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Referat 
Bestyrelsesmøde DASAIM 24. september 2019, kl. 15.00 – 19.00 
Rigshospitalet, afsnit 4031 (lille konf.) 

 

Deltagere: Joachim Hoffmann-Petersen (JP), Mona Tarpgaard (MT), Nanna Reiter (NR), Lars 

Møller Pedersen (LP), Nanna Kruse (NK), Carsten Albek (CA), Peter Blom Jensen (PJ), Martin 

Kryspin (MK), Line Stendell (LS), Jacob Madsen (JM), Jesper Dirks (JD), Lasse Lykkebo Hald 

(LLH), Rune Sort(RS), Tina Caludan (TC) 

 

Afbud: Carl Johan Erichsen, Carsten Boe Pedersen 

 

 

1. Valg af dirigent 
NR 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendes med tillæg af punkt 11) årets regnskab, samt punkt 13) mail til ledende overlæger ifm. 
årsmødet. 
3. Nyt fra formanden: 
a. Sundhedsplatformen 
Styrelsen for Patientsikkerhed er kommet med rapport om SP efter DASAIMs formelle kritik og bekymring 
for patientsikkerheden.  
Rapporten konkluderer at SP ikke er til fare for patientsikkerheden når betjent korrekt, men dog er 
uintuitivt at arbejde med. Bestyrelsen fastholder dog bekymringen og mener at måden SP blev afprøvet i 
rapporten, ikke er retvisende (spørgsmål udleveret på forhånd, som blev besvaret af superbrugere i en 
ikke-klinisk setting). 
Videre muligheder for at gøre opmærksom på det problematiske i systemet drøftes. Man afventer indtil 
videre resultatet af en netop gennemført brugerundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. 
b. SSAI-sekretariat 
Der er lagt op til at SSAI skal oprette sekretariat og dette skal placeres i Danmark. 
To muligheder:  
- sekretariatet lagt ind som en del af Lægeforeningens sekretariat 
- man får “egen” sekretær. Denne kan få plads på RH sammen med TC. 
TC mener at løsningen med Lægeforeningens sekretariat nok vil være den sikreste mht. at få adgang til 
flere kompetencer.  
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Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling i SSAI ultimo november 2019 hvor mulighederne 
drøftes. JP opfordrer bestyrelsen til at komme til generalforsamlingen. 
c. Andet? 
Generel tilfredshed med SSAI2019 og venue. Knap 900 deltagerer fra 44 lande.  
Lidt færre end tidligere. Dette forklares bla. med få deltagere fra Sverige.   
4. Årsmøde og GF 2019* (alle) 
Tilmeldingen er åbnet. 
Programmet kortet ned pga. pauser. 
 
GF: 
Er varslet på hjemmeside og i nyhedsbrev. 
Tobias Lyngeraa har sagt ja tak til at være dirigent, såfremt kalenderen tillader dette - vender tilbage med 
endeligt svar. 
Der skal stilles forslag til generalforsamlingen 2019 inden 1/10-19 
Vedtægtsændringer: Paragraf 3 stk. 2.: Dagsordenspunkt nr. 4 skal udgå (omhandler rapport fra DASAIMs 
Fond, som er under opløsning). Varsles på hjemmesiden ved TC. 
 
