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Referat 
Bestyrelsesmøde DASAIM 8. april 2019, kl. 15.00 – 19.00 
Rigshospitalet, afsnit 4031 (lille konf.) 

 

 

Til stede: Joachim Hoffmann-Petersen (JHP), Mona Tarpgaard (MT), Nanna Reiter (NR), Lars Møller Peder-
sen (LMP), Carsten Boe Pedersen (CBP), Carsten Albek (CA), Rune Sort (RS), Tina Calundann (TC), Carl Jo-
han Erichsen (CJE), Peter Blom Jensen (PBJ), Martin Kryspin (MK), Line Stendell (LS), Jacob Madsen (JM) 
 
Afbud: Lasse Lykkebo Hald (LLH), Jesper Dirks (JD), Rune Sort (RS) 
 

 

1. Valg af dirigent 
Nanna Reiter 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelse af 4 punkter, som fremgår under evt. 

3. Nyt fra formanden: 
a. Møde i kirurgisk forum: Flere af selskaberne har problemer i forhold til Medicoindustrien i 

forbindelse med afholdelse af årsmøder mv. Der bliver udarbejdet en fælles henvendelse 
bl.a. mhp. forhåndsgodkendelse af venues. Akutmedicinerne inviteres til at deltage i ki-
rurgisk forums møder. 

b. Møde med regionsdirektør Svend Særkjær: Formanden var inviteret til møde på baggrund 
af en artikel i Berlingske, hvor JHP kom med forslag til effektivisering af administrationen i 
RegionH. Mødet var meget positivt og regionsdirektøren var meget åben og lydhør. 

c. Sepsis - SST: På foranledning af henvendelse fra DASAIM inviterer SST til møde vedr. sepsis 
– dato er endnu ikke fastlagt. NR spørger, om Anders Perner vil deltage (sammen med NR 
og JHP). Det er endnu ikke fastlagt, om projektet skal munde ud i en NKR. 

d. Sundhedsplatformen 
e. Debatindlæg 
f. Sekretariat, møde i lægeforeningen 7/3: Lukket punkt 

4. Forretningsgang vedr. nationale behandlingsvejledninger for intensiv terapi. NR: Intensivstyre-
gruppen for NBV afholder møde hvert år i forbindelse med Intensivsymposiet på Hindsgavl. På 
mødet gennemgås nye vejledninger og arbejdet med nye vejledninger initieres. De godkendte vej-
ledninger sendes til DASAIMs intensivudvalg for godkendelse, hvorefter de bliver tilgængelige på 
DASAIMs hjemmeside. 

5. Konference om overbehandling. PBJ: Peter orienterer om konferencen 
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6. Ansøgning fra FYA om støtte til FYA-symposium 2019. RS: FYA har ansøgt om kr. 20.000,- til afhol-
delse af FYA-symposiet medio juni 2019, hvilket bevilges. TC informerer RS. 

7. Skal nogle af udvalgsnavnene udvides til også at afspejle intensivdelen? Pkt. fra internat. Følgende 
to ændringer blev vedtaget: Børneanæstesi og -intensivudvalg samt neuroanæstesi og -
intensivudvalg. 

8. Repr. til arbejdsgruppe vedr. opdatering af rapporten Hjertestartere (AED) placeret uden for syge-
hus (mail): Efter mødet er afd.læge og ph.d.-studerende på BBH Gitte Linderoth udpeget. 

9. Orientering om børnesmerter. MT og CBP 
10. Nyt kommissorium for børneanæst.udv. til godkendelse (mail fra Mona 12/3): Eneste ændring er 

udvalgets navn, der herefter er børneanæstesi og -intensivudvalg, hvilket godkendes. 
11. Nyt fra udvalgene 

a. LMP orienterer om, at udvalget har skrevet til landets jordemoderskolerne mhp. et samar-
bejde i forbindelse med det teoretiske, anæstesirelaterede indhold på i deres uddannelse. 
Der er på denne baggrund aftalt foreløbigt et møde. 

12. Evt. 
a. STPS: Målepunkter for kosmetisk behandling: CJE har kontakten. 
b. Fratrædelsesgave Jakob Trier Møller: MKS finder på noget og deltager i afskedsreceptionen. 
c. Oplæg på DASEMs årsmøde. JHP er inviteret: Der stilles enkelte forslag til indholdet. 
d. Udpegning for Styrelsen for Patientklager af sagkyndig indenfor anæstesi/intensiv for børn: 

JHP melder foreslåede kandidater til styrelsen. 
 
 


