Afbud: Nanna, Thomas, Rikke

1. Valg af dirigent
ATK
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Nye bestyrelsesmedlemmer pr. 9. nov. 17
Præsentationsrunde. Nye medlemmer:
Formand: JHP fra thorax på OUH. Er FTR på OUH.
Obstetrisk udvalg: LMP fra Hvidovre.
Smerteudvalg: CBP fra Køge tværfagligt smertecenter samt privatpraksis.
DAO: CJE praktiserende speciallæge, Ringsted.
4. Konstituering af bestyrelsen; næstformand, repr. til forskningsudvalget mv.
ATK vælges som næstformand.
JHP forskningsudvalget (RS fortsætter på den anden plads).
5. Udpegning af administrator af fondene
Advokat Jesper Perregaard blev udpeget på generalforsamlingen.
6. DASAIM bestyrelsesseminar Hindsgavl januar 2017
a. arbejdsgange, organisationen og årshjul
Tages som punkt på internatet.
Punkt om nye love bl.a. om tvangsbehandling. JHP laver oplæg til internatet og info til hjemmesiden.
Generalforsamlingen – kan formen optimeres og flere lokkes til at deltage?
Fællesmail med reklame for årsmødet.
Klagesager – LMP laver oplæg.

7. Opfølgning vedr. akutmedicinsk speciale (v/ Nanna/Rikke)
Møde i morgen med alle interessenter og SST. Der er sendt orientering rundt til bestyrelsen om status. Vi
arbejder på at få nødvendige ændringer i målbeskrivelsen gennemtrumfet. Vi afventer referat, evt. fra Doris
Østergaard, som deltager.
8. Evaluering af årsmødet 2017 (Carsten T deltager fra organisationskomitéen)
God faglighed – for få deltagere – skal optimeres.
Kun 1 frokostmøde – man kan frygte det udtryk for afmatning fra sponsorere
Headlines / internationale navne kan udsendes i god tid som reklame.
Store regionsforskelle mht. antal deltagere – vil udbedre dem der ligger lavt – invitere lederne til dialog.
Der arbejdes på reducerede hotelpriser på Radisson.
Få unge deltagere – FYA vil reklamere mere synligt for medlemmerne.
REKLAMER skal op – plakater på afdelinger etc. – gode er faringer med dette i FYA.
9. Info fra ”Fagligt Forum om medicinsk cannabis i Lægemiddelstyrelsen” (Carsten BP)
CBP informerer. Fortsat mange uafklarede spørgsmål.
DASAIM er af den holdning, at når cannabis-behandling nu skal udføres, varetages den bedst af
smerteklinikker.

10. Fastsættelse af åremål for udpegning til udvalg og poster
Det fremgår for så vidt allerede af DASAIMs vedtægter at diverse repræsentanter kan udpeges af
bestyrelsen men vælges af GF på samme vilkår som udvalgsmedlemmer – dvs. man vælges hvert 2. år og
sidder maksimalt i 6 år. Således ingen grund til ændring af ordlyd, men behov for videreformidling til
udpegede repræsentanter.
ATK laver udkast til formulering, tages som punkt på internatet i januar under diskussion af arbejdsgange.
11. Repr. til:
a. lægemiddelberedskabsgruppen
PB forespørger Søren Jeppsen, alternativt Jens Knudsen. Andre muligheder: Dennis Køhler, Mads Hansen,
Troels Martin Hansen, rene stubager
b. til Medicinrådets fagudvalg vedrørende blødersygdom
??
c. standardiseringsudvalget
(Dansk Standard) Der lægges opslag på hjemmesiden (TC).
d. forfatter og referent til pro.medicin.dk
NMBA: Casper Claudius
iltoptagelse i lungerne: Bodil Steen Rasmussen
12. Kommunikation til medlemmer og i pressen
JHP fremlægger mulige emner som kan blive berørt af pressen og selskabets holdninger i disse sager mhp.
at kunne give relevante svar indtil videre behandling i bestyrelsen.
13. Nye forslag til DAD4 fra udvalgene
Input efterspørges fra udvalgene.
14. SSAI møde januar 2018
JHP deltager.
15. Evt. nyt fra udvalgene
Thorax: Kommissorium om holdningspapir vedrørende præ- og interhospital og behandling af patienter med
hjertesygdom. Rundsendt på mail. Godkendes.
Årsmål for de enkelte udvalg fremlægges så vidt muligt på Hindsgavl internatet. Ellers senest til mødet i
marts.
16. Evt.
LMP: Efterspørger DASAIMs holdning til evidensgradering og opbygning af guidelines – f.eks. efter GRADEsystemet. Interessant diskussion. Arash Afshari er inde i problematikken. LMP inviterer ham til at komme med et
oplæg for diskussionen.
Indskærpes at mødetider skal overholdes – også af københavnske deltagere.
/TL + RS