 
Årsmøde 2020: TC og Carsten Tollund har på vegne af organisationskomiteen, været ude at se venues og 
er i gang med at indhente tilbud. De støttes de af professionelt bureauet (MCI), der formentlig hjælper 
med at skaffe sponsorater og organiserer udstilling - dette tidligere godkendt af bestyrelsen.  
5. Øgning af kontingent DRG 
Der er varslet betydelig stigning af kontingent fra 2000 kr. i 2019 gradvist stigende til 8000 kr. i 2023. 
Dette skyldes til dels at Trygfonden ikke støtter i samme grad som tidligere. 
Da det vurderes relevant fortsat at være medlem accepteres stigningen.  
6. Styregruppe vedr. dagkirurgi (JH) 
Gruppe under sundhedsstyrelsen som skal arbejde med at ensrette dagkirurgi på nationalt plan. 
Det er et ambitiøst initiativ med gode kræfter i gruppen. Anne Tøttrup Klit er udpeget som repræsentant 
for DASAIM. 
7. Akutmedicinske kompetencekort (JH) 
Man har udviklet tre kort, som skal tages i løbet af 14 dages fokuseret ophold i anæstesiologien under den 
akutmedicinske hoveduddannelse; Intensiv, NIV og Basal Luftvejshåndtering. 
Kortene inkl. ændringsforslag fra Akutmedicinsk Selskab er sendt ud. og diskuteres.  
I kompetencekortet Basal Luftvejshåndtering har akutmedicinerne tilføjet punktet “kan anvende 
supraglottiske hjælpemidler under anæstesiologisk supervision”. Dette mener DUU ikke er 
hensigtsmæssigt, hvilket bestyrelsen er helt enige i. Man mener at det klart skal fremgå at avanceret 
luftvejshåndtering (herunder anlæggelse af laryngsmaske) er en anæstesiologisk kompetence, som 
kursisterne kun skal opnå teoretisk kendskab til. 
Det laves nyt udkast, hvor punktet omformuleres og sammenskrives med andet punkt. 
De andre to kompetencekort godkendes i aktuelle form. 
8. Neuroanæstesiudvalget (JM) 
Medlem af udvalget har valgt at træde ud af udvalget pga. afdelingsskift. Ny mulig kandidat fra samme 
landsdel er fundet. Der er enighed om pladsen bør være vacant indtil personen evt. vælges ind ved næste 
generalforsamling. 
9. Marie og August Krogh-prisen (NR) 
Mulige kandidater drøftes 
10. SEB hæderspris. Kandidater? (JH) 
Mulige kandidater drøftes 
11. Årets regnskab (JD) 
Resultatet er med forbehold for at der endnu ikke har været møde med revisor.  
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681.000 kr. i overskud. Dette er dog kunstigt højt og det reelle overskud ligger omkring 300.000 kr. 
Differencen skyldes ændret praksis omkring betaling af kontingent, som er betalt to gange i sidste 
regnskabsår. 
Let faldet indtægt på kontingent 1,56 mio. Ikke nogen umiddelbar forklaring faldet.   
Endelig gennemgang kommer på senere møde.  
12. WFSA council (JH) 
World Federation of Societies of Anaesthesiologists søger nyt medlem til deres Council. Mulige kandidater 
drøftes.    
13. Mail til ledende overlæger til årsmødet. 
JHP fremlægger udkast. Ingen yderligere input. 
14. Guideline-arbejde i Obstetrisk udvalg: Sectio, fødeepi, DSOG (LP) 
(Orientering) 
Guideline for anæstesi til sectio er udarbejdet. DSOG har haft den til høring og kom med kommentarer.  
Efterfølgende spurgte de om obstetrisk fagkompetance kunne deltage i udarbejdelsen af relevante 
retningslinjer.  Dette samarbejde vil man i fremtiden tilstræbe når muligt og relevant.  
 
