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Referat 
Bestyrelsesmøde DASAIM 20. august 2019, kl. 15.00 – 19.00 
Rigshospitalet, afsnit 4031 (lille konf.) 

Deltagere: Joachim Hoffmann-Petersen (JHP), Lars Møller Pedersen (LMP), Rune Sort (RS), Lasse 

Lykkebo Hald (LLH), Line Stendell (LS), Martin Kryspin (MK), Jesper Dirks (JD), Carsten Boe Pedersen 

(CBP), Peter Blom Jensen (PBJ), Nanna Reiter (NR), Nanna Kruse (NK), Tina Calundann (TC) 

 

Afbud: Carl Johan Erichsen, Jacob Madsen, Mona Tarpgaard, Carsten Albek 

 

1. Valg af dirigent 
NR vælges. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Opdateres med tillæg af tre punkter, godkendes 
 
3. Nyt fra formanden: 
 
a. Sepsis – møde i SST 6/6 
NR deltog. Godt møde, god dialog. Også repræsentanter fra Infektionsmedicinsk- og Akutmedicinsk 
selskab. Behov for øget fokus på sepsis i akutmodtagelser og sengeafdelinger, herunder indsamling af 
epidemiologisk data. National klinisk retningslinje er at ønske, men SST mener datagrundlaget er for lille. 
En anden mulighed er at lave en tværgående national klinisk vejledning, infektionsmedicinerne har 
allerede en god vejledning, der kan danne grundlag. De andre to selskaber bakkede op, men mente de kun 
havde ressourcer til at spille en mindre rolle i et evt. initiativ. 
NR tager forslag om vejledning med til Intensivs retningslinje-udvalg og Anders Perner, der har været 
involveret som initiativtager til fokus på emnet. 
 
b. Sundhedsplatformen 
Efter DASAIMs åbne bekymringsbrev angående patientsikkerhed i Sundhedsplatformen på ITA for 14 mdr. 
siden har der været tilsyn fra STPS på flere afdelinger. Tilsynsbesøgene gik med at tale med super-brugere 
der havde fået spørgsmål/fokusområder tilsendt i forvejen og ikke ”almindelige” klinikere. Rapporter fra 
besøgene offentliggøres ikke. JHP har bedt om agtindsigt som ventes fremsendt snarligt – vil blive 
rundsendt til bestyrelsen. I den kliniske hverdag er der ikke oplevelse af forbedringer.  
Der ventes ny brugertilfredshedsundersøgelse i september og der er tale om evt. en ny version af 
medicinmodulet. 
 
c. Sekretariat 
Lukket punkt 
Den nye ledelse på Hoved-Orto-Centeret har glædeligvis accepteret at TC som DASAIMs “sekretariat” kan 
fortsætte på RH i den nuværende ordning. Desuden er der positiv indstilling overfor også at huse et evt. 
kommende SSAI sekretariat. JHP går videre med dette. 
 
4. Årsmøde og GF 2019* (alle) 
Alle ledende overlæger er inviteret til møde før årsmøde. Debat om deltager-gebyret skal betales, siden 
de er inviteret. Det vedtages at gebyret dækkes af DASAIM. JHP skriver invitation.   
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Tentativt program fastholdes og sendes ud efter SSAI (TC), når titlerne på oplæg er på plads. 
Vedtægtsændring om DASAIMs fond skal op på GF (annonceres inden 1/10-19). 
NR bliver moderator for Kristian Busch og JHP for Anders Korsgaard 
TC/JHP sender invitation til Tobias Lyngeraa mhp. at være ordstyrer til GF.  
 
5. Godkendelse af budget for anæstesiudvalgets symposium (marts ’20) (Line) 
Foreløbigt budgetteres med et pænt overskud; en del detaljer er dog endnu uafklaret. Evt. overskud vil gå 
til DASAIM mhp. uddeling til forskningsformål eller tilsvarende. 
Der gives input til budget/arrangement. Særlig ønskes sikkerhedsgrænser for aflysning. 
Når flere detaljer er på plads er TC+JD bemyndiget til at vurdere yderligere og at bevilge en 
underskudsgaranti op til 25.000 kr. 
 
6. Trivselsmåling blandt DASAIMs medlemmer (Nanna) 
Det røgtes at der er dårlig trivsel blandt anæstesilæger på nationalt niveau. Der er lavet generel lands-
dækkende trivselsmåling blandt læger (TrivselOp) men ikke opgjort i separate specialer. Der efterspørges 
en undersøgelse, som kan påpege konkrete problemområder, man kan sætte en indsats ind på. Man 
kunne inspireres af en nyligt publiceret undersøgelse blandt engelske anæstesilæger. 
Diskuteres. Kunne fint være relevant for selskabet men også vanskeligt og omfattende, og det er vigtigt at 
der er en plan for hvordan man kan handle på resultatet. Der bør tænkes i mediestrategi, evt. samarbejde 
med Lægeforeningen eller DSR, fremhævning det gode eksempel m.m.. 
Tages op som et punkt på internatet. 
MK undersøger nærmere om hvad der ligger (lægeforeningen) og hvem man evt. kan invitere mhp. oplæg 
på internat.   
 
