Referat møde Thorax udvalget d. 30/01- 2017, Kalø
Deltagere: Dovile Leonaviciute (DL), André Korshin (AK), Dorthe Viemose
Nielsen (DVN), Peter Blom Jensen (PBJ)
Referent: PBJ
1) Forenings formalia:
- DL holder møde med revisor 6/2. Inden da skal underskrifter fra
deltagerne i den stiftende generalforsamling i november 2016 være
påtegnet vedtægterne. DL skal have disse retur senest 4/2.
- De underskrevne vedtægter medsendes ansøgning af CVR-nr. hos
det Centrale Virksomhedsregister, virk.dk.
- Bank-konto oprettes hos Danske Bank (billigst). Udstedte
fuldmagter underskrives ved dagens møde.
- Evt. forenings forsikring? Emnet tages op senere.
2) Thorax symposiet:
- Udenlandske foredragsholdere er på plads. Det samme er de
Indenlandske, på RH dog usikkerhed om det bliver Hasse MøllerSørensen eller Finn Møller.
- Der laves et foreløbigt program, se vedhæftede.
(Efterfølgende er der kommet positiv tilbagemelding fra Valchanov
(Papworth) mhp. programmets tider, hvilket der var usikkerhed
omkring).
- Der er fokus på at give tid til kaffe/ udstilling, da sponsorerne er
vitale for økonomien i symposiet.
- AK overtager kontakten til sponsorerne fra DVN.
- Det diskuteres, hvorvidt hele formiddagen skal foregå på engelsk af
hensyn til de inviterede gæsteforelæsere. Konklusion:
Oplægsholderne opfordres til at tale engelsk, men det er ikke et krav.
- General Forsamling: Samme dag som symposiet eller dagen efter?
Konklusion: Eeenstemmighed om at det skal være samme dag! Dette
for at sikre et så stort fremmøde som muligt.
- Vi inviterer Belohlavek og Valchanov på middag d. 18/5 kl. 20.
3) Beretning fra DASAIM bestyrelses internat. Referatet herfra kan læses på
http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2017/01/Ref-DASAIMbestyrelsesinternat-jan.2017.pdf,
Af særlig interesse:

pkt. 4: ”Forretningsorden: Det vedtages at optimere
bestyrelsesmøder ved at alle udvalg sender et par korte punkter til
”Nyt fra udvalg” senest 1 uge før mødet ”
… ”Å rsmå l for udvalgene:
Enkelte af udvalg har nå et at mødes og udarbejde skriftligt oplæg for
å rets ambitioner (udover planlægning af å rsmødesessioner). De
resterende udvalg skal udfærdige oplæg med deadline 1/3.”
pkt. 5: ”Godkendelse af kommissorier. Kommisorier for de enkelte
udvalg skal godkendes sammen med å rets planer deadline 1/3 og
gennemgang + godkendelse på marts bestyrelsesmøde ”: Dette blev
ikke detaljeret gennemgået. Udvalgsmedlemmerne bedes læse
kommisoriet (http://www.dasaim.dk/wpcontent/uploads/2014/01/thoraxudvalgets-kommissorium.pdf) og
kommentere inden 1/3, såfremt de ønsker kommisoriet rettet til.
Pkt. 8: DASAIMs bestyrelse ønsker at etablere retningslinjer for
DASAIMs underudvalg, så behovet for at danne selvstændige foreninger
undgås. Skal dette hindre os i at fortsætte vores arbejde i dén retning?
Konlusion: Da Thorax udvalget har presserende brug for at kunne have en
forening til afholdelse af thoraxsymposium, fortsætter udvalget det
igangværende arbejde med at etablere en sådan. Denne kan evt. senere
opløses når der foreligger retningslinjer fra DASAIM.
Pkt. 9: Ingen specifikke Thorax-relaterede rekommendationer til
gennemgang. Ej heller ved dagens Thorax udvalgsmøde forslag om nye
rekommendationer.
4) Visioner: Udsættes til næste møde. Indspark kan lanceres via
mailkorrespondence i mellemtiden.
5) Thorax udvalgets indstilling til emner/ foredragsholdere til DASAIMs
årsmøde: PBJ forelår ”Organdonation efter hjertedød”. PBJ har talt
med Dag Wendelbo Sørensen, Ullevål, Oslo som gerne deltager som
foredragsholder og paneldebat-deltager. AK kontakter Finn
Gustafsson, RH m.h.p. evt. at tale om ”patienter på venteliste og efter
hjertetransplantation”. PBJ tager kontakt til Jacob Madsen fra
Neuroudvalget m.h.p. evt. at koordinere lidt. Håbet er at
organisationskommiteen er interesseret i dette.
6) Møderække:
- 18/5 kl. 18. Sted ikke fastlagt, men i Kbh. dagen før Thorax
Symposiet.
- Møde i forb. med DASAIMs årssmøde, tid og sted ikke fastlagt.

- Øvrig korrespondence ordnes via mail og ved behov arrangeres
Skype-møder.
7) Diverse:
- AK: ”Holdningspapir vedr. brug af fokuseret ultralyd” (DCS, DASAIM,
DASEM). Processen omkring tilblivelsen gennemgås. Terminologien
”holdningspapir” forklares. Der er ikke tale om guideline, men kun
om et papir, der tilkendegiver synspunkter.
- PBJ har givet kort tilbagemelding, særskilt på vejne af
Thoraxudvalget.
- DASAIMs bestyrelse agter at svare samlet.
- AK vil gerne fortælle om holdningspapiret på Thorax Symposiet, når
den endelige version foreligger. Dette kan dog ikke nås i år.
DVN: Har udvalget en holdning til, hvorvidt perfusionskurset skal
fortsætte som selvstændigt kursus, evt. ligge i regi af SSAI? Forslag til
ny kursusleder, når Jacob Greisen på et tidspunkt stopper?
Konklusion: Der er opbakning til at fortsætte som nu. Det vurderes
ikke at være attraktivt ”kun” at fortsætte i forbindelse med SSAIs
kurser. Der er ingen forslag til afløser for Jacob.
1000 tak til Dorthe for perfekte rammer og dejlig mad!

