DAO formands/årsberetning 2013-2014:

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i november 2013 som følger:
Formand: Annette Freudendal-Pedersen
Kasserer: Karsten Bjerre-Jepsen
Sekretær: Ivan Bo Nielsen
Menigt medlem: Carl Johan Erichsen

På grund af procedurefejl (problemer i forbindelse med skift af sekretær) ved indkaldelsen til
generalforsamlingen var det nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling til vedtagelse af
beslutninger taget på den ordinære generalforsamling.
Det drejede sig om valg af bestyrelse, valg af UEMS repræsentant, fastsættelse af kontingent og løn til
formand. Referat ligger på DASAIMs hjemmeside under ”DAO”.

Bestyrelsen har fortsat arbejdet med flere af de samme temaer som foregående år.
1. Arbejdet med målepunkter i forbindelsen med Sundhedsstyrelsens tilsyn med private
behandlingssteder
2. Etablering af samarbejde med DASAIM
3. Delmodernisering indenfor specialet anæstesiolgi i overenskomsten mellem FAPS og RTLN. A:
Ultralydsdiagnostik og anlæggelse af ultralydsvejledte blokader og B: tolkehonorar i forbindelse
med anæstesi
4. Overenskomsten mellem FAPS og RTLN
5. e-kvis. Kvalitetsmodel i speciallægepraksis.
6. Afholdelse af medlemsmøde og udsendelse af nyhedsbreve

Ad 1. Sundhedsstyrelsens tilsyn hos otologer er færdiggjort og dermed også de anæstesiologer, som
giver anæstesi hos otologerne.
Sundhedsstyrelsen har løbende revideret målepunkterne. DAO har via FAPS haft kontakt til SST
vedrørende dette.
Målepunkterne vedrørende smertebehandling er færdige og de første tilsyn er foretaget. DAO har igen
via FAPS været i kontakt med SST vedrørende målepunkterne.
Ad 2. DAOs formand har efter generalforsamlingen i DASAIM sidste år været inviteret med til
bestyrelsesmøderne i DASAIM og med stort udbytte. DAO er meget glad for etableringen af
samarbejdet, som bl.a. har betydet, at det, da der sidst skulle rettes henvendelse til SST mht.
målepunkter ved tilsynene, var muligt at foreslå ændringer, som allerede var godkendt af DASAIMs
bestyrelse.

Formanden har desuden haft lejlighed til direkte at kunne deltage i diskussionen om specialevejledning
og børneanæstesi og smertebehandling.
Ved den kommende generalforsamling i DASAIM vil der blive fremsat forslag til et protokollat ifølge
hvilket DAOs bestyrelse årligt udpeger et medlem, der kan deltage i DASAIMs bestyrelsesmøder som
repræsentant for speciallægepraksis.
Ad 3. Begge moderniseringer er modtaget i FAPS og godkendt. Afventer nu forhandlinger med RTLN,
hvilket foregår i FAPS-regi. Det forventes at moderniseringerne kan implementeres indenfor det næste
års tid.
Ad 4. Der er indgået ny overenskomst mellem FAPS og RTLN. Formanden for FAPS er stadig
anæstesiolog.
Ad 5. e-kvis er stadig under udvikling. Der har været afholdt pilot-tilsyn og der arbejdes nu med de
endelige standarder og man forventer start på akkrediteringen indenfor det kommende år.
Ad 6. Det har været forsøgt at arrangere medlemsmøde for DAOs medlemmer i 2014, men desværre
måtte det aflyses pga. manglende tilmeldinger. Der har været udsendt 2 nyhedsbreve, og ingen siden
det aflyste medlemsmøde.

Slutteligt vil bestyrelsen gerne takke sekretær Tina Calundan for samarbejdet det forløbne år. Tina har
ønsket at ophøre med sekretærarbejdet for DAO på grund af øvrige arbejdsopgaver.
Bestyrelsen takkes for samarbejdet det forløbne år.

Annette Freudendal-Pedersen
Formand

