REFERAT
DASAIM bestyrelsesmøde 26.04.2017 kl. 15-19 på RH
Deltagere: Sven Felsby (SF), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Anne Tøttrup
Klit (ATK), Annette Freudendal (AF), Charlotte Albrechtsen (CA), Rune
Sort (RS), Carsten Tollund (CT), Tina Calundann (TC), Tobias Lyngeraa
(TL), Jacob Madsen (JM), Nanna Kruse (NK)
Afbud: Peter Blom Jensen (PBJ), Martin Kryspin (MK), Thomas Strøm
(TS), Mona Tarpgaard (MT), Jesper Dirks (JD)

DASAIM
Dansk Selskab for
Anæstesiologi og
Intensiv Medicin

1. Valg af dirigent
ATK
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Status for årsmødet (Anne, Tina)
Programmet gennemgås og tilrettes. Mange gode indlæg i år og mange udenlandske
foredragsholdere. Forskningsudvalg og Regionale udvalg har mange input.
Politisk emne diskuteres. Eutanasi foreslås. Perioperativ medicin foreslås. Bemanding af
akutlægebil med andet end læger foreslås og foretrækkes umiddelbart. NK finder
repræsentant fra PAU som tovholder. TL vil gerne bidrage.
4. SATS sommerskole bevilling
Bevilges 10.000 kr. som ansøgt. Dog medsendes besked om at der fremadrettet ønskes
regnskab for tidligere afholdte arrangementer. TC laver udkast, SF godkender.
5. SST og akutmedicin (Sven, Nanna, Rikke) - Dimensioneringsplan - Målbeskrivelse og
parallelproces
Parallelproces: Se seneste referat. Siden sidst:
DASEM har lavet udkast til introduktionsstilling, som fortsat ikke følger de påkrævede
rammer sat af SST. Desuden udkast til ophold på anæstesiologisk afdeling hvor de
fastholder et ophold på 6 mdr. og med læringsmål som ligger tæt op ad en anæstesiologisk
forvagt / tidligere udmeldinger og således modstridende med hvad DASEM har sagt på
diverse møder. DASEM vil heller ikke acceptere helt at fjerne larynxmaskeanlæggelse som
kompetence. Oplæggene behandles i DUU.
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Dimensioneringsplan: Søren Brostrøm fra SST er blevet involveret i processen. SF har
skrevet til SB med opfordring til at man lader dimensioneringsplanen for anæstesi urørt
fremadrettet, selvom akutmedicin skulle blive implementeret. Dette fordi akutmedicinere
ikke kan og ikke planlægges at skulle varetage anæstesilægers arbejdsopgaver.
Næste møde 4. maj hvor udkast til kommissorium skal foreligge fra arbejdsgruppen i den
parallelle proces, som skal indstilles til den nationale arbejdsgruppe om oprettelse af
specialet, som har møde i juni måned.
RBJ, NK og SF formulerer et klart svar på målbeskrivelsen forud for mødet 4. maj.
6. Hjemmesiden (Martin)
TC efterspørger mere indhold – alle bedes være opmærksomme på brugbart indhold. Der
foreslås opsummering af faktuelle forhold i akutmedicinspecialet.
Yderligere indhold diskuteres når MK er til stede.
7. Nyt fra SSAI
Aftalt fælles stand med øvrige skandinaviske lande på ESA 2017 og herunder en poster om
perioperativ medicin. Diskussion om muligt indhold. SF kommer med udkast.
8. Nyt fra udvalgene –
Børneanæstesi, APRICOT studiet
MT ej til stede.
Etisk udvalg, kommentarer til lovændring vdr. palliativ sedering
Udvalget har sendt kommentarer til lovændring. Rundsendes ved SF.
Anæstesiudvalg: nyt om anæstesirekommandation?
På vej.
UEMS repræsentant
Helle Thy Østergaard fratræder pga. øget arbejdspres. Ny skal findes inden UEMS møde i
foråret. Lars Kjærgaard foreslås – RBJ spørger.
Obstetrisk Udvalg:
Symposium afholdt med stor succes. ”Obstetrisk anæstesiforum” afholdes i september
med input til guidelines etc.
Neuro:
Arbejder med rekommandationer – aktuelt brug af hypertont saltvand til reduktion af ICP.
Smerte: intet nyt
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PAU: ser på spinal stabilisering med holdningspapir og mulig rekommandation på vej.
Desuden diskussion af præhospital luftvejshåndtering og faggrupper.
DUU:
Revision af HU ansøgningsvejledning efter oplæg fra FYA. Revision af kompetencekort
snarligt. Ansøger om ekstra bevilling til at afholde ekstraordinært internat i år.
9. Referat fra Kirurgisk Forum møde 8/3 (Nanna)
Sundhedsplatformen fylder alt i debatten lige nu med mange frustrationer. Udmelding til
politikerne er på vej. Spinal stabilisering ønskes taget op af NK næste gang.
10. Bestyrelsesforsikring – noget nyt? (Jesper)
Punktet udsættes.
11. FYA symposium – anmodning om støtte. Se vedhæftede.
Der bevilges 20.000,- kr. som ansøgt. Da arrangementet nu er årligt tilbagevendende
foreslår CT at bestyrelsen overvejer om man fast skal støtte arrangementet på
årsbudgettet med den signalværdi det indebærer og ellers evt. overgå til at overveje
underskudsgaranti frem for selvskrevet støtte. Tages op på næste møde – SF.
12. Nedlæggelse af fonde – status (Sven)
Der ydes penge til advokatbistand mhp. at køre sagen i Civilstyrelsen.
13. DASAIM udskrivningsscore ønskes benyttet af firma. Se vedhæftede.
Kan frit benyttes. SF undersøger copyrights, ATK har forhørt med Lægeforeningen.
14. Repræsentant for DASAIM i Dansk Traume Register
SF spørger Jacob Steinmetz.
15. Klagesag (Sven)
Henvendelse fra medlem om problematisk klagesag. Det er ikke muligt for selskabet at
kommentere direkte på enkeltsager, men emner fra sagen, som har principiel og
overordnet interesse diskuteres. SF besvarer henvendelsen og tilbyder faglig assistance til
det indklagede medlem og dennes advokat.
16. Eventuelt
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RBJ: Er blevet efterspurgt standarder for anæstesistart ved anæstesisygeplejersker. ATK:
anæstesiudvalg omtaler dette i anæstesi-rekommandation, som aktuelt er under revision.
/RS+TL
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