
1 

Formandens beretning 2017

Medlemsforhold

Selskabet har 1.434 medlemmer.

Nye medlemmer: 
Mette Pedersen, Masja Hoe, Tore Gyllenborg Larsen, Stef-
fen Skott Kristensen, Kasper Pedersen, Pernille Diemer 
Reichmann, Mark Wounlund Langer, Kenneth Geving 
Andersen, Mikka Borup, Thomas Tencer, Carsten Thee, 
Morten Overgard, Søren Mose Hansen, Anne-Lise Zimling 
Vedersø, Simon Kok Jensen, Sandra Viggers, Bergitte 
Drivenes, Morten Lang Aaboe, Ramin Brandt Bukan, Has-
san Eskandarani, Joakim Steiness, Mette Hjortdal Grønhøj, 
Johan Larsson, Tilo Klesse, Torben Fjellerad Jørgensen, 
Tine Sylvest Meyhoff, Klaus Mærsk Kristensen, Kasper 
Smit Gasbjerg, Kim Heltsø, Mik Wetterslev, Nina Christine 
Andersen-Ranborg, Rasmus Fauerby, Rune Molin, Kåre 
Melchior Hansen, Lotte Marie Vestergaard, Jeppe Sylvest 
Nielsen, Vera Elisabeth Crone.

Bestyrelsen
Det har været et turbulent år. En ny formand og bestyrelse 
tiltrådte efter generalforsamlingen 2016 og påbegyndte 
arbejdet med konstituering af den nye bestyrelse. Efter et 
halvt år på posten måtte formanden, Sven Felsby, des-
værre meddele sin aftræden som formand grundet sygdom. 
Bestyrelsen valgte at nedsætte et koordineringsudvalg 
bestående af næstformand Carsten Tollund, formand for 
anæstesiudvalget Anne Tøttrup Klith, kasserer Jesper Dirks 
og selskabets sekretær Tina Calundann til at varetage den 
”daglige drift” af selskabet. Dette koordineringsudvalg har 
været fungerende frem til generalforsamlingen. Besty-
relsen har afholdt møderne som planlagt, men det er klart 
at disse ændringer har haft betydning for bestyrelsens 
strategiske arbejde. 

Akutmedicinsk speciale
Akutmedicinområdet har, igen i år, fyldt en del i bestyrels-
ens arbejde. I juni 2017 besluttede Sundhedsstyrelsen, at 
akutmedicin skal være et selvstændigt lægeligt speciale.
Rikke Borre Jacobsen (uddannelsesudvalget) og Nanna 
Kruse (præhospital og akutmedicinsk udvalg) har været DA-
SAIMs repræsentanter i den nationale gruppe for stillingta-
gen til det akutmedicinske speciale. Arbejdet her har været 
kendetegnet ved gode og relevante diskussioner, hvor 
især snitfladen til det anæstesiologiske speciale har været 
livligt debatteret. Dette arbejde er langt fra færdiggjort og 
DASAIM vil i tiden hvor den endelige plan for uddannelse af 
akutmedicinere skal laves, gøre sin indflydelse gældende.

Forespørgsler til bestyrelsen
Det er indtrykket, at der er en stigning i antallet af 
forespørgsler til DASAIM fra sundhedsmyndighederne. 
De enkelte udvalg og bestyrelsen medvirker til at udpege 
selskabets repræsentanter i forskellige arbejdsgrupper. 
Ligeledes er der en række repræsentanter i forskellige råd 
m.m. som vælges på generalforsamlingen. Der er et behov 
for, at den kommende bestyrelse udarbejder en ny struktur 
og procedure for udpegninger, så overblikket over vores 
repræsentation, og repræsentanters funktionstid bevares. 
Dette vil blive et tema i det kommende år. Det arbejde som 
præsteres af DASAIMs repræsentanter, og som derfor får 
selskabets ”påtegning” skal godkendes af bestyrelsen, og 
derfor er dette et vigtigt tema.

Bestyrelsen får løbende henvendelser fra personer eller 
afdelinger om afgørelser i klagesager og har i den forbindel-
se haft flere diskussioner om faglig rådgivning i klagesager. 
Disse henvendelser har medført interessante diskussioner, 
og der kan i sådanne sager være principielle emner, som 
DASAIM skal forholde sig til. Selskabet udtaler sig ikke 
om enkeltsager, men principielle forhold kan understrege 
behovet for at selskabet udarbejder en rekommandation på 
området. 