I DSOG er man ved at udarbejde guideline om medicinsk smertelindring under fødslen, hvor det 
anæstesiologiske speciale er repræsenteret. I denne har DSOG også villet inkorporere retningslinjer for 
fødeepi. Man har svaret at dette ligger inden for det anæstesiologiske fagområde og derfor skal den 
overordnede retningslinje laves af DASAIM/obstetrisk udvalg, men gerne med deltagelse af repræsentant 
fra DSOG       
15. Obstetrisk udvalg: Godkendelse af internat (planlagt til 29/11 - 1/12. Ca 15 personer, heraf en del 
uden for udv. Sommerhus i omegnen af 7000 dkr. + transport-udgift over broen for ca. 10 pers.? (LP) 
Godkendt 
16. Styrelsen for Patientklager – stillingsopslag (JH) 
Der søges nye fageksperter. DASAIM følger processen og arbejder for at sikre at fageksperterne har 
relevante kvalifikationer.  
Opslag lægges på hjemmesiden. 
17. Nyt fra udvalgene 
DUU:  
Der er afholdt internat i august hvor man bla. har opdateret den faglige profil for specialet. 
DUU har assisteret FYA med tilretning af den tilbagevendende nationale uddannelses-enquete 
(spørgeskemaundersøgelse), som netop er udsendt. 
Der har været afholdt samtaler til hoveduddannelsesstillinger:  
- Øst (11 stillinger) 17 ansøgere, 15 samtaler. Alle stillinger besat  
- Nord (8 stillinger) 10 ansøgere, 10 samtaler. Enkelt ubesat stilling som er genopslået. 
- Syd (6 stillinger) 6 ansøgere, 6 samtaler. Alle stillinger besat. 
Faldende ansøgertal igen i år. Man har drøftet tendens i DUU og man ser flere årsager:  
- Fortsat stor del der skriver phd (ca. 25% af ansøgerne).  
- Samme billede i andre specialer, formentlig pga. afskaffelse af 6-års reglen.  
Der er stadig stor søgning til I-stillingerne. Man er derfor meget opmærksom på tendensen, men tror på at 
det vil vende.     
 
Obstetrik:  
Man afholder internat ultimo nov. Interesserede uden for udvalget er velkommen til at deltage og kan 
søge om at få dækket transport, men er ikke garanteret dette. 
 
Intensiv: 
Arbejde med de nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen om intensivafdelinger. Bla. med hvilke børne-
kompetencer man skal kunne opretholde samt hvor mange antal senge en afd som minimum skal have. 
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Thorax: 
Sundhedsstyrelsen har bedt om at man stiller med en kandidat til en arbejdsgruppe, som skal arbejde med 
vejledning om organdonation efter cirkulatorisk død. Dette er efterkommet. 
 
Børneudvalget: 
Fortsat arbejde omkring mulig uddannelse til “Børne-intensivist” 
Man er ved at udarbejde spørgeskema om neonatal intubation til alle relevante anæstesiafdelinger mht. 
at afklarer om det i praksis er anæstesiologer eller neonatologer som varetager dette. 
STPS er i gang med arbejde omkring børneomskæring, der er dog ikke kommet nogen officiel henvendelse 
til DASAIM. Tidligere har man sendt høringssvar ifm. debat om omskæring - disse gensender man til den 
nye minister. 
 
Neuroudvalget: 
Har været involveret i stort arbejde sammen med Neurokirurgisk Selskab om svære hovedtraumer hos 
børn. Sendes til godkendelse/kommentarer når kommentar-processen internt er afsluttet. 
 
Forskningsudvalget: 
Vejlederkursus er blevet udsat pga. at man har været for sent ude med PR og derfor ikke mente at man 
kunne få deltagere nok. Planlægges til foråret 
Opslag om ansøgninger til forskningsinitiativet er lagt ud og sendes ud med næste nyhedsmail. 
 
Anæstesiudvalget: 
Flere vejledninger under revision, bla. PONV og perioperativ væsketerapi.  
Symposium bliver formentlig udskudt med en måned eller to pga. problemer med at skaffe 
foredragsholdere.         
 
Redaktionen 
Møde med redaktørerne for e-journal club i næste uge. Man skal bla. diskutere formatet af journal club. 
 
FYA 
Uddannelses-enquete er udsendt (se ovenfor). 
BASIC intensive care er desværre blevet udskudt pga. manglende tilmeldinger, ny dato ventes i foråret. 
Der afholdes UL-kursus først i dec. 
Primo oktober afholdes internat for bestyrelsen. 
 
 
18. Evt.  
MK orienterer om kommende interview om anæstesi til Radio 24syv  
 
/LLH+RS 
 
    


