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DASAIM Bestyrelsesreferat  

Dato og Tid:  04/09-2014 kl. 15.00 – 20.00   

Sted: RH 4231 

 

Referent: ØJ / RS 
 

Deltagere: 

 

 

 

 

Fraværende: 

Øivind Jans (ØJ), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller 

(KM), Charlotte Albrechtsen (CA), Karen Skjelsager (KS), , Kim Garde (KG), 

Susanne Wammen (SW), Niels Juul (NJ), Jane Andersen (JA),  

Annette Freudendahl (AF), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Rune Sort (RS), 

Annette Ulrich (AU), Lisbeth Bredahl (LB) 

 

Carsten Tollund (CT) 

 Dagsorden 
 

1. valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Økonomi 

4. Hjemmesiden 

5. Udkast vedrørende rejsegodtgørelse 

6. NKR – forslag til emner  

7. Udvalgene  

a. Anæstesiudvalget 

b. Intensivudvalget 

c. Smerteudvalget 

d. Børneudvalget 

e. Thoraxudvalget 

f. Neuroudvalget 

g. Obstetrisk udvalg 

h. PAU 

i. Uddannelsesudvalget 

8. Specialevejledning - status 

9. DAD - status 

10. etiske regler på baggrund af LVS henvendelse (se bilag) 

11. ATLS-repræsentant efter Ivan Pedersen 

12. Skolen for cardiovaskulær teknik – Jacob Greisen, Skejby 

13. ESA 

a. NASC 

14. Årsmøde 

a. program 

b. Steen Møiniche skal afløses – Mona Gätke vil gerne 

15. Generalforsamlingen 

a. Hvem er på valg? Og hvem genopstiller? ALLE udvalg bedes indhente svar 

fra deres medlemmer (se bilag) 

b. vedtægtsændringer 

c. protokollat om DAO (udkast vedhæftet) 

16. eventuelt 
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 1. Valg af dirigent 
 

 

KS 

 2. Godkendelse af dagsorden 
 

 

GODKENDT med tilføjelse af 
FYA og DAO under punkt 7. 

  

 

 

 3. Økonomi 
 

 

AU præsenterer regnskabet som tidligere er rundsendt til bestyrelsen: 

- Mødeudgifter for udvalgene er blevet reduceret betragteligt. Kontingentet er øget. På trods af dette et 
underskud på ca. 211.000 kr. Dette er bl.a. betinget af omkostninger til ny hjemmeside / elektronisk 
DASINFO. 

Bestyrelsen kan godkende regnskabet som herefter sendes til de interne revisorer. 

 
 

 

 

 4. Hjemmesiden 

 

 

 

- Godkendelse fra NETS d.3/9 mhp online betalingsløsning til årsmødet. TC vil i løbet af få dage lægge program og 
tilmeldingsmodul ud på hjemmesiden. 

- Preben Berthelsen har henvendt sig vedr. rekommandation om CVK anlæggelse. Der mangler svar. Dette 
diskuteres og det besluttes at udvalgene har ansvaret for at svare på henvendelser til hjemmesiden hvor det er 
relevant. 

-Som led i sponsorat til Årsmødet har vi fra Cabana fået fri support af hjemmesiden i 2015. 

 

 

 5. Rejsegodtgørelse  
 

 

Takster for rejsegodtgørelse (Km-penge) er ændret til ”den lave takst” i refusionsformularen på hjemmesiden. 
Der er dog behov for en kort vejledning på området inkl. vejledning om forplejning.  
SW / AU vil udarbejde et udkast. 
 

