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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde DASAIM 23. oktober 2019, kl. 15.00 – 19.00 
Rigshospitalet, afsnit 4031 (lille konf.) 
 

Deltagere: Joachim Hoffmann-Petersen (JP), Lars Møller Pedersen (LP), Carsten Albek (CA), 

Peter Blom Jensen (PJ), Line Stendell (LS), Jacob Madsen (JM), Carl Johan Erichsen (CJE), 

Carsten Boe Pedersen (CBP), Lasse Lykkebo Hald (LLH), Rune Sort (RS), Tina Calundann (TC) 

 

Afbud: Mona Tarpgaard (MT), Nanna Reiter (NR), Nanna Kruse (NK), Martin Kryspin (MK), 

Jesper Dirks (JD). 

 
 

1. Valg af dirigent 
JP vælges 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden tilføjelser 
 
3. Nyt fra formanden 
SP på Intensiv afd. og STPS-rapporten:  
JP og NR skal til møde med de lægelige direktører fra Region Sjælland og Region H om emnet og er 
indkaldt pga. DASAIMs kritik af patientsikkerheden med Sundhedsplatformen på regionernes 
intensivafdelinger.  
STPS-rapporten, som konkluderer at SP ikke udgør nogen risiko for patientsikkerheden såfremt den 
benyttes korrekt, er blevet udfærdiget på baggrund af SP-superbrugeres løsning af på forhånd udleverede 
opgaver og på ingen måde baseret på en relevant klinisk kontekst, hvilket DASAIM finder dybt 
problematisk. Derfor overvejes at inddrage Folketingets Ombudsmand, som vil kunne udtale kritik af 
rapportens metode, om end ikke selve konklusionerne.  
Bestyrelsen diskuterer for og imod og enes om at fortsætte med at påpege problemerne med systemet. JP 
kontakter ombudsmanden. Desuden kontaktes LVS mhp. at høre de andre faglige selskabers holdning til 
problemerne med SP. 
 
Dokumentar om ressourcer: 
TV2 har kontaktet JP mhp. at lave en dokumentar om manglende ressourcer i sundhedssystemet. Dette er 
stadig på ide-stadiet og man har efterspurgt sparring omkring programmet. JP modtager evt. input. 
Lægeforeningen er også inddraget. 
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Trivsel blandt anæstesiologer: 
DASAIM medlem Iben Sorgenfrei har rettet henvendelse med bekymring om den generelle trivsel blandt 
anæstesiologer og efterspørger en trivselsundersøgelse specifikt for specialet. Det aftales at se nærmere 
på lignende undersøgelser fra udlandet og så diskutere det på bestyrelsesinternatet til januar 2020. 
 
4. Årsmøde og GF 2019 (alle) 
Begrænset tilmelding både til ledende overlægemøde og selve årsmødet. Aktuelt er tilmeldingen noget 
lavere end i 2009 hvor der sidst var SSAI i DK. Der sendes nyhedsmail ud med fornyet reklame. 
 
Til Årsmødet 2020 er der indgået en 3-årig aftale med Crown Plaza samt og der arbejdes på en aftale med 
bureauet “MCI” om at hjælpe med sponsorer og udstilling på årsmødet, som tidligere vedtaget af 
bestyrelsen.   
 
5. Regnskab 2018/2019 gennemgang (JD) 
Større overskud end forventet: 658.000 kr.  
Det skyldes primært et stort fald i udgiften til medlemskab af SSAI/ACTA på næsten 400.000 kr. Dette 
skyldes ny struktur for beregning af medlemsgebyr. Umiddelbart forventes dette at være permanent.  
 
DASAIM værdipapirer har givet afkast på 140.000 kr. 
Driften af foreningen har givet 100.000 kr. 
 Det endelige regnskab præsenteres på generalforsamlingen. 
  
6. Økonomi, budgetopfølgning? (alle) 
Der fremlægges budgetforslag for 2019/20 med mindre overskud.  
Let faldende antal medlemmer. Rekruttering tages op på et senere møde. 
Det foreslås at afsætte penge som kan bruges til PR ifm. diverse arrangementer.  
 
