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Referat 
Bestyrelsesmøde DASAIM 
18. september 2018, kl. 15.00 – 19.00 
Rigshospitalet, afsnit 4031 (lille konf.) 

 

 

Til stede: Lars Møller Pedersen (LMP), Joachim Hoffman-Pedersen (JHP), Martin Kryspin (MK), Carl Johan 

Erichsen (CJE), Rikke Borre Jakobsen (RBJ), Anne Tøttrup Klit (ATK), Carsten Boe-Pedersen (CBP), Mona 

Tarpgaard (MT), Nanna Kruse (NK), Tina Calundann (TC),  

 

Afbud: Rune Sort (RS), Tobias Lyngeraa (TL), Peter Blom Jensen (PBJ), Thomas Strøm (TS), Jakob Madsen 

(JM), Jesper Dirks (JD) 

 

1. Valg af dirigent: Anne Tøttrup 
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt, supplerest af pkt. under evt. 
3. Årsmøde og generalforsamling 2018 

a. TC informerer om, at DOS har mistet størstedelen af deres udstillere på deres årsmøde. 
Medicoindustrien opfordrer deres medlemmer til at afholde sig fra at deltage i og købe 
stand på DOS’s årsmøde bl.a. ”da lokationen ikke ses at være forenelig med de brancheeti-
ske retningslinjer”. Lokationen er samme sted som DASAIMs årsmøde afholdes og stridens 
kerne er bl.a., at der ligger et casino ved hotellet. Lægemiddelindustriforeningen, som 
bl.a. står for håndtering af DASAIMs udstilling mener ikke, at det pågældende hotel er 
uegnet, da det primært er kendt for sine konferencefaciliteter og intet har med casinoet 
at gøre. Umiddelbart ser det rimeligt ud med tilslutningen til DASAIMs udstilling og vi hol-
der løbende øje med udviklingen. 

b. Flytning af thoraxanæst.udv.’s session? Thoraxanæst.udv.’s foredragsholder har alligevel ik-
ke mulighed for at deltage i den planlagte session lørdag. Det diskuteres, om sessionen 
kan flyttes til fredag, men bestyrelsen ønsker at fastholde den godkendte programsætning 
og thoraxanæstsiudv.’s session flyttes ikke. Joachim forsøger at finde alternativ til fore-
dragsholder lørdag. 

c. Århus stiller med meget få deltagere i år pga besparelser og udflytning. Selskabet har ingen 
indflydelse på dette, som så blot tages til efterretning. 

d. Reklame for de enkelte sessioner/foredragsholdere: Udvalgene laver kort beskrivelse + fo-
to. Sender til Tina til upload på hjemmesiden. 

e. Regnskab 2017/2018. Regnskabet er ikke gennemgået. Sendes til hvert bestyrelsesmedlem 
for elektronisk underskrift. 

f. Generalforsamling 2019 
i. Kandidater til div. poster 

ii. Skal vi have et selvstændigt etisk udvalg? Der er stemning for at DASAIM fortsat 
har et etisk udvalg. JH kontakter Lisa Seest samt evt. lægeforeningen mhp. mulig 
repræsentation i deres etisk udvalg 
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4. Invitation til møde i Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. omskæring af drenge (JH) Børneanæste-
siudv. har sendt forslag til høringsskrivelse, som har stor opbakning i bestyrelsen. MK ønsker, at 
der tilføjes, at det skal ske på lægefaglig indikation. Færdig skrivelse lægges på hjemmesiden. 

5. Status: RBJ, NK, JHP, Doris Østergaard og Claus Lund vil forfatte et oplæg til argumentation, som 
stiles til Søren Brostrøm i SST og det regionale videreuddannelsesråd mhp. at undgå at afgive 
anæstesiologiske udd.stillinger til akutmedicin (RBJ/JH) Der er temadag i NRLV 22 november med 
fokus på hvordan man skaber det bedst mulige overblik over læge dimensionering og fremskriv-
ning af behovet for læger. Dette arbejde ligger til grund for det efterfølgende arbejde med læge 
dimmensionering fra 2021 og 5 år frem. Det er vigtigt at DASAIM argumenterer for at anæstesio-
logien ikke skal reduceres i uddannelsesstillinger specielt som følge af etableringen af det akut-
medicinske speciale. Derfor har vi planlagt at Joachim, Rikke, Claus Lund og Nanna og Doris i fæl-
lesskab formulerer et brev til Søren Brostrøm (formand NRLV) hvor vi argumenterer for at det 
anæstesiologisk speciale ikke bliver reduceret i arbejdsopgaver som følge af det akutmedicinske 
speciale samt at ca 20% af arbejdsstyrken forventes at gå på pension indenfor de næste 5 år. Der-
for skal minimum det nuværende antal uddannelsesstillinger bevares. Brevet udfærdiges senest 
ultimo oktober. 

6. Opstilling af kandidat til LVS’ bestyrelse som afløser for Ole Nørregaard? Susanne Wammen er fo-
reslået. JH spørger 

7. Udpegning af repræsentant Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (afløser for Lars MP). Lotte Ve-
stergaard indstilles 

8. Udpegning af DASAIMs repræsentant i styregrupperne for dansk center for organdonation og or-
gandonationsdatabasen. Lars Kjærsgaard spørges af JH 

9. Indstilling til SEB Hæderspris 2020 (tidl. Codan Prisen) Carsten Boe Pedersen arbejder på indstilling 
af kandidat. Deadline 9. januar 2019 

10. Evt. 
a. Punkt v Lars MP: SST arbejdsgruppe: anbefalinger på fødeområdet. Charlotte Albrechtsen 

er DASAIMs repr. og arbejder meget på at modargumentere hjemmefødsler.  
b. STPS og sagkyndige (JH) er kontaktet af STPS, der gerne vil udbrede DASAIMs idé om repræ-

sentanter, der dækker to søjler til øvrige specialer. Bedt om at bekræfte, at Lone Nikolaj-
sen kan være ad hoc-sagkyndig på smerteområdet. Bestyrelsen er enig 

c. ESA; udlevering af medlemsoplysninger ESA ønsker adgang til DASAIMs medlemsoplysnin-
ger. TC skriver til ESA, at aktuelle tilbud kan sendes til DASAIM, som så vil videreformidle 
det på hjemmesiden 

d. Ansøgere til HU-stillinger. RBJ: Der er færre ansøgere i Øst end tidligere, hvilket til dels til-
skrives 6-års reglen. Alle ansøgere er kvalificeret. Info om de øvrige regioner på næste 
møde 

e. Guideline om guidelines er ikke færdig fra Thomas Strøm – sendes på mail 
f. Politisk emne til årsmødet taget form. De fleste indlægsholdere er på plads. Mangler politi-

ker. JH tager kontakt til Karin Friis Bach 
 
 
 
 
 
 
 


