
 

 

 

 

REFERAT 

DASAIM bestyrelsesmøde 1/12-16 kl. 15-19 på RH 
 

 

Deltagere: Sven Felsby (SF), Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Anne Tøttrup Klit 
(ATK), Martin Kryspin (MK), Peter Blom Jensen (PBJ), Annette Freudendal (AF), Charlotte 
Albrechtsen (CA), Nanna Kruse (NK), Mona Tarpgaard (MT), Tobias Lyngeraa (TL), Rune Sort (RS) 
 
Afbud: Carsten Tollund (CT), Jesper Dirks (JD), Jacob Madsen (JM), Thomas Strøm (TS) 
 
 

1. Valg af dirigent  

ATK.  

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt med tilføjelse af punkter under Eventuelt. 

3. Nye bestyrelsesmedlemmer pr. 11/11-16  

Sven Felsby: Formand 

Martin Kryspin: Redaktør 

Peter Blom Jensen: Thoraxudvalget 

Mona Tarpgaard: Børneudvalget 

Nanna Kruse: Præhospitaludvalget 

Jacob Madsen: Neuroudvalget 

Konstituering af bestyrelsen: CT genvælges som næstformand og RS som sekretær. 

Forskningsudvalg: Der mangler en afløser for Susanne Wammen som bestyrelsens ene 

repræsentant (RS er den anden). Besluttes via mail eller senest på Hindsgavl. RS og SF er 

tovholdere. 

 

D A S A I M 
 

Dansk Selskab for 

Anæstesiologi og 

Intensiv Medicin 



4. Medicinsk cannabis (CT)  

Meget relevant debat og emne om den politiske versus faglige indflydelse på indførelsen af et 

lægemiddel og rammer for den besluttede prøveperiode. Bestyrelsen støtter et forslag fra CT om 

at lade Lægeforeningen være tovholder i sagen, da den rækker bredere end anæstesiologien, men 

fastholder at det er vigtigt at vi beholder et engagement og markerer os med relevant 

specialekompetence. CT og Smerteudvalget står for dette i løbende dialog med bestyrelsen. 

5. PONV retningslinje (se vedlagte) (AT-SF) 

Godkendes – lægges på hjemmeside.  

6. Retningslinje om perioperativ væskebehandling, svar til Birgitte Brandstrup (AT) 

Spørgsmål til / kritik af vejledningen fra DASAIM. Anæstesiudvalget følger op via arbejdsgruppen, 

som har været involveret og giver svar pr. mail. 

7. Cufftrykmåling – afgørelse i Styrelsen for Patientsikkerhed (Se vedlagte) (SF) 

Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. SST) har i en klagesag tildelt kritik for ikke at måle cuff-tryk i en 

larynxmaske. Der mangler imidlertid evidens for gavn af dette. DASAIM har derfor rettet 

henvendelse desangående, men blev svaret at vi ikke kunne udtale os, da vi ikke var part i denne 

enkeltsag. Beskrivelsen i klageafgørelsen er dog af generel karakter og kan danne præcedens, som 

er relevant for alle og dermed det faglige selskab. 

SF genoptager kontakt til den involverede afdeling, for at høre om mulighederne for at få sagen 

genoptaget. ATK rundsender den tidligere korrespondance. 

8. Møde i Lægeforeningens forberedende møde vdr. Præhospitalpolitik 30/11 (NK) 

Godt møde om evaluering af udførelsen af anbefalinger fra 2007 om præhospitale retningslinjer 

og uddannelse. Evaluering på en række punkter skal være på plads inden et møde i 

Sundhedsstyrelsen i april 2017. Det ser ud til at de største vanskeligheder ligger i overgange 

mellem præhospitalt og intrahospitalt virke. 

PPJ (præhospital patientjournal) fungerer nogenlunde, men der er problemer med at det 

anvendes forskelligt i regionerne og at det ikke kan ”tale sammen” på tværs. 

Der skal bruges yderligere én repræsentant til arbejdet. Der foreslås Susanne Wammen, Kim 

Garde eller Jesper Dirks. NK forespørger. 

9. Orientering om ændring af sundhedsloven (se vedlagte) (SF) 



SF orienterer. Ifølge disse ændringer vil der være flere tilfælde end hidtil hvor læger SKAL udlevere 

oplysninger om pt.’er. Lægeforeningens jurister forholder sig kritisk til ændringerne. Vi tilslutter os 

lægeforeningens kritiske holdning. 

10. DASAIM bestyrelsesseminar Hindsgavl januar 2017  

Punkter til dagsordenen gennemgås. Yderligere forslag til SF senest medio januar. SF samler et 

udkast. Se forslag til punkter forneden. 

Alle udvalg udarbejder et oplæg til konkrete mål for udvalgets arbejde dette år (til næste 

generalforsamling). Dette i henhold til DASAIMs strategiplan for at sikre dynamik i hele selskabet. 

Ole Nørregaard inviteres på Hindsgavl til en orientering om arbejdet i det akutmedicinske udvalg 

under SST jf. punkt under Eventuelt nedenfor. SF og RBJ koordinerer invitationen. 

11. SSAI møde januar 2017 

SF deltager. Evt. input sendes til SF senest 13. jan. Evt. drøftelse af erfaringer ift akutmedicin 

12. Fra udvalgene  

 Anæstesiudvalget: Arbejder på respons ift væskerekommendation 

 Børneanæstesiudvalget: 1. møde planlagt og her forventes bl.a.diskussion af emner til 
årsmøde 2017. Desuden ambitioner om flere andre tiltag. 