Medicinsk cannabis
Den planlagte forsøgsordning med medicinsk cannabis 
træder i kraft i januar 2018. Det politiske emne på sidste 
årsmøde var netop medicinsk cannabis, hvor folketingspoli-
tiker Liselott Blixt og formanden for palliativt selskab Bodil 
Jespersen diskuterede problemstillingen omkring et politisk 
krav om indførelsen af en ikke evidensbaseret medicinsk 
behandling og hvordan dette krav på forsvarlig vis efterlev-
es. Selskabet har siden, via smerteudvalget, været i dialog 
med lægemiddelstyrelsen om udfærdigelsen af det faglige 
høringsmateriale, som blev udsendt i sommer. Selskabet 
følger udviklingen på området nøje.

Årsmødet
I årene op til årsmødet 2016 så vi et voksende antal delt-
agere. Grundet implementeringen af Sundhedsplatformen 
så vi et fald i deltagerantallet i 2016 og i skrivende stund, 
ser dette også ud til at være tilfældet i 2017. Dette, og det 
forhold at vi har set et fald i antallet af hovedsponsorer, 
medfører en væsentligt dårligere økonomi for årsmødet og 
dermed selskabet. Bestyrelsen vil opfordre alle til at støtte 
op om årsmødet. Udvalgene og organisationskomiteen 
bestræber sig på at lave et spændende, udbytterigt og 
alsidigt fagligt program, men det er også på årsmødet vores 
medlemmer kan mødes, og det er på årsmødet man kan se 



2 

det sidste nye udstyr i udstillingen, som jo er den økono-
miske rygrad i arrangementet.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside er velfungerende, og dasaim.dk har en 
ny mand ved roret med fokus på e-journalclub, som bl.a. har 
fået en ny emneredaktør. Udgivelserne samles nu i blokke. 
De 4 emneredaktører har allerede taget flere interessante 
emner op krydret med gæsteindlæg.
Der er fortsat behov for at vores medlemmer sender indlæg 
ind til siden. Indlæg til DASAIMs hjemmeside er ikke under-
lagt særlige restriktioner – de skal blot være af relevans for 
medlemmerne. Man behøver ikke at skrive lange indlæg, og 
der er ikke videnskabelige krav til indholdet. Vores Face-
bookside er i stigende grad velbesøgt, men også her savner 
vi indspark! Der har, ved de seneste generalforsamlinger, 
været udtrykt ønske om et debatforum. Vi har dog endnu 
ikke set den store debatlyst på Facebooksiden, og derfor 
fastholder bestyrelsen foreløbigt, at der ikke åbnes op for 
muligheden på dasaim.dk.

Kommunikationen med vores medlemmer har i år været 
hæmmet af en nedlukning af den gratis gruppemail fra 
Lægeforeningen. Dermed har bestyrelsen ikke som tidligere 
kunnet orientere gennem den kanal. Bestyrelsen arbejder 
på at finde en løsning herpå, men vi opfordrer til, at vores 
medlemmer klikker ind på hjemmesiden jævnligt for at læse 
det sidste nye.

Hoveduddannelsen
Ansøgerantallet til hoveduddannelsesstillinger har atter 
været nedadgående, ikke i bekymrende grad og ikke som 
almen praksis og psykiatri har kendt til i mange år. Men det 
skal dog være en opfordring til, at vi alle yder vores bedste 
for at rekruttere til vores speciale.
Uddannelsesudvalget har i år offentliggjort to princippa-
pirer om efteruddannelse af hospitalsansatte speciallæger 
og ansvar for uddannelsesansvarlige overlæger. Begge 
ment som en hjælp i den videre karriereplanlægning og som 
støtte i dialog med afdelings-/klinikledelser.

ESA 2018 og SSAI 2019
ESA kongressen 2018 afholdes i København og forberedel-
serne er i fuld gang. Der er nedsat en national organisation-
skomité bestående af Susanne Wammen, Rune Sort, Martin 
Kryspin Sørensen og Tina Calundann. Ligeledes er organi-
sationskomiteen til SSAI 2019 i København i fuld gang med 
at lave en fantastisk kongres.

Der skal lyde en stor tak for året der er gået. Specielt vil 

jeg takke vores sekretær Tina Calundann for en fantastisk 
indsats, specielt efter Sven Felsbys sygemelding, hvor Tina 
har fungeret upåklageligt som vores rorgænger! Ligeledes 
vil vi alle ønske Sven god bedring og en tak for den indsats, 
du leverede for DASAIM indtil din afgang.

Der skal også lyde et tak til de afgående bestyrelsesm-
edlemmer for jeres indsats, og jeg håber, at alle vil tage 
godt imod den kommende formand og de øvrige besty-
relsesmedlemmer.

På vegne af DASAIMs koordineringsudvalg
Carsten Tollund


