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Oktober 2020 
 
 

 
Dagsorden  
Bestyrelsesmøde DASAIM 
22. oktober 2020, kl. 15.00-19.00 
Charlottehaven, Hjørringgade 12 C, København Ø 
Lokale: Vinterhaven 
 

Deltagere: Joachim Hoffmann-Pedersen (JHP), Line Stendell (LS), Carsten Albæk (CA), Lars Møller 

Pedersen (LMP), Martin Kryspin (MK), Nanna Kruse (NK), Tina Callundann (TC), Jacob Madsen 

(JM), Carsten Boe Pedersen (CBP), Peter Blom Jensen (PBJ), Mona Tarpgaard (MT), Lasse Lykkebo 

Hald (LLH), Jannie Lysgaard Poulsen (JLP), Rasmus Hesselfeldt (RH), Nanna Reiter (NR). 

Deltager ikke: Carl Johan Erichsen (CJE) 

 

1. Valg af dirigent 
NR 

2. Godkendelse af dagsorden 
NR 

3. Nyt fra formanden 
a. Drengeomskæring 

Høringssvar på udkast til vejledning om ikke-medicinsk omskæring er sendt til STPS. 
Svar på CircumInfos indlæg i Weekendavisen er uarbejdet af bestyrelsen med hjælp fra 
Lars Rasmussen. 

b. Valg af ny formand 
Mulig kandidat fundet.  

c. Kontaktet af journalist om tvangsudsendelse af asylansøgere og fastholdelse. Journalist 
sendt videre til retsmedicinere. 

4. Årsmøde - status (MKS/Tina) 
20 tilmeldte + foredragsholdere og moderatorer.  
Enighed i bestyrelsen om at forsætte med arrangementet, som det ser ud nu. Hvis der kommer 
yderligere restriktioner og nedsat forsamlingsforbuddet ændres, aflyses fysisk fremmøde (delta-
gergebyrer tilbagebetales), men live-streaming beholdes. 
Det besluttes at bestyrelsen kan deltage uden betaling pga de specielle omstændigheder.  
Anders Tegnell er med på video-forbindelse.  

5. GF (alle) 
6 fysiske tilmeldte + 1 tilmeldt live-streaming. 
En del ledige poster i udvalgene og på andre poster, poster og kandidater gennemgås i bestyrel-
sen. 
Dirigent inviteres til sidste del af bestyrelsesmødet inden GF, for at gennemgå slides.  

6. Afholdelse af fysiske møder (TC) 
Der må ikke afholdes møde med eksterne deltagere på RH. Møder ude af huset er dyre. Forslag 
om, at vi mødes hver anden gang fysisk. 
Kommentarer fra diskussionen: 
Vigtigt at ny bestyrelse mødes og konstitueres, inden mand går virtuelt.  
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Vi skal lære af forårets virtuelle møder, hvor møderne til tider var ustrukturerede og ikke altid 
med god opbakning. Fysiske møder skaber engagement. 
Enighed fra flere i bestyrelsen.  
Der aftales at flere møder gøres virtuelle. Hvilke møder, der skal gøres virtuelle, aftales på inter-
nat.  

7. Vælg Klogt (LS) 
Som del af regionens ”Vælg Klogt”, søger man erfaring om telefoniske præsamtaler. LMP vil gerne 
interviewes telefonisk.  

8. STPS: Forvekslinger af sprøjter med muskelrelaksantia og andre lægemidler (LS) 
STPS er blevet kontaktet af firma, der ønsker at sælge forfyldte sprøjter. Forespørgsel til LS fra 
STPS. Vendt i anæstesiudvalget – der er ikke behov.  

9. Høring over udkast til forslag til ny epidemilov (NR) 
Meget omfattende oplæg. Intensivudvalget lavet oplæg til høringssvar. 

10. Arbejdspres og menopausale gener. Mail fra Susanne Wammen 5/10 (alle) 
Forespørgsel om menopausale gener er et problem, vi kender til. Det er det umiddelbart ikke. LS 
sender svar til Susanne Wammen. 

11. Nyt fra udvalgene 
12.  

Obsttrisk udvalg (LM) 
Intet nyt 
 
PAU (NK) 
Der arbejdes på udkast til holdning om ensretning af TEMS- og AMK-funktioner i regionerne. Når 
dette er udarbejdet, præsenteres det og diskuteres i bestyrelsen.  
 
