Oktober 2018

DASAIM
Dansk Selskab
for Anæstesiologi

Referat
Bestyrelsesmøde DASAIM
23. oktober 2018, kl. 15.00 – 19.00
Rigshospitalet, afsnit 4031 (lille konf.)
Deltagere: Martin Kryspin Sørensen (MKS), Rune Sort (RS), Anne Tøttrup Klith (ATK), Jacob Madsen
(JM), Lars Møller Pedersen (LMP), Peter Blom Jensen (PBJ), Mona Tarpgaard (MT), Tobias Lyngeraa
(TL), Tina Calundann (TC), Carl Johan Erichsen (CJE), Rikke Borre Jacobsen (RBJ) (delvist).
Afbud: Joachim Hoffmann-Petersen (JHP), Thomas Strøm (TS), Nanna Kruse (NK), Jesper Dirks (JD),
Carsten Boe Pedersen (CBP)
1. Valg af dirigent
ATK
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendes
3. Årsmøde og generalforsamling 2018
a. Status på program, tilmelding og udstilling i.
God tilmelding med over 300 indtil videre. Der var frygt for stort frafald til udstillingen efter
nye etiske retningslinjer i medicoindustrien pga. Radissons sammenhæng med et casino –
dog er kun 4 udstillere sprunget fra.
Thoraxanæst.udv.’s foredragsholder – betaling af transport? Afgjort ved
mailkorrespondance. PBJ frafalder. Se desuden punkt evt.
b. Budget 2018/2019 (JD) JD ej tilstede. Gennemgås og enkelte tilretninger/forslag. Igen i år
hensættes et beløb (150.000kr) af årets overskud, som øremærkes til dækning af ventet
underskud på 1-dags arrangement ifm. næste års generalforsamling 2019. Der budgetteres
med et negligeabelt underskud på det overordnede budget.
c. Generalforsamling 2019 i. Kandidater til div. poster bedes udmeldt – e.g. 3 kandidater til
neuro.
d. ”Årsmøde” og generalforsamling 2019. Dato og form (TC)
Datoen bliver torsdag den 14. november 2019 med formentlig et fagligt én-dags
arrangement.
4. LVS’ generalforsamling – opstilling af Susanne Wammen og fremmøde af DASAIMs
bestyrelse (JH). Evt behov for at repræsentanter møder op til LVS pga kampvalg. I så fald
plan om at der arrangeres fælles taxa.
5. Opstilling af kandidat til ESA som afløser for Susanne Wammen?
Dorthe Kjeld, Århus spørges – JHP spørger.
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6. DASAIM-repræsentanter i DAD-styregruppen (aktuelt Kim Garde og Anne Tøttrup) (AT)
ATK spørger Birgitte Brandsborg, som i forvejen er involveret i arbejdet.
7. Nyhedsmails (MKS) MKS: Hvordan skal vi forholde os til diverse henvendelser om at bruge
DASAIMs platform; f.eks. fra ESA og Intensiv Symposium.? RS: vigtigst at info er relevant for
vores medlemmer. Nyhedsbrevet bør være reserveret til DASAIM. Evt. kan der laves opslag
på hjemmeside med link i nyhedsbrevet. Vurderes enkeltvis, bestyrelsen bakker op om den
linje MKS har lagt.
8. Sundhedsplatformen – status (JHP) JHP ikke tilstede, ikke noget nyt.
9. Omskæring – status (JHP) MT orienterer om mødet i STPS. Umiddelbart er vores pointer
blevet modtaget og ført til referat. Afgørende bliver om det kommer med i den endelige
rapport. Diskussion om vi skal udbrede vores høringssvar ad politiske kanaler, f.eks.
Folketingets Sundhedsudvalg. Bestyrelsen ønsker at vi afventer den endelige rapport fra
STPS.
10. Opfordring til Sundhedsstyrelsen om at nedsætte national sepsis arbejdsgruppe (JHP)
Udskydes da JHP ikke er tilstede.
11. Hvordan sikres den anæstesiologiske rolle i det præhospitale/helicopter/AMK fremadrettet?
(RBJ) DUU ser det nødvendigt at ”akutlægen” defineres skarpt inkl. kompetencer. Ønske om
at PAU laver udkast til et akutlæge-curriculum, hvoraf det fremgår at man skal være
speciallæge i anæstesiologi og opbygget ud fra eksisterende kurser i de forskellige regioner
og i samarbejde med de præhospitale virksomheder, så der opnås konsensus. Evt. se til
helikopterordningens curriculum, som indeholder en ensartet, national kursusrække.
12. 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 (JHP)
Arbejdet pågår.
13. HU-stillinger. Status over seneste ansøgningsrunde (RBJ) Få ansøgere, især i Øst, i forhold til tidligere år. Der er et ubesat forløb i Syd, som tillægges
næste søgerunde fremfor genopslag aktuelt. Dette efter eget valg fra de involverede afd.
14. Indstilling til SEB Hæderspris (tidl. Codan Prisen)?
Punktet udgår.
15. Evt.:
Punkt til bestyrelsesinternatet: økonomi ift. foredragsholdere. Bør vi dække (rimelige)
rejseomkostninger? For udenlandske foredragsholdere er det så ok at invitere på en øl +
burger dagen inden for at være ordentlige værter?
Nyt fra Anæstesiudvalget (ATK): Ny guideline fra ESA: Preoperative evaluation of non-cardiac
patients (update). Det er udvalgets holdning at denne adskiller sig væsentligt fra danske
forhold på rigtig mange punkter, hvorfor den ikke umiddelbart endorses.
/TL+RS
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