” nyhed
fra hvert DASAIM-bestyrelsesmøde ud af referatet med det samme og poste den. Det kunne være et fast punkt på dagsordenen
som det sidste – f.eks. 3 ”bullets”/møde. Det giver også indblik i bestyrelsens arbejde.
Manglende indhold om forskning. F.eks. kan Ph.d.er annonceres/anerkendes.
- Rundspørge om dette til alle professorer ved KM.
b) Annoncering på hjemmesiden kan gøres på flere måder: ”Højre spot”, ”sidste nyt”, ”logo i bunden af siden” etc. Helside i
DASINFO kostede 7.000,-. Et forslag går på at sælge en ”annoncepakke” til et firma som gælder 1 år til f.eks. 50.000,- el.lign.
Aktuelt er der forespørgsel fra Covidien – TC forhandler højrespot hjem indtil fast plan foreligger.
- Forretningsudvalget (og CT) undersøger og fremlægger muligheder og forslag for annoncering
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5. Årsmøde 2014
a. fordeling af emner fra de forskellige udvalg
b. forslag til prisøgning
a)
Udvalgene har haft programmet til gennemlæsning og kommentarer uden anmærkninger.
Henvendelse fra Intensivudvalget (Jan Bonde) om uønsket planlægning af deres sessioner (flere om lørdagen). Dette er ikke
bestyrelsens bord, der henvises til planlægningsudvalget.
b)
Forslag til prisøgning for det videnskabelige program rundsendt ved TC. Priserne har ligget fast længe og med stigende
udgifter og trængt økonomi foreslås prisstigninger.
- Vedtages at prisen øges med ca. 300 kr. for det videnskabelige program og ca. 200 kr. for dagsbilletter

6. Udvalgene
a. Anæstesiudvalget
Intet nyt siden sidst.
Ny SSAI uddannelse på vej om perioperativ management.
b.

Intensivudvalget

Ej til stede.
i. ESICM
Anders Perner er dansk repræsentant i ESICM.
c. Smerteudvalget
Beskrivelse af fagområdet rundsendt til bestyrelsen til kommentarer.
Nyt papir forfattet om lægemidler og trafikfarlighed - rundsendes til bestyrelsen og videresendes af SW som DASAIMudmelding.
Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse: 44 % svar modtaget (ca. 660 stk.). Behandling af data pågår.
Overgået til skype-møder for at spare transportudgifter – fungerer godt.
Udvalget ønsker internatmøde, da mange emner kræver opmærksomhed inklusiv ny national klinisk retningslinje om
opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter i samarbejde med Jette Højsted.
- Internat til smerteudvalget vedtages enstemmigt.
d. Børneudvalget
Uformel forespørgsel fra Dansk Pædiatrisk Selskab angående nyt ”subspeciale” i akut pædiatri. Der spørges om vi som
speciale kan bistå med oplæring i basal luftvejshåndtering (eksklusiv intubation) af børn på operationsgang.
Diskussion: Problem for os at levere praktisk uddannelse i konkurrence med HU-kursister etc. Desuden umuligt for os at være
garant for, at man efter evt. kort kursus/praksis kan siges at være kvalificeret til luftvejshåndtering af børn. Bestyrelsen mener
det udelukkende er anæstesiologernes område. Det skal som minimum fremgå at akut syge børn med behov for
luftvejshåndtering straks tilses af anæstesiolog.
- SW kontakter formand for Dansk Pædiatrisk Selskab Mia Bjergager mhp. dialog om henvendelsen.
Vejledning i neonatal genoplivning er under revision. Torsten Lauritsen er tovholder.
e. Thoraxudvalget
SSAI-kursus afholdt – stor succes.
Næste uge afholdes forårssymposium med emnet anæstesi til aortakirurgi.
Mødes mest via Skype.
Kursus i efteråret i samarbejde med Dansk Kardiologisk Selskab (DCS) gentages.
f. Neuroudvalget
Møde 19/3. Opgørelser over trombektomier diskuteret.
g. Obstetrisk udvalg
Møde 20/3 – fremover kun 2 møder om året.
Ny vejledning på vej: Amning og anæstesi
Sectiovejledning ikke helt færdig.
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i. Lattergas
Det undrer at lattergas til fødende i stigende grad undgås pga. en formodet risiko for medarbejdere, som er udokumenteret.
Udkast til brev til jordemoderforeningen og DSOG rundsendt med DASAIMs holdning og opfordring til dialog – opbakning
fra bestyrelsen, SW sender det.
ii. Godkendelse af kommissorium
Godkendes.
h.

PAU

Ej til stede.
i. Uddannelsesudvalget
Ingen møder siden sidst. Møde om 14 dage hvorefter det forventes at forespørgsel om øgning af HU-pladser forfattes.
j. ”praksisudvalget”
Se næste punkt.

7. DAO – hvad er planen fremover?
AF: DAO er meget tilfredse med at være repræsenteret i bestyrelsen, det er nyttigt for dem.
Bestyrelsen enig i det er gensidigt fordelagtigt.
Mulighed: Gøres permanent ved tilføjelse til protokollat 1 i vedtægterne. Kræver ikke varsling og kan vedtages på GF.
- Vedtages.

8. FYA
Arbejder frem mod FYA Symposium ultimo maj. Stor tilslutning, Hesselet fyldt op med 99 tilmeldte.
Intet nyt i øvrigt.

9. SSAI
a. Research Committee – dansk repræsentant
b. SSAI København 2019

-

a. Research Committee – dansk udpeget repræsentant
Jesper Brøndum Poulsen indstilles af bestyrelsen.

b. SSAI København 2019.
SSAI kongres i 2019 bliver i København. Der skal findes emne og udpeges tovholdere. Emneforslag: Børn. Praktisk tovholder
forslag: Jacob Trier. Evt. tilknytning af forskningsudvalg.
- SW spørger Jacob Trier

10. Specialeplanlægning revision

Næste møde afventes. Der er opbakning og ros til de 3 repræsentanter fra bestyrelsen for den foreløbige indsats med blandt
andet at holde fast i det præhospitale område som anæstesiologisk kompetence.
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11. EVT
a) Fornyet debat om fordanskning af navne på hospitaler, vi ønsker ikke at ændre på ordet ”anæstesi” – SW skriver til LVS og
indlæg til UFL.
b) Debat i medier om aktivt dødshjælp. SW efterlyser DASAIM udmelding og har kontaktet Etikudvalget men uden svar.
CT efterspørger udmelding fra palliations-enheder/-nøglepersoner til debatten. Det kunne udrydde mange misforståelser
som florerer om emnet. CT nævner Gerd Leikersfeldt fra BBH som mulighed.
- SW tager fornyet kontakt til Etikudvalget i første omgang.