DUU (CA) 
Enqueten er spændende læsning. 270 besvarelser. Tanken er at lave poster med resultater, der 
kan hænge på de forskellige afdelinger. 
Henvendelse ang. præhospital uddannelse fra HU-læger i nord. Stor forskel på præhospital ud-
dannelse i de forskellige Uddannelsesregioner. Arbejdet med kortlægning sker lige nu i DUU. Be-
styrelsen inddrages på senere tidspunkt i arbejdet med at prioritere den præhospitale søjle i ud-
dannelsen. 
Større og større ønske om nedsat arbejdstid blandt uddannelseslæger. Vinder frem i andre specia-
ler 
Faglige profil ligger fortsat til godkendelse hos Danske Regioner. Der er rykket månedligt de sidste 
10 mdr. giver bl.a. problemer i forhold til HU-ansættelse. Overvejelse om den faglige profil lægges 
på DASAIMs hjemmeside til trods for, at den ikke er godkendt endnu. 
 
Anæstesiologisk og perioperativt udvalg (LS) 
TV2 har bragt dokumentar om uheldigt pt.-forløb ifm. ambulant lap.galde. Der er givet kritik til ak-
tuel afdeling baseret på rekommandation om ambulant kirurgi, hvor en del af kritikken er baseret 
på tolkning af formuleringer. Sagen illustrerer, at vores vejledninger bl.a. bliver brugt af STPS som 
baggrund for udtalt kritik. LS kontaktet angående dagkirurgisk anæstesi fra oversygeplejerske i 
Horsens. Ønsker vejledningen revideret – arbejdet foregår i Dansk Selskab for Dagskirurgi. Udar-
bejdelsen skal godkendes i udvalget og bestyrelsen, inden den er gældende.  
Holdningspapir ang. relevant betænkningstid og ændret anæstesiplan er udarbejdet af udvalget. 
Diskussion i bestyrelsen om papirets relevans og ordlyd i forhold til Sundhedsloven.  
For nu lægges skriv på hjemmesiden om, at bestyrelsen finder problematikken relevant og arbej-
der videre med den. LLH har set at to sager ligner hinaden, men har forskelligt udfald. Skriver ud-
kast til STPK mhp afklaring. Emnet diskuteres igen på internat.   
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Redaktør (MK) 
Intet nyt.  
Fortsat arbejde for at finde ny redaktør. 
 
FYA (LLH) 
GF i Odense – livestreamet, men med fysisk fremmøde. Kun fysisk deltagelse fra bestyrelsen og 4 
medlemmer, hvor tre stillede op. 
 
Smerteudvalg (CBP): 
CBP går af som formand, men hjælper i overgangsperioden og stiller op til plads i udvalget. Ny 
formand for udvalget fundet.  
Udvalget planlægger arbejde i 2021 med de store regionale forskelle i behandlingstilgangen for 
kroniske smerter. Desuden ønsker om mere politisk fokus på smerteområdet.  
Arbejde med problemer med medicin i restordre. 

 
Neuroanæstesiologisk og -intensivudvalg (JM) 
ESA med spørgsmål om endorsment af en række studier. Uklart om det er studier, der skal laves, 
er lavet eller begge dele. ESA efterspørger en national koordinator. Udvalget tager kontakt til 
forskningsudvalget mhp. fælles at finde en kandidat.  
 
Thoraxanæstesiologisk udvalg (PBJ) 
To nye vejledninger på hjemmesiden.  
 
Forskningsudvalget (JHP) 
200.000 kroner uddelt fra Forskningsinitiativet. Prismodtagere offentliggøres ifm Årsmødet. 
Ann Møller er formand, men falder for tidsgrænsen. Der ledes aktuelt efter ny formand. 
 
Børneanæstesiologisk og -intensiv udvalg (MT) 
Udskiftning i udvalget.  
Arbejde om kompetencer for børneintensivister på Børneriget. Bekymring i andre regioner for 
hvorvidt den nye struktur på Børne RH kommer til at have konsekvenser for andre afdelinger.  
Arbejder på national vejledning om procedurerelaterede smerter hos børn.  
 
Intensivudvalget (NR) 
Hindsgavl er aflyst. Guidelinemøde i januar ’21 bliver virtuelt.  
Arbejde med at opdatere COVID-vejledning. 
Arbejde med vejledning om triagering i pandemitider (udarbejdet i SST). Den seneste version (26 
sider) er til godkendelse. Der arbejdes for at gøre den mere operationelt. Udvalget ønsker desu-
den, at det gøres mere klart, hvordan man skelner mellem ”almen” visitation til intensiv og triage 
ifm force majeure samt hvordan samarbejdet skal foregå på tværs af hospitaler og regioner.   
 
Kasserer (RH): 
Regnskab udsendt ved sidste møde. Budget på trapperne. 
 

13. Evt. 
 

 


