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Dagsorden  
Bestyrelsesmøde DASAIM – via Teams (se medsendte vejledning) 
8. december 2020, kl. 15.30-18.00 
 

 

Deltagere: Martin Kryspin (MK), Carsten Albek (CA), Christian Wamberg (CW), Nanna Reiter (NR), 

Lasse Lykkebo Hald (LLH), Jacob Madsen (JM), Rasmus Hesselfeldt (RH), Peter Blom Jensen (PBJ), 

Jannie Lysgaard Poulsen (JLP), Nanna Kruse (NK), Tina Calundann (TC), Line Stendell (LS), Kim Lin-

delof (KL), Joachim Hofmann-Pedersen (JHP), Pernille Ostrup (PO) 

 

Ikke til stede: Mona Tarpgaard (MT), Carl Johan Erichsen (CJE) 

 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 

Punkt om nye mødedatoer i 2021, e-journalclub og redaktion 
3. Formel konstituering af bestyrelsen 

a. valg af næstformand 
Christian Wamberg valgt 

4. Udpegning af div. repr. 
a. repr. i SSAI (formand ell. kommende formand) 

JHP valg (CW deltager i videomøder) 
b. valg af 2 repr. til forskningsudvalget (nuværende; Joachim og Lasse) 

CW og JLP valgt 
c. valg af repr. til SSAI educational committee (nuværende; Anne Cathrine Haug (2018)) 

Anne Cathrine Haug genindstilles (CA snakker med hende). Alternativt forslås Karin Grae-
ser 

d. valg af repr. PHTLS (Nu NAEMT) (nuværende Thomas H. Dissing (2018)) 
Thomas H. Dissing genindstilles 

5. Evaluering af årsmødet 
Online-format fungerede godt -  både lydkvalitet og kameraføring. 
Gode oplæg og gode moderator. 
 Virkede godt med inviterede fra andre specialer.  
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Dansk Selskab 

for Anæstesiologi 

og Intensiv Medicin 
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Specielt ros af oplægget mellem Anders Tegnell og Kåre Mølbak. Sessionen er ikke tilgæn-
gelig online, hvilket gav mulighed for fortrolighed.  

 De andre oplæg er optaget og kommer online i løbet af året.  
Godt at GF var virtuel, så man kan stemme hjemmefra 
Online løsning skal overvejes igen til næste år. Måske på et spor. 

6. Internat januar 2021 (TC, alle) 
Udskydes til marts.  
Se doodle med KORT frist. 

7. Nyt fra formanden (JHP) 
Fortræd for retsudvalget ifm. ikke-medicinsk omskæring torsdag d. 10. dec 2020 ved CW, MT, JHP 
og Torsten.  
Der er udkommet bog om Bjørn Ibsen og polioepidemien. DR-journalist vil kontakte JHP med hen-
blik på interview. JHP vil skrive bog om intensiv og anæstesi i foråret med denne journalist.  
Der er ved at blive udarbejdet aftale med RH, om hvordan TCs løn udbetales. TC er købt af DA-
SAIM 80 % af tiden.  
Mail fra Helle Thy: ESICM ønsker, at intensiv medicin bliver et selvstændigt speciale. Muligvis lig-
ger et spørgsmål om midler til grund. ESAIC (og SSAI) ønsker det ikke. 

8. Akutmedicinsk lægebil (NK) 
Reg Syd har fået 2 akut-biler, der bemandes af speciallæger i akutmedicin. 
COVID-lægebil i Kolding, skal ud i private hjem og vurdere COVID-patienter. Og FAM-lægebil i 
Odense, skal bringe FAM til plejehjemmene for at lette byrden i FAM. I skriv om funktionen står 
der, at begge biler kan køre medicinske kald, hvis lægebilen ikke er til rådighed. Dette strider mod 
SST’s retningslinjer. 
PAU støtter initiativet, men som lægevagt – ikke som lægebil. 
Søren Mikkelsen og Mette Petersen fra Kolding, deltager i proces om rammerne for konstellatio-
nen på DASAIMs vegne. NK og PAU afventer dette arbejde, inden de kommer med deres holdning.  
Vigtig at aftaler er på plads. Det må ikke være en udrykkende enhed, men snarere skal det have 
format af kørende vagtlæge. 