7. Ansøgning om økonomisk støtte fra SATS Århus 
SATS Århus søger om tilskud til stort anlagt katastrofekursus for medicinstuderende. Arrangementet har 
tidligere været afholdt med succes og vurderes relevant for at øge interessen for det anæstesiologiske 
speciale. Det vedtages igen denne gang at støtte arrangementet med 10.000 kr 
 
8. Henvendelse til jordemoderskolerne (Lars) 
Konstruktivt møde med skolen i Kbh, som erkender at kvaliteten af undervisningen kan optimeres. 
Obstetrisk udvalg tilbyder nu støtte med kandidater til at varetage undervisningen. Henvendelse fra andre 
skoler er lige kommet ind.  
Udvalget arbejder desuden på at koordinere en national gruppe med Lone Fuhrmann som tovholder, som 
kan stå for undervisning og gerne nationalt ensrette undervisningsprogrammet. 
 
9. Nyt fra udvalgene 
Thorax:  
Har afholdt symposium i forsommeren. Denne gang kun for læger og dermed lidt mindre end tidligere. 
Gode tilbagemeldinger. Nyt symposium planlægges igen til næste år. 
 
Præhospital: 
Været aktive i arbejde for SST omkring indsatsen for akutte patienter, dvs. bl.a. akutmedicinere og 
anæstesiologer. Herunder er udarbejdet formel kompetencebeskrivelse for præhospitale akutlæger, som 
dikterer et kompetencekrav svarende til en anæstesiologisk speciallæge.  
På henvendelse er der givet anbefalinger til Forsvaret omkring deres retningslinjer for præhospital 
luftvejshåndtering. 
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FYA: 
RS går af som formand efter 7 år i bestyrelsen, heraf 5 som formand. RS takker for godt samarbejde med 
DASAIM gennem årene. Jannie Lysgaard Poulsen, prækursist/ph.d.-studerende på CAMES Herlev, er valgt 
som ny formand og ventes at overtage RS’s plads i DASAIM til den kommende GF. LLH er desuden valgt 
ind i FYA bestyrelsen, som er øget fra 8 til 9 personer pga. vedvarende øget aktivitet og arbejdsomfang. 
Veloverstået årligt symposium i juni med meget positive tilbagemeldinger. Stor tak til DASAIM for vital 
økonomisk støtte til arrangementet.  
 
Smerteudvalg: 
Stort arbejde med NKR om opioider og monitorering er afsluttet. Fortsat flere arbejdsgrupper i gang. Der 
er styr på nye potentielle kandidater til udvalget efter GF. 
 
Obstetrisk udvalg: 
Afholdt symposium, som forløb fint. Desværre ikke helt udsolgt, årsager analyseres. 
Arbejdes med guideline for sectio efter de nye endorsement-regler. 
Kommenteret på retningslinjer fra SST om organisation af fødegang, fødeklinikker og hjemmefødsler. 
 
Intensiv: 
Der er kommet en anbefaling fra SST om at intensiv-afd som min. skal have 6 sengepladser, dette 
indarbejdes i rekommandationer.      
Arbejde omkring uddannelse mht. EDIC og SSAI. Grundet lavt deltagerantal kører SSAI-uddannelsen kun 
hvert andet år. 
 
Forskningsudvalget 
Uddeling til Forskningsinitiativet udbedes fastlagt. Der enes om at uddele op til 100.000 kr. i år. 
Overskuddet muliggør større uddelinger, men i lyset af meget store uddelinger fra fondsafvikling i år og 
næste år vælges at begrænse uddelingen. TC laver opslag med ansøgningskriterier. 
Der arbejdes fortsat på at afholde forskningsvejlederkursus. Meldes snarest ud. 
 
10. ESA 
ESA har ønske om at få indsigt i DASAIMs medlemskartotek mhp. medlemmerne bliver “associate 
member” af ESA. Det er en stor logistisk opgave, der på ingen måde er opbakning til. For nuværende sker 
det ikke mere end 10 gange årligt at TC bliver kontaktet af medlemmer mhp. at bekræfte medlemsskab af 
DASAIM for at kunne blive medlem af ESA. 
Der er enighed om at DASAIM ikke skal udlevere oplysninger men at enten ESA eller medlemmerne selv 
må rette henvendelse, hvis det ønskes at medlemskab skal bekræftes. 
  
11. National klinisk retninglinje om ilt-terapi 
 LS sammenskriver svar 
 
12. Ansøgning fra Rikke Borre angående anæstesi-T-shirts til karrieredag i Kbh. 
Rikke Borre foreslår at DASAIM, FYA og SATS deler udgifterne på i alt ca. 4.000 kr. RS foreslår at DASAIM 
dækker egen samt SATS Kbh’s andel, da finansiering af rekruttering til anæstesispecialet i bør påhvile SATS 
og kun i mindre grad FYA. Bestyrelsen er enig og TC vil svare Rikke Borre. 
 
13. Evt.  
Intet 
 
       /LLH + RS 
 


