
DASAIMs 71. ordinære generalforsamling 14. november 2019  
 
Formand Joachim Hoffmann-Petersen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv 
Medicins 71. ordinære generalforsamling og meddeler, at dagsordenens punkt 8 og 10 er slået sammen for 
at gøre valgene mere overskuelige. 
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1: Valg af dirigent  
Bestyrelsen peger på Tobias Lyngeraa, som vælges med akklamation. Tobias Lyngeraa konstaterer herefter, 
at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.  
 
 
2: Formandens beretning  
Medlemsforhold:  
Selskabet har 1.304 medlemmer 
 
Afdøde medlemmer  
Der holdes 2 minutters stilhed for at ære Kristian Rørbæk Madsen, Johannes Prytz Clausen, Bent Brøchner 
Misfeldt, Karen Skjelsager og Jan Poulsen Ryding. 
 
Nye medlemmer  
Karin Lindholdt, Tilo Klesse, Ellen Kirkegaard, Björn Brand, Debra Freund, Tobias Sonne, Mohammad 
Mollasoltani, Tore Gyllenborg Larsen, Marlene Ersgaard Jellinge, Simon Strøyer, Nana Maymann-Holler, 
Christian Dobrzanski, Talie Khadem Mollerup, Peder Bach, Morten Egede Sonne, Nina Stødkilde-Jørgensen, 
Gine Lovring Glargaard, Joakim Steiness, Kasper Winther, Zara Stisen, Rune Frederiksen, Johan Heiberg, 
Frederik Boe Hansen, Alexandra Vassilieva, Ana-Marija Hristovska, Niklas Ingemann Nielsen, Martin 
Schønemann-Lund, Charlotte Svejstrup Rud, Marie Warrer Petersen, Jannie Lysgaard Poulsen, Christina 
Rasmussen og Mette Vinther Riber. 
 
Bestyrelsen takkes for den store indsats i det forgangne år. Bestyrelsen er konstitueret således, at Nanna 
Reiter (næstformand), Tina Calundann (sekretær) og undertegnede ekspederer de indkomne henvendelser 
og de mere principielle sager tager den samlede bestyrelse sig af. 
 
 



Sundhedsplatformen 
Sundhedsplatformen (SP) har igen i år fyldt en del for bestyrelsen. For 1½ år siden fremsatte bestyrelsen en 
bekymringshenvendelse til regionsrådsmedlemmerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden og 
ministeren og Sundhedsstyrelsen forelagde Styrelsen for Patientsikkerhed at lave en tilsynsproces. Denne 
var færdig ved starten af oktober med 4 enslydende rapporter fra 4 forskellige anæstesiafdelinger. 
Konklusionen var lidt finurlig, idet den anvendte metode var på forhånd at sende spørgsmål ud til 
afdelingsledelserne. De blev herefter inviteret ind med kort varsel til et møde med superbrugere og 
ledelser, hvor man så gennemgik sundhedsplatformen. Endelig konklusion var, at SP ikke fremstår med 
intuitive brugerflader og det er en forudsætning for patientsikkerheden at bruger er tilstrækkeligt oplært 
og har en reel mulighed for at følge de definerede arbejdsgange. Disse betingelser skal være opfyldt for at 
SP kan anvendes som et arbejdsredskab på en sikker måde. Det er dog ikke undersøgt, at disse betingelser 
er opfyldt.  
 
Bestyrelsen har besluttet, at lade folketingets ombudsmand se på den metode, Styrelsen for 
Patientsikkerhed har brugt. 
 
Selskabets kommunikationsstrategi 
Vi er godt i gang med at sende nyhedsmails til medlemmerne. 
Relevante høringssvar lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen har ansvaret for hjemmesidens indhold og når 
der har været noget i pressen, er dette oftest lagt på Facebook til offentlig kommentering. 
 
Arbejdsmiljø 
De juridiske rammer vi arbejder under, betyder meget for arbejdsmiljøet og det har der været stort fokus 
på de senere år. I den anledning takker vi vores kollega Kristian Rørbæk Madsen for hans meget store 
indsats. Det var for mange af os ufattelig trist og et stort tab da han gik bort for et år siden.  
 
SSAI 
Det har været et travlt år i SSAI-regi. Vi havde en fantastisk kongres i København tidligere på året ikke 
mindst takket været Lars S. Rasmussen, der var congress president og har lagt et meget stort arbejde i 
kongressen. 
 
Der er opstartet et udvalg for Yngre Anæstesiologer under SSAI. Kaldet Nordic Young Anaesthesiologists 
(NYA).  
 
