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Referat
Bestyrelsesmøde DASAIM
11. juni 2018, kl. 15.00 – 19.00
OUH

DASAIM
Dansk Selskab
for Anæstesiologi
og Intensiv Medicin

Tilstede: Lars Møller Pedersen (LMP), Joachim Hoffman-Pedersen (JHP), Martin Kryspin(MK), Carl
Johan Erichsen(CJE), Rikke Borre Jakobsen(RBJ), Anne Tøttrup Klit(ATK), Peter Blom Jensen(PBJ),
Tina Calundann(TC), Tobias Lyngeraa ((TL).
afbud: Rune Sort(RS), Carsten Boe-Pedersen(CBP), Mona Tarpgaard)MT), Jesper Dirks(JD), Nanna
Kruse(NK), Thomas Strøm(TS), Jakob Madsen(JM).
1. Valg af dirigent
ATK
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Orientering fra formanden;
SSAI board meeting (kommende)
Mads Astvad (MA) inviteret med for at få input ift at få en kanal for SSAI til FOAM. Stadig behov
for webmaster, MA evt. Snak om etablering af sekretariat. Pt har den eksisterende kasserer’s sekretær håndteret mange af opgaverne. Ambition er at få etableret et dedikeret sekretariat. Gerne
i Kbh (RH eller Domus medica), men også muligvis i Sverige. Desuden begyndende tiltag ift økonomistyring af SSAI kurserne.
ESA: desværre ”kun” ca. 60 betalende fra DK. Ellers positive indtryk af konferencen. MS: postersessioner desværre plaget af dårlige lydforhold.
SP: JHP: en del opmærksomhed pga SP brev, som er kommet i flere medier – trykt og på tv. Skuffende respons fra STPS.
4. Årsmøde 2018
a. sidste navne på plads: Der mangler enkelte navne bla fra Neuro.
b. politisk emne: Diskussion om hvordan dette strikkes bedst sammen. Evt mulighed omkring
involvering af STPS. Enes om kontakt til Jan Bonde ved MKS og desuden kontakt til Thomas Emil Christensen mhp dennes ønsker
c. GF: behov for at udvalgene kigger på egne beretninger, hvem der er på valg/kandidater og
desuden en formulering af ”rød tråd” over årets arbejde.
5. Forberedelse til møde med specialerådsformændene 22/8 (JH)
a. akutmedicinsk speciale
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i. ophold på anæstesiafdeling – indhold. PKL er valgt i Øst/Nord. Endnu ikke nogen i
Syd. Forhåbentlig efterleves DASAIMs forslag. Vigtig at vi får håndslag fra vores
egne ledere.
ii. arbejdsfordeling mellem anæstesi og akutmedicinere/organisering i akutmodtagelser – afventer afklaring.
b. dimensionering
i.
anæstesi – stor pukkel af den ”ældre” generation
ii.
akut medicin --- dimensionering er indtil videre planlagt at tages fra ledige stillinger.
c. status fra de enkelte regioner Ej gennemgået
d. andet? Ej gennemgået
6. Orientering om nyhedsmails og persondataforordningen (GDPR) (MKS og TC)
Nye regler udfordrer vores brug af medlemsdata. Der er igangværende proces med databehandler
aftale med lægeforeningen. Specifikt er der tale om data ifm tilmelding til årsmøde som kun ligger
hos TC. Derimod er der også data via lægeforeningen. Sidst men ikke mindst FB data og google
analytics fra hjemmesiden. (MKS er ansvarlig)
7. Donation efter cirkulatorisk død (PBJ)

Kommentarer fra thorax,neuro og intensiv. Vigtigt at organisering mv er på plads inden ordningen
går i gang. Og opfordring om at opstarte med nyretranspl. for at få erfaringer. Samlet udkast fra
PBJ som JH færdiggør og indsender.