 

 6. NKR – forslag til emner 

 
 

Der efterlyses emner til nye nationale kliniske retningslinjer. Gerne emner med ”kant” eller hvor der er 
kontrovers.  
CT har tidligere foreslået opioidbehandling til non-maligne smerter 
SW foreslår at man efterlyser forslag til emner på Hjemmesiden. Deadline er 24/9. Forslag skal sendes til 
bestyrelsen. 
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  7. Udvalgene 

 
 

a. Anæstesiudvalget 
To skypemøder siden sidst. 
Vejledninger på vej: Væskebehandling. Anæstesi og amning. CVK og faste. 
På årsmødet skal den nye DAD vers. 4 vises frem – mangler moderator til sessionen. Der foreslås Steen 
Møiniche, Michael Weber, Jakob Trier. SW spørger. 
 

b. Intensivudvalget 
Sidste møde blev desværre aflyst. Nyt møde igen d. 15/9. 
SI efterlyser nye kræfter til udvalget. 
 

c. Smerteudvalget 
CT ikke tilstede. Har sendt opdatering på mail 

 
d. Børneudvalget 

Næste møde 26/9. Arbejdet med revision af specialevejledningen giver anledning til frustration. Især fokus 
på krav til børneanæstesikompetencer. Børneudvalget vil gerne væk fra kvantitative krav i børneanæstesi til 
fordel for kvalitative krav. Ser ud til at volumenkrav bliver lagt på på afd. niveau frem for hos den enkelte 
læge.  

 
e. Thoraxudvalget 

Forårsmøde i maj. Emne – ”kirurgi på aorta”.  
        2 skypemøder primært mhp. årsmøde og kommende forårssymposium. 

 
f. Neuroudvalget 

Ingen møder siden sidst. 
 

g. Obstetrisk udvalg 
Ingen møder siden sidst men løbende korrespondance via mail.  
Udvalget har henvendt sig til jordmødre og obstetrikere via kvælstofforilte. Der nedsat en tværfaglig 
arbejdsgruppe med yngre obstetriker som tovholder. Der er ikke sket noget endnu, CA rykker. Ny 
sectioguideline er næsten færdig. 
 

h. PAU 
Drøftelser vedr. akutlægekurser, herunder krav til vedligehold af kompetencer. 3. kursus afholdes i 
september. Allerede venteliste til kursus nr. 4. Indtil videre kursister fra 4 regioner. 
Vil se på transportrekommandationen mhp. behov for revision. 
Diskussion vedr. Region-Sjælland / lægebiler. Regionen har lavet egen undersøgelse der konkluderer at den 
nuværende ordning er god. Dette på tvivlsomt videnskabeligt grundlag. SW og KG vil skrive en kommentar. 
 

i. Uddannelsesudvalget 
- Igangværende ansættelsesrunde til HU. I alt 56 ansøgere ØST (72) 43 (29),  NORD 37(28) , SYD 29(21). 
- Ønske om flere HU stillinger fra SST til regionerne. Svar fra region-H, med ønske om yderligere 2 HU  
stillinger årligt. 
- Doris Østergaard holder tiltrædelsesforelæsning d 5/9 som professor i medicinsk uddannelse. 
 

j. DAO 
Har diskuteret opioider / anæstesi og trafik 
 

k. FYA. 
-Har afholdt 2 dages symposium d. 30-31 / 5 i Nyborg. 100 deltagere. Stor interesse. Økonomisk gik det i nul 
med industriudstilling samt sponsorater fra bl.a. DASAIM. Stiler mod at gentage symposiet i 2015. Forslag 
om at flytte GF til symposiet i stedet for som nu om efteråret. 
Udskiftning i bestyrelsen, RS ny formand.  
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 8. Specialevejledning - status 

 

 

 

KG redegør for arbejdet i SST-regi og de igangværende drøftelser. Dels ift. det præhospitale område hvor teksten skal 
revideres igen, dels ift. børneområdet hvor de nuværende volumenkrav ser ud til at blive reduceret. Arbejdet er ikke afsluttet 
endnu. SW, KG og JA vil arbejde videre 

 

 

 

 9. DAD - status 

 

 

 

Godt på vej. IT-platform er formuleret. Regner med at DAD-4 kan blive præsenteret på Årsmødet.  
Der resterer fortsat et stort arbejde i at skabe bred national opbakning til DAD-4. 

