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November 2018

DASAIM
Dansk Selskab
for Anæstesiologi
og Intensiv Medicin

Referat
Bestyrelsesmøde DASAIM 29. november 2018, kl. 15.00 – 19.00
Rigshospitalet, afsnit 4031 (lille konf.)
Deltagere: Joachim Hoffmann-Petersen (JHP), Rune Sort (RS), Tina Calundann (TC), Carl Johan Erichsen
(CJE), Lars Møller Pedersen (LMP), Line Stendell (LS), Nanna Reiter (NR), Martin Kryspin Sørensen (MKS)
(delvist), Mona Tarpgaard (MT) (delvist), Jesper Dirks (JD) (delvist). Gæst: Carsten Tollund under pkt. 11.
Afbud: Jacob Madsen (JM), Peter Blom Jensen (PBJ), Carsten Boe Pedersen (CBP), Nanna Kruse (NK), Carsten Albek (CA), Lasse Lykkebo Hald (LLH).

1. Valg af dirigent
JHP
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af pkt. 17 jf. mail.
3. Nye bestyrelsesmedlemmer
Præsentationsrunde. Velkommen til de nye medlemmer:
Nanna Reiter, Intensiv udvalg, ovl. BBH
Line Stendell, Anæstesiudvalget, afd.læge Hvidovre
Carsten Albek, Uddannelsesudvalget, ovl. Hvidovre
Lasse Lykkebo Hald, yngre læge, res.læge Hvidovre
4. Konstituering af bestyrelsen; valg næstformand, repr. i forskningsudv. mv.
Bestyrelsen konstitueres. NR konstitueres midlertidigt som næstformand indtil endelig afgørelse på internatet i januar, hvor flere er til stede. RS udtræder af Forskningsudvalget, som den ene af bestyrelsens to
repræsentanter. LLH indstilles i stedet. MKS overvejer at engagere sig men mangler aktuelt tid. JHP vil afgive sin plads når/hvis MKS kan finde tiden i løbet af året.
5. Fake news – henvendelse fra Peter Hallas (JH)
Opfordring til DASAIM om at modarbejde spredning af rygter/fake news. Henvendelsen er meget lidt konkret hvad angår baggrunden for henvendelsen. DASAIM er ikke uenig i budskabet, men kan ikke stå til
regnskab for enkelte medlemmers holdninger og udtalelser, særligt når oplægget ikke er mere konkret.
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6. DASAIMs kursus for nye forskningsvejledere" - godkendelse inkl. økonomi (JH, RS)
Ansøgning fremsendt om underskudsdækning ifm. etablering af dette kursus, som Forskningsudvalget har
taget initiativ til. Se i øvrigt referat fra seneste bestyrelsesmøde. Initiativet støttes af bestyrelsen og den
ansøgte økonomiske støtte på forventet 5.500-9.500 kr. bevilges.
7. Etablering af Nordiske Yngre Anæstesiologer, NYA - ansøgning fra FYA om delvis dækning af mødeomkostninger (RS)
Ansøgning rundsendt af RS. Der ansøges om 2.865,- til dækning af halvdelen af udgifterne ifm. etablerende møde afholdt i Helsinki primo november 2018. Bestyrelsen bakker op om initiativet og vil gerne støtte
etableringen og senere diskutere videre samarbejde om økonomien og videre samarbejde med SSAI når
omfanget ligger mere fast. Det ansøgte beløb bevilges.
8. Emner til bestyrelsesinternat
a. Årsmøde:
- Form/venue – er 3 spor nok (fremfor 4)?
- Faglig form – herunder politisk emne – skal det fortsat afslutte lørdagen?
- Rekruttering af deltagere: Evt. årligt møde med ledende overlæger fra landets afdelinger?
- Sponsorstrategi i fremtiden
b. Børneintensivuddannelse
- Der er en igangværende proces om dette forankret på RH ifm. etablering af ”Børneriget”. Torsten
Lauritsen, Morten Bøttger sidder i arbejdsgruppen. Hvad er DASAIMs strategi – skal der oprettes
et fagområde? Der etableres nu en arbejdsgruppe med Børneudvalg, Intensivudvalg og Uddannelsesudvalg. Alle landsdeles børneintensiver inddrages. MT er tovholder og kommer med et oplæg
til diskussion på internatet.
c. Guidelines
- LMP laver oplæg
d. Årets referater gennemgås for punkter udskudt til internatet.
TC gennemgår/uddelegerer.
9. Omskæring og henvendelse fra Alternativet (JH)
JHP har givet svar om DASAIMs holdning til omskæring jf. tidligere publiceret skrivelse.
10. STPS – udvælgelse af sagkyndige (JH, RS)
Henvendelse fra Styrelsen for Patientklager med indstilling af specifik kandidat til stilling som intern konsulent / sagkyndig i Styrelsen. Der er ikke tale om en sagkyndig i traditionel forstand og dermed ikke omfattet af DASAIMs holdning om aktivt klinisk virke og dækning af mindst 2 søjler. Kandidaten findes velkvalificeret og kan godkendes. JHP informerer Styrelsen.
11. Årsmøde og generalforsamling 2018 (Carsten Tollund deltager fra kl. ca. 17.00)
a. Status på tilmelding og udstilling
Flot tilmelding med 350 deltagere. Deltagerfordeling: RegH 212, RegSj 60, RegMidt 47, RegSyd 46, RegNord 19, øvrige 46 (foredragsholdere etc.). Størst øgning fra RegH og RegSj. Ligesom andre år ca. 100 deltagere om lørdagen.
Udstillingen fysisk mindre end seneste år – ca. 50.000 kr i mindre indtægter. Udstillerne var noget utilfredse med engagementet fra deltagerne. Der ventes større udfordringer i kølvandet på de nye etiske retningslinjer i medicoindustrien, som kan formodes at sprede sig til lægemiddelindustrien også.
Planlægningskomiteen og TC er i færd med at vurdere andre mulige placeringer af årsmødet fra 2020.
b. Evaluering af årsmødet
Carsten Tollund: Ros til udvalgene for at byde ind med kvalificerede emner. Enighed om at den faglige barre er løftet. Der er brugt mange penge på internationale foredragsholdere, men det vurderes i planlægDASAIM – sekretariat v/ Tina Calundann
AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
tlf. 3545 6602 - e-mail: sekretariat@dasaim.dk

