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Referat 
Bestyrelsesmøde DASAIM 
7. november 2018, kl. 14.00 – 17.00 
Rigshospitalet, start i mødelokale på 4231. Fra kl. 15 afsnit 4031 (lille konf.) 

 

Deltagere: Joachim Hoffmann-Petersen (JHP), Martin Kryspin Sørensen (MKS), Rune Sort (RS), Anne Tøt-

trup Klith (ATK), Jacob Madsen (JM), Peter Blom Jensen (PBJ), Mona Tarpgaard (MT), Tobias Lyngeraa (TL), 

Tina Calundann (TC), Carl Johan Erichsen (CJE), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Carsten Boe Pedersen (CBP). 

 

Afbud: Thomas Strøm (TS), Nanna Kruse (NK), Jesper Dirks (JD), Lars Møller Pedersen (LMP) 

 

1. Valg af dirigent 
ATK 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendes 
3. Årsmøde og generalforsamling 2018 

a. Status på tilmelding og udstilling 
Deltagerantallet lander på knap 340 (+50 ift. sidste år). Dette trods meget få tilmeldte fra 
Aarhus pga. omstruktureringer. Glædeligt at målrettet reklameindsats ser ud til at have 
virket med flere deltagere og især ca. 50 flere yngre deltagere (ca. 125 vers 75 sidste år). 
Kun 4-5 udstillere har meldt afbud pga. de etiske regelændringer trods frygt for langt fle-
re. Økonomien er endnu ikke klarlagt.  

b. Generalforsamling 2019 
i. Gennemgang af slides 

RS præsenterer og der tilrettes i plenum. 
ii. Budget og regnskab 

Detaljer gennemgås mhp. fremlægning for generalforsamlingen. Tilrettet budget 
rundsendt ved JD er godkendt af bestyrelsen. 

iii. Kandidater til div. Poster 
Gennemgået ifm. slideshow. 

4. Etisk udvalg (JH) 
JHP: Formand Lisa Seest melder at udvalget fungerer suboptimalt. Formentlig indvælges nyt engage-
ment til GF da Søren Mehl Knudsen (Hvidovre) stiller op, men der er fortsat 2 vakante pladser. Besty-
relsens holdning er at selskabet bør have et etisk udvalg om end de fleste for udvalget relevante sager 
alligevel også tages op af bestyrelsen og DASAIMs formand. Udvalget fortsætter trods ”lavt blus”. 
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5. LVS’ generalforsamling – opstilling af Susanne Wammen og fremmøde af DASAIMs bestyrelse (JH) 
SW trækker sig da Anders Perner stiller op. AP er indstillet på at repræsentere DASAIMs interesser i 
bred forstand og har bestyrelsens opbakning. Der bliver ikke kampvalg og derfor ikke behov for frem-
møde af bestyrelsen på dagen. 
 
6. Opstilling af kandidat til ESA som afløser for Susanne Wammen? JH spørge Dorte Keld – status 
DK stiller gerne op. Kræver indstilling fra 2 ESA medlemmer - Susanne Wammen og Arash Afshari 
spørges om de kan skrive en indstilling til ESA. JHP spørger. 
 
7. DASAIM-repræsentanter i DAD-styregruppen (aktuelt Kim Garde og Anne Tøttrup). ATK spørger 

Birgitte Brandsborg – status 
ATK og Birgitte Brandsborg bytter plads så BB kommer til at repræsentere DASAIM og ATK Region 
Midt. 
 
8. Status: Orientering og kommentar til rapport fra Dansk Infektionsmedicinsk selskab om LBP for 

patienter i blodfortyndende behandling mistænkt for akut bakteriel meningitis. 
Overordnet godt gennemarbejdet rapport. Kirsten Møller fra Neuroudvalget har deltaget i arbejdet. 
Der er gjort enkelte forslag til tilføjelser/rettelser/specificeringer fra DASAIM. 
 
9. Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi afholder for kursus om fagudvalgsarbejdet under Medicin-

rådet (JH) 
JHP involverer Intensivudvalget mhp. afklaring af relevans for os. 
 
10. Udpegning til arbejdsgruppe for udarbejdelse af et fagligt oplæg til smertehandlingsplan (CBP) 
Stephan Alpiger fra smerteudvalget er allerede udpeget. CBP vil også gerne deltage, hvilket støttes af 
bestyrelsen. 

 
11. Opfordring til Sundhedsstyrelsen om at nedsætte national sepsis arbejdsgruppe (JH) 
Anders Perner fra ITA 4131, RH har ønsket en national strategi for sepsis. DASAIM bifalder dette og 
arbejder for at nedsætte en arbejdsgruppe med SST for bordenden. JHP og Anders Perner skriver til 
Søren Brostrøm (SST). 
 
12. Evt. 
RS: Forskningsudvalget lancerer nu det tidligere varslede ”DASAIMs kursus for nye forskningsvejlede-
re”: Et 2-dages kursus afviklet af flere af professorerne fra hele landet den 19.-20. marts 2019. Læ-
ringsmål omhandler praktisk opstart og varetagelse af forskningsvejledning, også på mindre etablere-
de centre. Der påtænkes dannelse af et netværk for sparring etc. og opfølgning med erfaringsdeling 
efter 1 år. 
Kurset afvikles billigt med bl.a. gratis lån af lokaler på OUH. Der påtænkes deltagergebyr på 600kr. og 
15-24 deltagere og ventes derved et underskud imellem ca. 5.500 – 9.500 kr., som Forskningsudvalget 
ansøger DASAIM om at dække. Der er umiddelbart opbakning til dette i bestyrelsen. Formel ansøgning 
inkl. budget rundsendes snarligt og behandles endeligt på næste bestyrelsesmøde. 

 
    /RS+TL 