 

 

 10. Etiske regler på baggrund af LVS henvendelse  
 

 

 

Asger Petersen har udarbejdet svar til LVS mht. etiske regler om samarbejde med industrien. 
Diskussion vedr. dette i bestyrelsen. General opbakning til indholdet i papiret.  
Det besluttes at stille forslag om vedtægtsændring således at bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer samt personer 
udpeget til at repræsentere DASAIM i div. arbejdsudvalg skal opgive relevante interessekonflikter ift. deres arbejde. 
ØJ udarbejder forslag til ordlyd. 

 

 

 11. ATLS-repræsentant efter Ivan Pedersen 

 

 

 

Ivan Petersen ønsker at stoppe. PAU vil komme med forslag om ny repræsentant på deres næste møde. 
 

 

 12. Skolen for kardiovaskulær teknik  
 

 

 

Jacob Greisen, Skejby er blevet foreslået som ny repræsentant til skolen for kardiovaskulær teknik. Bestyrelsen godkender 
dette.  
 

 13. ESA 

 
 

NASC: SW adspørger om evt. behov for dansk repræsentant til NASC under ESA. Behovet for en sådan diskuteres og det 

besluttes ikke at stille med dansk repræsentant til NASC. 

 

 14. Årsmøde 

 
 

a. Program. 
TC efterlyser få manglende navne / moderatorer til programmet. Absolut sidste deadline er 10/9. 
 

b. Steen Møiniche skal afløses – Mona Gätke vil gerne. 
 

c. Politisk emne:  
Emner til lørdagens politiske emne drøftes og det besluttes af emnet skal være ”Ytringsfrihed vs. 
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Whistleblowerordning” (foreløbig titel) – KG tovholder  
Mulige oplægsholdere:  
 -Eva Zeuten 
  -Svend Hartling 
  -Whistleblowerordning i Region-H. Repræsentant herfra? 

 

 15. Generalforsamlingen 

 
 

a. Hvem er på valg? Og hvem genopstiller?  
De enkelte udvalg løbes igennem mhp. hvem der er på valg samt evt. ledige pladser der skal annonceres på 
hjemmesiden inden GF. 

 
b. Vedtægtsændringer: 

Vedtægtsændringer på sidste GF skal godkendes igen på GF 2014 (ikke protokollater). Herudover forslag til nye 
vedtægter. ØJ samler disse i nyt dokument og laver relevante PPT slides til brug på GF. 
 

c. Protokollat om DAO (udkast vedhæftet) 
SW har rundsendt udkast. AF sender præciseringer til ØJ som så rundsender forslag til endelig ordlyd. 
 

d. Emner til formandens mundtlige beretning drøftes. 
 

 

 16. Evt. 

 
 

1. KS: Dårligt signal at vi måtte aflyse bestyrelsesmøde i juni hvor specialeudvalgsformænd var inviterede. De geninviteres 

hvis muligt til næste møde 21. oktober – alternativt findes en dato i marts-april. 

2. Marie og August Krogh prisen – henvendelse fra LVS om indstilling til denne. Skal gives til en ”fremragende dansk forsker”. 

DASAIM har tidligere indstillet Niels Henry Secher – det besluttes at gentage denne indstilling. KM forfatter indstillingen. 

3. Repræsentant fra PAU er inviteret til konference om transport af svært syge børn. KG finder en egnet deltager. 

4. Tidligere forslag om kursus vedr. anæstesi til den hjertesyge patient ved CT mhp.  afholdelse til marts 2015. Idéen har 

ligget stille over sommeren, skal snart genoptages, hvis det skal være realistisk. CT dog ikke til stede i dag. 

5. SW: Har fået henvendelse fra journalist hvori der udspørges om hvorvidt anæstesimidler kan bruges til at ”aflive” 

mennesker ligesom på dyreklinik og hvordan. Der er givet høfligt svar, hvori SW dog nægter at give en opskrift på dette. 

 

Næste møde: 21. oktober kl. 15-20 på RH. 

 

 