Det er en stor glæde for os at SSAI har besluttet at deres kommende sekretariat skal placeres i København. 
Placeringen er ikke på plads endnu, men som det ser ud nu er mulighederne enten hos Lægeforeningen 
eller på Rigshospitalet. 
 
Taksigelser 
Stor tak til vores sekretær Tina Calundann, hun har i den grad styr på arbejdet i DASAIM og er en kæmpe 
hjælp i det daglige. Ligeledes tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Rune Sort og Jesper Dirks.  
  
Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen. 
 
 
3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper  
Udvalg for intensiv medicinsk terapi (UFIM) 
Nanna Reiter beretter, at der i det forgangne år har været rigtig mange relevante emner at behandle og 
drøfte. Der sker mange store organisatoriske forandringer ude på de nye supersygehuse, nye it-systemer 



med ændrede arbejdsgange til følge. I denne forbindelse har udvalget udarbejdet et holdningspapir til 
hvad, en intensiv stuegang skal indebære og hvor meget tid, man skal have til det. 
 
Herudover er en del rekommandationer blevet revideret og samarbejdet med guidelinegruppen fra Intensiv 
Symposiet, Hindsgavl, er lagt i mere formelle rammer. 
Færre tager SSAIs intensivuddannelse efter EDIC I er blevet et krav. 
Sundhedsplatformen har fyldt meget i udvalgets arbejde. 
Udbrændthed er et stigende problem blandt lægerne på intensivafdelingerne og udvalget ønsker at sætte 
fokus på problemet. 
 
Thoraxanæstesi- og intensivudvalg 
Peter Blom beretter, at DCD (Donation efter Cirkulatorisk Død) har været udvalgets hovedfokus på de 
seneste årsmøder, ligesom Thoraxsymposiet 2018 havde emnet på dagsordenen og det blev debatteret 
forud for en indstilling til Sundhedsstyrelsen og ultimativt Folketinget. I april i år vedtog et bredt politisk 
flertal så at (gen-)indføre DCD i Danmark. 
 
På anmodning fra Sundhedsstyrelsen har DASAIM indstillet overlæge Lars Kjærsgaard, AAU og overlæge 
Inge Severinsen, AUH til at repræsentere DASAIM i det videre arbejde med praktisk udmøntning af DCD.  
Den øvrige del af arbejdsgruppen skal bestå af fagfolk fra donations-og transplantationsafdelinger i 

Danmark. Arbejdsgruppen skal bestå af 2 repræsentanter fra hvert universitetshospital. Samtlige 

organområder skal være repræsenteret fra de 4 store universitetshospitaler: OUH, AUH, AAU, RH.  

Arbejdsgruppen skal ligeledes være repræsenteret af 1 repræsentant fra følgende faglige selskaber udover 

DASAIM: Dansk Transplantationsselskab, Dansk Neurologisk Selskab, Neurokirurgisk Selskab, DASYS.  

 
Anæstesiudvalg 
Line Stendell: Udvalget arbejdet pt. på at planlægge et symposium, som afholdes 28. april med emnet 
perioperativ medicin. Symposiet henvender sig til anæstesiologer såvel som til kirurger og alle faggrupper 
er velkomne. 
 
Flere vejledninger/rekommandationer er ligeledes under revision og udvalget får flere forespørgsler om at 
udarbejde nye vejledninger. Udvalget forsøger at imødekomme ønskerne ved at arbejde med 
fokusområder for et år ad gangen og håber at kunne mobilisere flere kræfter uden for udvalget til at løfte 
opgaverne. 
 
Børneanæstesi- og intensivudvalg 
Mona Tarpgaard beretter, at bestyrelsen har besluttet at udvide udvalget med to pladser for bedre at 
kunne dække det børneintensive område. Dette er på baggrund af øget efterspørgsel af udvalgets 
deltagelse i arbejdsgrupper med netop børneintensiv som fokusområde. Pt. arbejdes der på at definere, 
hvilke kompetencer en børneintensivist skal besidde på det nye ”BørneRiget”, der forventes åbnet i 2025. 
Det er vigtigt, at hele landet er repræsenteret i dette arbejde selv om det aktuelt er i København behovet 
er. 
 
Udvalget er endvidere repræsenteret i udvalgsarbejde i Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende rituel 
omskæring af drengebørn.  
 
Obstetrisk anæstesiudvalg 
Udvalget har netop afsluttet arbejdet med guideline ”Anæstesi til sectio” og arbejdet fortsætter nu med 
guideline ”Fødeepidural”. I denne proces kom en uventet henvendelse fra obstetrikerne, der følte sig 



forbigået i udarbejdelsen og, at de meget gerne vil være med en anden gang. Fremover vil udvalget invitere 
obstetrikere og i relevant udstrækning også en jordemoder.  
 