 Intensivudvalget: ej tilstede 

 Neuroanæstesiudvalget: ej tilstede 

 Obstetrisk anæstesiudvalg: planlagt symposium. Ønske om reklame på hj.side. Har 
overvejende planlagt skypemøde aktivitet og 1 fysisk møde årligt. 

 PAU: januar møde, skal konstitueres, planlægning af årsmøde, skriv om immobilisering i 
gang.  

 Smerteudvalg: ej tilstede 

 Thoraxanæstesiologisk udvalg: Planalgt organisatorisk diskussion omkring thoraxan. 
symposium – skal det være en reel forening for at undgå økonomiske forviklinger. Symp 
planlagt til 19.maj. 

 Uddannelsesudvalg: 2 princippapirer netop færdiggjort til diskussion d.d. Gennemgåes og 
enkelte punkter præciseres mv. Fremadrettet stort fokus ang. akut medicin.. 

 FYA: 
Ansøgningsvejledning til HU: FYA optimerer DASAIMs vejledning til sommer efter aftale 
med DUU.  
Fokus på rekruttering til specialet: løbende rekrutteringsaftener og et spørgeskema på vej 
til alle afd., ”hvorfor vælge anæstesi på jeres afdeling”, til publikation blandt yngre læger. 
DASAIMs Uddannelsespris: Uddelt til årsmødet – gik velfortjent til Helle Thy Østergaard. 
UL kursus genoplivet trods nu fast UL kursus i HU – stor succes – gentages formentlig 



næste år. 
Planlægger aktuelt sommerens FYA Symposium 2017 og opstart af ”Basic” intensiv kurser i 
Danmark. 

 DAO: planlagt forårsmøde 
 

13. Eventuelt 

Akutmedicin (RBJ): Møde i SSTs nationale arbejdsgruppe vedrørende akutmedicinsk speciale den 

6/12. Ole Nørregaard, som sidder i gruppen for LVS og som støtter DASAIMs holdninger om 

emnet, efterspørger konkrete udmeldinger fra os om snitfladerne mellem akutmedicin om 

anæstesiologi gerne inklusiv dokumentation for, hvorfor vi bør varetage diverse patienter og 

procedurer. RBJ laver udkast og rundsender. 

RBJ har spurgt SSAIs udd.udvalg om forholdene i Sverige: Flere anæstesiologiske kompetencer i 

akutmedicin-målbeskrivelsen er landet på et kompromis. De oplæres formelt ikke i noget 

avanceret og selvstændigt på anæstesiafd. (lidt uvist, hvordan det fungerer i praksis), men de 

mange har et helt års ophold. Et dokument om forholdende ligger på deres hjemmeside – 

http://sfai.se/wp-content/uploads/2015/03/Sidoplacering-inom-anestesi-och-

intensivv%C3%A5rd.pdf. Er dette det korrekte link, Rikke?. 

Bestyrelsen overvejer om der skal oprettes en DASAIM arb.gruppe om akutmedicin – diskuteres på 

Hindsgavl ifm. besøg af Ole Nørregaard. 

Redaktør (MK): E-journal club: Behov for flere redaktører til at drive det. Svært at rekruttere 

inputs. Der ansøges om transportdækning til et møde mellem redaktører på tværs af landet (4 

redaktører, 2 fra øst og 2 fra vest). Der bevilges midler til et møde efter almindelige retningslinjer. 

DAD (ATK): Kim Garde vil gerne fortsætte. Accepteres med glæde. SF orienterer ham om 

beslutningen. 

Årsmøder deadline: SF ønsker at deadline for udmelding af foredragsemner fremover overholdes 

hårdt. Det besluttes at forhåndsretten til et session-slot mistes, hvis man ikke leverer et 

emne/navn til deadline. 

LVS årsmøde: Tema om lægers efteruddannelse. RBJ og Helle Thy Østergaard deltager. 

Uddannelsessøgende i speciallæge praksis: FYA ønsker at formidle kontakt mellem DAO og yngre 

anæstesilæger (post introstilling) mhp. at komme på superviserede ophold hos praktiserende 

speciallæger og f.eks. bedøve børn, enten i fritiden eller hvis man kan få egen arb.giver til at give 

fri med løn. AF (DAO) og TL (FYA) vil undersøge det juridiske/forsikringsmæssige. Bestyrelsen 

bakker op og ser intet til hinder for dette. 

DASAIMs årsmøde, evaluering: Udsættes til Hindsgavl internatet. 

http://sfai.se/wp-content/uploads/2015/03/Sidoplacering-inom-anestesi-och-intensivv%C3%A5rd.pdf
http://sfai.se/wp-content/uploads/2015/03/Sidoplacering-inom-anestesi-och-intensivv%C3%A5rd.pdf


 

Evt. punkter til internat: 

Akutmedicin 
Kommisorium fra udvalg 
overflødige arbejdsgange 
evaluering af årsmøde 
medicinsk cannabis 
forretningsorden inkl. skabeloner 
møderække kommende år 
hjemmeside/redaktør 
blog,  
fremtidige struktur 
forretningsudvalg 
orientering om årsmøde-planer 
Økonomi – status på investering, konti mv. 
Thorax smyposium økonomi forankret i DASAIM. 

 

/RS+TL 


