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REFERAT
Bestyrelsesmøde DASAIM
26. oktober 2017, kl. 16.00 – 19.00
Rigshospitalet, afsnit 4031
Til stede:
Carsten Tollund (CT), Tina Calundann (TC), Anne Tøttrup Klith (ATK), Tobias Lyngeraa (TL), Mona Tarpgaard
(MT), Nanna Kruse (NK), Annette Freudendal (AF), Charlotte Albrechtsen (CA), Martin Kryspin (MK), Peter
Blom Jensen (PBJ), Rune Sort (RS).
Afbud:
Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Jesper Dirks (JD), Thomas Strøm (TS), Jacob Madsen (JM).

1. Valg af dirigent
ATK
2. Generalforsamling
- årsberetninger; formandsberetning + beretning fra div. Udvalg
Under formandsberetning annonceres at vi ønsker at rydde op i udpegede poster til diverse arbejdsgrupper og udvalg. Vi ønsker at en periode maksimalt er 6 år som udgangspunkt. CT indskriver i beretningen.
- formand/-kvinde
Joachim Torp Hoffmann Petersen fra OUH vil gerne stille op. TC spørger om han vil annoncere sit kandidatur på hjemmesiden.
- hvem er på valg (genopstiller/afgår/nye kandidater mv.) http://www.dasaim.dk/wpcontent/uploads/2017/07/bestyrelse_udvalg-mv_efter_GF-nov2016_opdateret-juni2017.pdf
Smerteudvalget ønsker at udvide med en plads pga. stor arbejdsbyrde. Dette er tidligere vedtaget men ikke effektueret. En kandidat har meldt sin interesse. Besluttes at udvalget udvides ved denne GF.
- fondene; forslag om anden administrator
Fremlægges af Lars Rasmussen til GF.
3. Årsmøde: Politisk emne
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Morten Hedegaard og evt. Anja Michell – oplæg om lægers faglighed. Thomas Emil Christensen (yngre
kardiolog med fornuftige holdninger og stor aktivitet på sociale medier) nævnes også som en mulighed.
Morten Hedegaard forespurgt og stiller sig positivt umiddelbart. CA er tovholder.
4. Indstilling af kandidater til konsulentstilling i klagecentret hos Styrelsen for Patientsikkerhed
(rundsendt på mail 13/10)
Svar på indstillingen diskuteres. CT formulerer svar til STPS.
5. Lippmann Fonden
Ansøgningerne vurderes. (RS forlader rummet pga. inhabilitet).
6. PICU – uddannelsesforløb for børneintensivister – mail fra Kim Garde (videresendt af Sven Felsby
12/10)
Det er vigtig vi aktivt kommer på banen. Børne og udd. Udvalget vil samarbejde om at kigge nærmere på
en uddannelsesplan i nationalt regi.
7. Status fra mødet i kirurgisk forum /NK (+ kommende møde 14.03.18, indkaldelse sendt via SF
28/9)
Hovedkursuslederne med til møde pga. bekymring om dårlig økonomi i A-kurser. Kursuslederne skal give
vurdering af reel pris uden støtte fra industri og aktuelle privat-arrangerede spare-tiltag. Deadline 1. december.
Forskningstræning (FT): Udbredt at FT slet ikke tilbydes såfremt kursisten har en akademisk grad i form af
phd eller dr.med. Holdningen var at FT også kan være et forum for at lære fra sig og at en grad ikke skal
udelukke tilbud om FT, men FT kan afslås pga. merit. Kirurgisk selskab forfatter formulering.
8. På LVS’ repræsentantskabsmøde den 2. november kl. 16 – 18 holdes et møde-i-mødet om lægers
efteruddannelse. DASAIM er inviteret til at komme med et indlæg
- hvem fra bestyrelsen deltager i LVS’ repræsentantskabsmødet?
Doris Østergaard kommer mhp. mødet om efteruddannelse.
9. ESICM - LIVES Forum 2019. Forslag til værtsby efterspørges. Frist 30. nov.
Pga. SSAI 2019 er der ikke umiddelbart overskud til dette arrangement. TC svarer.
10. Aldersgrænser på medicinske og kirurgiske børn brev fra Kirurgisk Selskab til SST /MT
Henvendelsen er en påmindelse om gældende regler i henhold til specialeplanen fra SST. Der er således
ikke noget nyt i det. Behovet for påmindelsen er opstået fordi anderledes praksis har indfundet sig. Vi kan
medunderskrive. NK giver melding.
11. Revideret rekommandation fra neuroanæst.udv. / JM
Godkendt.
12. Holdningspapir spinal stabilisering / NK
Godkendt.
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13. Evt. Herunder orientering fra CT og forslag fra JM vedr. synliggørelse af bestyrelsen på årsmødet
Synliggørelse af bestyrelsen på årsmødet: T-shirts er en mulighed. MK finder slogan, ATK bestiller.
Nyhedsmail fungerer ikke længere – koster 2500kr at udsende fællesmail via Lægeforeningen. Ingen løsning umiddelbart. MK undersøger muligheder.
Bestyrelsen orienteres: TC’s løn for DASAIM-arbejde er justeret efter forhandling med Forretningsudvalget. Fuld opbakning til dette.
Henvendelse fra Jakob Stensballe som DASAIM repræsentant i Transfusionsmedicinsk Råd under STPS. JS
og Allan Rasmussen fra Dansk Kirurgisk Selskab er som klinikerne i rådet blevet spurgt om deres holdning
til bloddonation fra mænd der har seksuelt samvær med mænd (MSM). JS og AR anbefaler at følge blodbankernes videnskabelige selskab (DSKI) i deres anbefaling om, at MSM uden risiko for recipienter kan
donere blod under beskrevne forholdsregler. Der er opbakning til foreslåede udtalelse. TC orienterer JS.
/ RS + TL
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