Et brev til landets jordemoderskoler i Esbjerg, Aalborg og København med tilbud om assistance til bedre 

uddannelse af kommende jordemødre i forhold til anæstesiologiske procedurer er taget vel imod. 

Udvalgets holdning er, at undervisningen bør varetages af speciallæger med interesse for og dagligt arbejde 

med obstetrisk anæstesi. Der er på denne baggrund nu indledt et samarbejde med skolerne om teoretisk 

undervisning, fagbeskrivelse og klinisk kompetenceudvikling.  

 
Uddannelsesudvalget 
Carsten Albek indleder med et par ord om tidligere udvalgsformand Karen Skjelsager, der som nævnt døde 
tilbage i juli: Karen arbejdede gennem mange år ihærdigt og løftede en kæmpe opgave i udvalget og 
hendes arbejde er efterfølgende spredt ud til flere specialer. Karen var foregangskvinde indenfor 
uddannelse. 
 
Udvalget har bl.a. arbejdet med revision af specialebeskrivelse og faglig profil. 
 
Rekruttering er et fast tilbagevende arbejdsområde i DUU. Vi har i de seneste år, i lighed med alle øvrige 
specialer, oplevet faldende antal ansøgere til vores HU-stillinger. Antallet af ansøgere til I-stillingerne er det 
seneste årstid vendt, og vi oplever i øjeblikket at have et stort antal ansøgere til I-stillingerne. 
Der ses i denne sammenhæng også på den kommende dimensioneringsplan og det er udvalgets vurdering, 
at der skal arbejdes for at øge antallet af HU-stillinger i anæstesiologi og udvalget er aktive i 
høringsprocessen. 
 
Der er i samarbejde med FYA lavet en ny uddannelsesenquete. Den er sendt ud til alle uddannelsessøgende 
læger og speciallæger, der har opnået speciallægeanerkendelse de seneste tre år. Svarene i enqueten skal 
være med til at give baggrund for den videre udvikling af uddannelsen i specialet. 
 
 
4: Beretning og regnskab fra DASAIMs fond  
Lars S. Rasmussen: Der blev for år tilbage givet tilladelse til at nedlægge DASAIMs Fond da der blev uddelt 
meget små beløb og det samtidig var uforholdsmæssigt dyrt at administrere. De indestående midler skal 
uddeles over tre år og det er nu 2. gang der uddeles fra fonden. Sidste uddeling sker i 2020 med frist 1. maj 
og der er ca. kr. 300.000,- til rådighed fra DASAIMs Fond og Oberstinde Jensa la Cours Legat. 
 
 
5: Indkomne forslag  
Bestyrelsen stiller følgende forslag til behandling på generalforsamlingen: 
 
§3, stk. 2: Pkt. 4 i dagsorden for generalforsamlingen udgår. 
På baggrund af afviklingen af DASAIMs Fond er punktet ikke relevant efter selskabets 72. ordinære 
generalforsamling, november 2020. 

 
Generalforsamlingen godkender forslaget, der herefter skal genfremsættes i 2020 for at kunne træde i 
kraft. 
 
 
6: Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent  



Regnskab og budget gennemgås af formand Joachim Hoffmann-Petersen, da kassereren har forfald: Der er 
blank revisorpåtegning og de lægelige revisorers kommentarer kan ses på hjemmesiden. 
 
Regnskab 2018/2019: 

 

 
 



 
 
SSAI har ændret vilkår for opkrævning af medlemslandenes kontingent og betaling for medlemmernes 
elektroniske adgang til Acta Anaesth Scand og det har reduceret DASAIMs udgift til disse poster. 
 
Op til årsmødet 2018 fik vi kort tid inden mødets afvikling at vide, at Medicoindustriforeningen frarådede 
deres medlemmer at deltage med udstilling da der på kongresstedet findes et casino og vi var derfor 
bekymret for vores økonomi. De fleste af vores udstillere bakkede heldigvis op om årsmødet så det 
anslåede tab blev således ikke en realitet. 
 
Indtægten fra medlemskontingentet er faldet lidt over de seneste år. 
 
Regnskabet og de lægelige revisorers kommentarer kan ses på www.dasaim.dk 
 
Generalforsamlingen bedes tage stilling til årsresultat og budget og begge dele godkendes herefter. 
 
 
7: Valg af formand  
Joachim Hoffmann-Petersen genvælges 
Det indskydes, at ved generalforsamlingen 2020 for første gang skal vælges den kommende formand, som 
så vil indgå i bestyrelsesarbejdet. 
 