9. Nyt fra udvalgene 
 
PAU (NK) 
Præhospital UL til paramedicineer kører som forsøg i Reg Nord. Præhospital lægegruppe har stillet 
spørgsmål til hvorvidt paramedicinere skal diagnosticere. Værktøj god til nogle procedurer (i.v.-
adgang, blære-skanning mv.), men ikke som diagnostisk værktøj ved fx AAA. Behandles i PAU i 
morgen. Holdningen i PAU er, at der skal laves klare retningslinjer for, hvornår UL skal bruges af 
paramedicinerne.  
TEMS-funktion (terror akutlæge, trænet med politiet og kan rykke ud i gul og rød zone) er en funk-
tion i Reg H, der ønskes evalueret, inden den rulles ud i andre regioner.  
 
Thorax anæstesi- og intensiv medicin (PBJ) 
Virtuelt møde afholdt. Ikke noget stort ECMO pres fra COVID patienter endnu.  
Planlægger symposium, evt delvist virtuelt.  

 
Neruoanæstesi- og -intensivudvalg (JM) 
Udvalg består af en repræsentant fra hvert center. 
Mødes i starten af det nye år. 
 
Udvalget for anæstesi- og perioperativ medicin (LS) 
Forsat arbejde med relevant betænkningstid forud ved ændring i anæstesiplan. Tages op på inter-
natet.  
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KL spørger til sag, hvor der er afsagt dom for at give blod til Jehovas Vidne. Sender link til LS. 
 
DUU (CA) 
Faglig profil er (ENDELIG) godkendt og er skrevet sammen med specialebeskrivelsen – ligger på 
hjemmesiden.  
Bilag ifm. HU-ansøgninger er opdateret og ligger på nettet. 
Vejledning til HU-ansøgning er forskellig i de tre Uddannelsesregioner. DUU arbejder for at få dem 
mere ensrettet.  
FYAs enquete er ved at blive bearbejder, så resultater kan komme ud til afdelingerne. 
 
Forskningsudvalget (LLH, JHP) 
Intet nyt 
 
Udvalget for intensiv medicin (NR) 
Corona begynder igen at presse afdelingerne – specielt på personalefronten.  
I de forskellige regioner er der lavet aftale om, at patienter skal fordeles på hospitalerne, hvilket 
betyder at flere patienter fragtes x flere mellem afdelingerne.  
Regionerne er tæt på at gå et trin op i beredskab, så evt. elektive operationer aflyses.  
Corona-vejledning er opdateret på Remdesivir og Dexamethason.  
Lærings kvalitets team har arbejdet med visitationen af patienter, der skal indlægges på intensiv 
perioperativt. Udvalget har ikke været inde over, men ville gerne have været.  
 
Smerteudvalget (PO) 
Fokus på behandling af kroniske smerteforløb hos børn og unge. Arbejde med national klinisk ret-
ningslinje. 
Arbejde med smerteforløb i HU. 
 
Obstetrisk udvalg (KL) 
Vejledning om fødeepidural kommer til gennemlæsning i bestyrelsen snarest. 
Internat og symposiet er desværre aflyst. 

 
10. Mødedatoer 2021 

a. Internat rykkes. Der sendes doodle ud med forslag til nye datoer.  
b.  

11. januar 2020 – virtuelt kl 9 – 15 
10. februar 2020 – evt fysisk  
Marst – internat 
(https://doodle.com/poll/ye684n67n3vtsqd8?utm_source=poll&utm_medium=lin
k) 
26. april – evt fysisk 
10. juni 2020 – Odense eftermiddag  
19. august 2020 – evt fysisk 
21. september 2020 – evt fysisk 
27. oktober 2020 – evt fysisk 
17. november 2020 (efterfølgende middag, årsmøde begynder d. 18. november) 
8. december 2020 
9.-10. januar 2021 – internat 

   
11. E-journal club (MK) 
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En del arbejde for redaktøren i at rykke emne-redaktører for deres indlæg. Har i perioder givet fi-
ne indlæg, men uvist hvor mange der har læst indlæggene. Ifm. MK overvejede at stoppe som re-
daktør bad han emne-redaktører om at give en tilbagemelding på om de ønskede at fortsætte 
som emne-redaktører. 5 har tilkendegivet at stoppe, 3 har ikke givet en tilbagemelding. MK rykker 
redaktører for nyt svar om de ønsker at fortsætte. 
MK stiller forslag om, at forskningsudvalget er tovholder på e-journal club fremover. JLP tager det 
med som i forslag i udvalget.  

12. Redaktion (MK) 
For nuværende er det TC og MK, der opdaterer SoMe. Forslag om at uddelegere opgaverne til fle-
re personer. Ansvar for indhold ligger fortsat hos redaktøren, der også godkender fx politiske em-
ner fra bestyrelsen.  
Opbakning fra bestyrelsen.  
Emnet drøftes på internatet inkl. DASAIMs rolle på diverse SoMe samt konstellation og format af 
redaktion. 

13. Evt. 
 


