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1) Symposium d. 1/6 18 gennemgås kronologisk mht. praktiske forhold.  
2) Samarrangement med Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (DTS) har været udfordrende mht. 

organisation/ økonomi, men er lykkes til slut:  
102 tilmeldte deltagere, heraf 33 fra DTS (alle læger). 69 fra anæstesi-side (41 læger/ 1 
perfusionist/ 1 forskningsårsstud./ 25 sygeplejesker, få af disse fra intensiv).  
78 tilmeldt middag.  
9 udstillende firmaer fra anæstesi-side, 5 fra kirurgisk side.  
25 firmarepræsentanter i alt..   

3) Kun 10% har været tilmeldt til deadline 1/5, hvilket har gjort satsning på 
konferencefaciliteter til en usikker affære. Aftalen med IDA, Kbh. var at vi havde minimum 
90 deltagere.  
Mange allersidste-øjebliks ændringer og derfor meget arbejde med justeringer. 

4) Økonomisk ser det ud til at Symposiet modsat i 2017 giver et overskud, ca. DKK 20.000,- 
dette pga. større tilslutning fra udstillere (7 udstillere i 2017) og lavere udgifter, da der i 
2018 ikke er inviteret udenlandske foredragsholdere (2 i 2017). Kun 1 af 4 T-
udvalgsmedlemmer overnatter på hotel (mod 3 af 4 i 2017).  

5) ”Foreningen Thoraxanæstesiologisk Symposium” afholder GF kl. 17.00 d. 1/6 – 2018. 
Dagsorden gennemgås.  

6) Danske Thoraxanæstesiologer holder Årsmøde kl. 17.15 d. 1/6 – 2018. Dagsorden 
gennemgås. Fokuspunkter: 

- Årets gang i DASAIM (bl.a. dannelsen af det akutmedicinske speciale og 
forsøgsordningen med medicinsk cannabis) DASAIMs relation til Thoraxudvalget.  

- Udpegninger af Thoraxanæstesiologiske repræsentanter i faglige arbejder. 
- DASAIMs årsmøde, refleksion og reklame: 2017 - Hvordan gik det? 2018: Hvilke 

Thoraxanæstesiologisk relaterede emner er på programmet? Programmet er 
stærkt i år. 

- Hanne Ravn, RH kan fortælle om arbejdet med nyt Dansk Hjerteregister 
- Inge Severinsen, AUH/ Lars Kærsgård, AAUH fortæller på Symposiet om Donation 

efter Cirkulatorisk Død. Dansk Center for Organdonation, DCO, har forfattet en 
rapport som skal indsendes til Sundhedsstyrelsen ultimo juni og som skal tjene 
som oplæg til en eventuel indførelse af DCD i Danmark. Dette emne skal blandt 
Årsmødets deltagere debatteres yderligere for at Thoraxudvalget bl.a. på 
baggrund af disse indspil kan give høringssvar-indspil til DASAIMs bestyrelse, når 
denne indsender kommentarer til DCO.  

7) 2019 Symposium: Ikke stemning for fælles afholdelse med DTS. Dette for at forenkle årets 
omstændelige proces. Fælles afholdelse kan evt. tages op igen i 2020. 2019 kan muligvis 
afholdes på markant andet tidspunkt end vanligt, da DASAIMs årsmøde erstattes af SSAI 
møde i København i september.  



8) Emne, der skal tages op med DASAIMs bestyrelse: Tiden præget af uddannelses-
”disruption”. Skal subspecialicering defineres nærmere? Mange måder at uddanne sig til 
f.eks. thorax-anæstesiolog, herunder SSAI uddannelse, fellowship ordning, TEE certificering 
(europæisk, amerikansk, andet?), merit.  

 