 
8-13: Valg til div. poster  
Resultatet af punkterne 8-13 ses nedenfor efter pkt. 14. 
Der var kampvalg til præhospital og akutmedicinsk udvalg. 
 
 
14: Evt.  
Der er ikke noget til dette punkt. Dirigenten takker for god ro og orden. 
 
 
 
 
 

http://www.dasaim.dk/


SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. efter GF 2019  
Bestyrelsen  
Joachim Hoffmann-Petersen, formand (2017)  
Nanna Reiter, næstformand (udv. for intensiv medicinsk terapi)(2018)  
Rasmus Hesselfeldt, kasserer (2019)  
Martin Kryspin Sørensen, redaktør (2016)  
Lasse Hald, bestyrelsessekretær (YL)(2018)  
Line Stendell (anæstesiudv.)(2018)  
Mona Tarpgaard (børneanæstesiudv.)(2016)  
Carl Johan Erichsen (DAO)(2017)  
Jacob Madsen (neuroanæstesiudv.)(2016)  
Lars Møller Pedersen (obstetrisk anæstesiudv.)(2017)  
Nanna Kruse (præhospital og akutmedicinsk udv.)(2016)  
Carsten Boe Pedersen (smerteudvalget)(2017)  
Peter Blom Jensen (thoraxanæstesiudv.)(2016)  
Carsten Albek (uddannelsesudv.)(2018)  
Jannie L. Poulsen (YL)(2019) 
 
Anæstesiudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Line Stendell, formand (2018)  
Nicolai Bang Foss (2015)  
Karina Okkels Birk (2018)  
Morten Bundgaard-Nielsen (2014)  
Christian M. Olesen (2019)  
Birgitte Brandsborg (2016) 
 
Børneanæstesi- og -intensivudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Mona Tarpgaard, formand (2016)  
Mathias Johansen (2017)  
Jakob Kirkegaard Skov (2017)  
Jane B. Andersen (2016)  
Asta Aliuskeviciene (2019)  
Ulla Lei Larsen (2019)  
 
Etisk udvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003)  
Lisa Seest Nielsen, formand (2015)  
Søren Mehl Knudsen (2018)  
Christine Ugleholt Jensen (2015)  
Egon Godthåb Hansen (2018)  
Mette Hyllested (2019) 
 
Forskningsudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006)  
Lars S. Rasmussen (2016)  
Charlotte Runge Sørensen (2018)  
Jimmy Højberg Holm (2018)  
Asger Granfeldt (2018)  



Ann Møller (2014)  
Joachim Hoffmann (bestyrelsens repræsentant)  
Lasse Hald (bestyrelsens repræsentant)  
 
Udv. for intensiv medicinsk terapi  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Nanna Reiter, formand (2018)  
Christoffer G. Sølling (2019)  
Klaus Tjelle Kristiansen (2017)  
Steffen Christensen (2014)  
Robert Winding (DSIT 2018)  
Thomas Strøm (DSIT 2018)  
Klaus Marcussen (DSIT 2018)  
Ulrik Skram (DSIT 2019)  
Meike Tomesch (SSAI)  
Nicolai Haase (ESICM) 
 
Neuroanæstesi- og -intensivudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Jacob Madsen, formand (2016)  
Christine Sølling (2018)  
Maja Filipovic (2018)  
Alp Tankisi (2019)  
Rico Schou (2018) 
 
Obstetrisk anæstesiudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001)  
Lars Møller Pedersen, formand (2017) 
Mette Andersson (2018) 
Patricia Duch (2019) 
Greta Schou (2017) 
Kim Lindelof (2019) 
Lone Fuhrmann (2019) 
Lotte Vestergaard (2016) 
 
Præhospital og akutmedicinsk udvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Nanna Kruse, formand (2016)  
Thomas Dissing (2017)  
Rikke Meisler (2019)  
Nanna G. Holler (2019)  
Kasper Kræmer (2019)  
Thomas Bech Lunen (2019)  
Søren S. Rudolph (2016) 
 
Udv. for regional anæstesi  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2015)  
Peter R.C. Kirkegaard, formand (2019)  
Rasmus W. Hauritz (RegSyd)(2019)  
Marianne Lisberg (RegNord)(2015)  



Thomas Fichtner Bendtsen (RegMidt)(2015)  
Finn Ø. Bærentzen (RegSj)(2017)  
Sine Hougaard (RegH)(2019) 
 
Smerteudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Carsten Boe Pedersen, formand (2017) 
Pernille Opstrup (2018)  
Irina Khrydina (2019)  
Jytte F. Møller (2019)  
Nina Kvorning (2017) 
 