7. Høring ifm. Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025 (JH) 
(bilag udsendt) 
Sundhedsstyrelsen har udsendt høring med frist 27/1-20. DUU har arbejdet med prognosticering for 
afgang og tilgang i anæstesispecialet, som ser bedre ud end tidligere frygtet. Estimatet lander på en 
mindre nedgang i tilvækst fra vanligt 1,8-2,5% til skønnet ca. 1% fremadrettet. Heri tages dog ikke højde 
for evt. øget behov for stillinger, bl.a. i forbindelse med højere grad af subspecialisering og omlægning af 
diverse funktioner. Blandt andet derfor ønskes det samlede antal Hoveduddannelsespladser øget.  
DUU vil desuden diskutere om også antallet af Intro-stillinger bør øges. Med afskaffelsen af 6-års-fristen 
må det bl.a. forventes at flere vil tage en intro i anæstesi som sideuddannelse til et andet speciale. I første 
omgang bør de eksisterende I-stillinger udnyttes og opslås fremfor til tider at stå ubenyttede af 
økonomiske hensyn. Emnet tages op til bestyrelsens møde med de ledende overlæger før årets 
generalforsamling.  
 
8. Revideret Specialebeskrivelse og Faglig Profil for specialet (CA) 
(bilag udsendt) 
Er opdateret således at den er tidsmæssigt opdateret og stemmer overens med de opgaver, som 
varetages. Desuden er den blevet mere ensrettet så alle fire søjler er vægtet ligeligt.  
Deadline for kommentarer 12/11-19. 
 
9. Høring af informationstekst og lommefolder til forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi 
(JH) 
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Det foreslås at lave APP/elektronisk lommekort. Derudover er der stor ros til arbejdet. Efter forespørgsel 
fra STPS lægges folderen på DASAIMs hjemmeside under kategorien “vejledninger fra sundhedsstyrelsen”.   
 
10. Sekretærbistand nationale behandlingsvejledninger intensiv (JH) 
Lars Kjærsgaard har sendt anmodning via Intensivudvalget om sekretærbistand til udarbejdelse af DSIT 
vejledninger ifm. Intensivsymposium Hindsgavl. JH tager kontakt mhp. at få uddybet forespørgslen.  
 
11. Nyt fra udvalgene 
DAO:  
Forventer formandsskifte til GF i november. CJE fortsætter som repræsentant i DASAIMs bestyrelse. 
Ensretning af holdning til udbydelse af akupunktur. Ensrettet holdning til nerveblokader, som skal være UL 
vejledt og kun efter kursus i dette. Behandling med capsaicin ønskes mere tilgængeligt. Årsmøde afholdt 
med god tilslutning og succes. 
 
Forskningsudvalget 
Der er kommet 12 ansøgninger til DASAIMs forskningsinitiativ. Møde 28/10-19. 
 
Thoraxudvalget: 
Spørgsmål om udvalget skal endorse diverse relevante internationale retningslinjer på hjemmesiden. Det 
giver ikke mening at bruge ressourcer på at udvikle danske retningslinjer i et lille sub-speciale. Klinisk 
relevante og anvendelige retningslinjer vurderes af bestyrelsen rimelige at endorse på hjemmesiden, det 
lades op til udvalget at vurdere de enkelte dokumenter. 
 
DUU 
DASAIMs repræsentant i UEMS (europæisk selskab for videreuddannelse af speciallæger) Helle Thy skal 
afløses i udvalget efter flere års indsats. Arbejdet vurderes relevant og DUU eftersøger en afløser..  
 
Obstetrisk udvalg 
Sectio behandlingsvejledning publiceret på hjemmeside. Fødeepidural vejledning under udarbejdelse, idet 
der også her samarbejdes med DSOG og desuden Jordemoderforeningen. Der holdes internat ultimo 
denne måned. 
 
12. Evt.  
CA er blevet kontaktet ifm. med opstart af hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin på Hvidovre. Da 
anæstesiafdelingen ikke vil tilbyde den ønskede undervisning i anlæggelse af laryngsmaske under det 
indlagte fokuserede ophold, har man indhentet konkrete tilbud om dette fra andre afdelinger.  
Det sker på baggrund af at det Akutmedicinske selskab anbefaler at hoveduddannelseslæger skal 
undervises i anlæggelse af laryngsmaske. Der arbejdes fortsat på den endelig udgave af 
kompetencekortene, men DASAIM finder det ikke realistisk eller meningsfyldt at kursisterne skal opnå 
kompetence i anlæggelse af laryngsmaske, hvilket dog ikke forhindre at demonstrere og supervisere 
proceduren. For at understrege vigtigheden af dette og alt det arbejde der ligger forud, forfatter DASAIMs 
bestyrelse en skrivelse til uddannelsesansvarlige- og ledende overlæger, som skal udsendes sammen med 
det endelige kompetencekort.   
 
RegionH har varslet en begrænsning af adgangen til faglig litteratur. Der er indsigelsesfrist i starten af 

november. Problemet tages op i forskningsudvalget mandag d. 28/10.   

 

   /LLH + RS 