8. Udmelding om HES fra anæstesiudvalget (ATK)
Anæstesiudvalget har rundsendt skriv med argumenter mod generelt forbud mod HES. EMA er
desuden i en genvurderingsproces efter ønske fra EU kommisionen. Forslåes at der udfærdiges en
editorial til ACTA for at løfte diskussionen så højt op videnskabeligt som muligt. ATK forespørger
udvalget.
9. DAD - ny dokumentalist rapport (ATK)
Charlotte Rosenstock er tovholder mhp at finde nye indikatorer. Det bemærkes desuden at man
kan frygte at det kan blive svært at få SYD til at indberette til DAD inden EPJ er udrullet.
10. Henvendelse fra Wonderful Cph mhp. at tiltrække katastrofemedicinsk konference til København
(JH)
TC informerer om at der muligvis bliver reduceret i wonderful CPH aktiviter fra politisk side. Mulige emner gennemgås til lokal orgnaisations komite. PAU vil gerne bidrage desuden CAMES positive. JHP afklarer om W.CPH stadig er interesserede og vil i så fald gå videre med ”rekruttering
11. Henvendelse til Københavns Kommune med forslag om Bjørn Ibsens Plads/gade (JH)
Bestyrelsen er enig i at følge JH’s forslag om at skrive til Københavns kommune mhp. en ”Bjørn Ibsens Plads” eller en ”Bjørn Ibsens Gade”. Alternativt forsøges i Gentofte kommune. JH spørger
Preben Berthelsen om han vil skrive en indstilling.
12. Opfølgning fra bestyrelsesmødet 17. april
a. målsætning for det anæstesiologiske speciale (ATK)
ATK foreslår, at målsætningen slettes helt. De væsentlige punkter er i strategiplanen og
der er enighed om at målsætningen fjernes fra hjemmesiden.
b. udmelding om ankesagen vedr. Svendborg (JH).
Sven Felsby kommer med et opslag til hjemmesiden.
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c. guidelines – status (JH).
Joachim tager punktet op på førstkommende møde i forskningsudvalget. Oplægget er
nedsættelse af guidelinegruppe. Der skal fortsat udarbejdes politikpapirer. Intensivudvalget ønsker at få fjernet ALS-guideline fra de øvrige intensivguidelines – bestyrelsen mener
dog, at den er korrekt placeret. Det fremgår tydeligt, at den er udarbejdet af Dansk selskab for ALS.
13. Evt. spørgsmål/info til og fra udvalgene
a. indstilling til arbejdsgruppe for udarbejdelse af målepunkter for risikobaserede organisatoriske tilsyn 2019 ved STPS (NK).
Nanna Kruse og Jens Stubager Knudsen er indstillet som DASAIMs repræsentanter.
b. udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe for faglige anbefalinger til organisering af fødetilbud (LMP).
Charlotte Albrechtsen er udpeget.
c. Dansk endorsement af ny guideline fra ESA? (pre-operative evaluation of adults undergoing
elective noncardiac surgery) (ATK).
Følges op på næste møde (22/8)
14. Evt.
a. RBJ vender et problem i PKL-regi. Der er enighed om, at RBJ skal tage problemet op med
Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse i den pågældende region
b. NK beretter, at paramedicinerne har fået meget vide beføjelser i ambulancerne i Region
Syd. PAU skriver en udmelding, som godkendes i bestyrelsen inden den sendes.
c. Sammenfaldet mellem begreberne Akutlæge og Akutmediciner ønskes afklaret af PAU. Udvalget skriver et udkast til henvendelse til SST – udkastet godkendes i bestyrelsen inden
afsendelse.
d. TIC refererer kort om neuroanæst.symposiet, der blev afholdt på RH medio maj. Det var en
succes, trods det lave antal deltagere, der skyldtes sen annoncering og ikke mindst sammenfald med uvished i forb. med overenskomstforhandlingerne (strejke/lock out)
e. PB har lavet et stort og flot arbejde med flere filmsekvenser, der skal bruges i forbindelse
med promovering af årsmødet. PB opretter en youtubekanal til DASAIM, hvor filmsekvenserne lægges ud.
f. LMP fortæller kort om obstetrisk anæstesiudvalgs session på årsmødet. Det er om UL og
bliver et interessant set up med UL og kamera i lokalet
g. PB refererer fra thoraxsymposiet, der afholdtes umiddelbart inden ESA-kongressen. Symposiet var en succes og med et lille overskud.
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