Thoraxanæstesi- og -intensivudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Peter Blom Jensen, formand (2016)  
Peter Juhl-Olsen (2019)  
Dovile Leonaviciute (2014)  
André Korshin (2016)  
 
Uddannelsesudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007)  
Carsten Albek, formand (2018)  
Jacob Kuhn (2018)  
Marguerite B. Ellekvist (2018)  
Anne Cathrine Haug (2019) 
 
3 YL-repræsentanter, 1 fra hver region:  
(udpeges af FYA)  
Mette Vinther Riber (Syd 2019)  
Ebbe Bessmann (2019) (Øst 2014)  
Anne-Sophie Lynnerup (Nord 2018)  
Anders Skjelsager (suppleant) (2018)  
 
Obligate medlemmer:  
PKL: Helle Thy Østergaard/Rikke Borre Jacobsen, Helle Nibro  
Hovedkursusleder: Rikke Borre Jacobsen  
UEMS-repræsentant: Helle Thy Østergaard (2011, 2015, 2019) 
 
Organisationskomité Årsmøde  
(udpeges af bestyrelsen)  
Carsten Tollund (koordinator)  
Øivind Jans (koordinator)  
Christian Meyhoff (videnskab)  
Monika Afzali 
 
Lægelige revisorer  
(vælges hvert 2. år)  
Niels Juul (2017)  
Annette Ulrich (2019)  
Karsten Bjerre-Jepsen (suppleant)(2019) 



 
Statsautoriseret revisor  
(vælges på generalforsamlingen)  
Beierholm Statsautoriserede revisorer  
Knud Højgaards Vej 9 – 2860 Søborg  
 
Dansk Standards udvalg  
(vælges hvert 2. år)  
Vacant (DASAIMs repr.)  
 
DASAIMs Fonds bestyrelse  
(én afgår efter tur hvert 5. år)  
Else Tønnesen (1995)  
Lars S. Rasmussen (2015)  
Palle Toft (2008)  
Jesper Perregaard (2017)  
 
DASAIMs Fonds revisorer  
(vælges hvert år)  
Charlotte K. Albrechtsen (2017)  
Annette Ulrich (2015)  
 
Oberstinde Jensa la Cours Legat  
(vælges hvert 5. år, første gang 1988)  
Else Tønnesen (1995)  
Lars S. Rasmussen (2015)  
Jesper Perregaard (2017)  
 
UEMS og EBA  
(vælges hvert 4. år)  
Helle Thy Østergaard (2011)  
 
Skolen for cardiovaskulær teknik  
(udpeges af bestyrelsen)  
Jacob Greisen (2013)  
 
Inspektorer i anæstesiologi  
(udpeges af bestyrelsen)  
Region ØST  
Morten Steensen (2014)  
Karin Graeser (2011-2017)  
Pernille Haderslev (2015)  
Frederik Treshow (2018)  
Frederik Mondrup (2018)  
 
Juniorinspektorer  
Rikke Malene Jepsen  
 
Region SYD  
Dennis Köhler (2013)  



Katarzyna Fabirkiewicz (2016)  
Jimmy Højberg Holm (2014)  
Sigrun Høegholm Kann (2015)  
Christina Frøslev-Friis (2018)  
 
Juniorinspektorer  
Dorte Rytter  
Lise Skyttegaard Balkert  
 
Region NORD  
Odd Ravlo (2014)  
Marlene K. Dahl  
Susanne Scheppan (2013)  
Karsten Gadegaard  
Nette Møller-Nielsen (2018)  
 
Juniorinspektorer  
Mette Poulsen  
Niels Dalsgaard Nielsen  
Claus Hedebo Bisgaard  
 
ATLS Denmark Fond  
(indstilles af bestyrelsen)  
Nanna Kruse (2014)  
 
PHTLS  
(indstilles af bestyrelsen)  
Thomas Heide Dissing (2018)  
 
Organisationen af lægevidenskabelige selskabers bestyrelse  
(valgt af LVS’ repræsentantskab, indstillet af Københavns Medicinsk Selskab)  
Anders Perner (2018)  
 
Dansk Råd for Genoplivning (DRG)  
(indstilles af bestyrelsen)  
Asger Granfeldt (2018)  
Rasmus Philip Nielsen (suppleant)(2018)  
 
SSAI  
Joachim Hoffmann-Petersen (2017)  
 
(vælges på generalforsamlingen)  
Mette Hyllested (DASAIM repr. 2017)  
 
(udpeges af bestyrelsen)  
Anne Cathrine Haug (Educational Committee)(2018)  
Morten Hylander Møller (Research Committee, Clinical Practice Committee)(2017) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