3

ningskomiteen at pengene er godt givet ud, for at det faglige niveau højnes. Det politiske emne var måske
ikke promoveret tilstrækkeligt. Der var ca. 45 deltagere.
12. ”Årsmøde” og GF 2019. Forslag til emne: Kristian Rørbæk mindeforelæsning om arbejdsmiljø/nedslidning/depression/selvmord
Emnet er spændende, men bør ikke linkes til KRM – det er for tidligt og ønskes ikke af familien. Kunne involvere krisepsykolog, hospitalspræst og lignende. Etisk udvalg kan evt. inddrages. Spørgsmål om vinkling/format og hvordan det kan egne sig. Tages op på internatet.
13. SP
Opdatering fra NR om status for sagen, hvor DASAIM / Intensivudvalget i løbet af året kom med en udmelding om problemer med intensivmodulet i Sundhedsplatformen. STPS har bedt om konkrete eksempler på problemerne og Intensivudvalget har samlet henvendelser fra medlemmerne og sammenskrevet
et dokument på 8 sider til STPS. Der er divergerende holdninger fra medlemmer, som arbejder for at optimere funktionaliteten af SP f.eks. via SP Intensiv Advisory Board. DASAIM finder det dog vigtigt og helt
nødvendigt at orientere STPS om åbenlyse problemer, som kan føre til øget patientrisiko og personsager
mod lægerne/DASAIMs medlemmer. Processen følges.
14. Orientering om DR2 dokumentar om travlhed i Sundhedsvæsnet (JH)
JHP har for nyligt udtalt sig om problemer med travlhed i sundhedsvæsenet udgivet i diverse medier (oprindeligt avisen.dk). Er nu blevet forespurgt af DR2 om JHP/DASAIM kan stille egnede kandidater eller selv
kommentere på igangværende dokumentaroptagelser om emnet. Tidsrammen er uafklaret. JHP hører
gerne om/fra egnede kandidater og vil ellers selv udtale sig og i så fald vende evt. udtalelser med næstformand/bestyrelsen og Lægeforeningen i nødvendigt omfang.
15. Ibsens Plads – status (JH)
Tilbagemelding fra Københavns kommune, som synes idéen er god men ikke kan finde egnede veje/pladser til formålet for nuværende. En plads på Kommunehospitalets område kunne være oplagt, men
dette er foreløbig afvist. JHP følger op i samarbejde med Preben Berthelsen.
16. Opfordring til Sundhedsstyrelsen om at nedsætte national sepsis arbejdsgruppe (JH)
Se tidligere referater. Der skal etableres en arbejdsgruppe på et tidspunkt, JHP informerer til den tid.
17. Hjerteforeningens Forskningsudvalg
Henvendelse fra udvalget, som søger velkvalificerede ansøgere til to pladser i udvalget med kvalifikationer, som er relevant for nogle DASAIM medlemmer. Slås op på hjemmesiden og facebook. Relevante kandidater spørges direkte.
18. Evt.
/RS
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