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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde DASAIM, Domus Medica 
26. august 2020, kl. 15.00 
 
Til stede: Joachim Hoffmann-Petersen (JHP), Line Stendell (LS), Rasmus Hesselfeldt 
(RH), Carsten Albek (CA), Carsten Boe Pedersen (CBP), Nanna Reiter (NR), Martin 
Kryspin (MK), Peter Blom Jensen (PBJ), Tina Calundann (TC), Carl Johan Erichsen 
(CJE), Lasse Lykkebo Hald (LLH), Jannie Lysgaard Poulsen (JLP), Mona Tarpgaard 
(MT) 
 
Ikke til stede: Lars Møller Pedersen (LMP), Nanna Kruse (NK), Jacob Madsen (JM) 
 

 

1. Valg af dirigent  
NR 

2. Godkendelse af dagsorden 
2 punkter tilføjet til evt. 

3. Nyt fra formanden 
a. Drengeomskæring 

i. Orientering om den nedsatte arbejdsgruppe under STPS og den planlagte udvan-
dring. JHP og MT var med i 50 min af arbejdsmødet, inden de trådte ud af samar-
bejdet uden dramatik.  
En del omtale i nationale medier over sommeren og nu igen. 
Efterfølgende er Jordemoderforeningen og Sundhedsplejerskerne trukket sig. 
Urologerne har trukket sig d.d. 
Orientering ved JHP, NR og MT ang. fremtræde for Sundhedsudvalget i Folketin-
get i går. Mange spørgsmål fra udvalget, inkl. kritiske spørgsmål.  

b. Dialogmøde vedr. visitation og prioritering af intensivpladser (JHP, NR) 
Orientering ved NR: 
Sundhedsfagligt råd har igangsat arbejdet. Visitation beskrevet i ”fredstid”. Denne ”dagli-
ge” vejledning skal ligge hos DASAIM som faglig organisation frem for tilfældig nedsat ar-
bejdsgruppe.  
Ønske om national/interregional vejledning for intensiv- triagering møde med andre fagli-
ge selskaber i Sundhedsstyrelsen inkl. etisk råd, sygeplejersker, Danske Patienter og re-
præsentanter for specialer. Arbejdsgruppe udpeget til at skrive vejledning. NR gav udtryk 
for DASAIMs ønske om at deltage, men bliver forlagt udkast som alle andre.  
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4. Årsmøde (MKS/alle) 
a. fagligt indhold 

Tre sessioner – MK sender forslag til program ud pr mail. MK, NR og JHP spørger oplægs-
holdere.  

i. covid-19? Se programforslag ved MK pr mail. 
ii. tilbud/forslag fra Torsten Lang-Jensen 

Har skrevet bog om præhospital aktivitet i DK over de seneste 100 år. Grundet lille 
program, kan han ikke tilbydes helt oplæg, men foreslås som moderator. 

b. kan industrien deltage i mødet? 
Ingen sponsorer dette år, men allerede sponsorer i pipeline til næste år. 

c. Møde med ledende overlægerne før årsmødet: sidste år blev der afholdt møde med ledede 
overlæger før årsmøde, og der var enighed om at fortsætte med dette.  Det vil man forsat 
gerne, men der er bekymring om, at der vil være manglende opbakning fra ledende over-
læger pga. travlhed og corona-restriktioner. Desuden ønsker man at det fælles program 
får årsmødet, får mest mulig tid tilrådighed. Overlægemøde afholdes derfor ikke i år 
grundet corona. TC underretter ledende ovl. 

d. GF 
LS spørger Tobias Lyngeraa om at være ordstyrer igen. 

e. Deltagergebyr 
400 kr. for deltagelse. Vedtaget. 

f. Dato for fremtidigt årsmøde 
Fremover starter årsmødet torsdag i uge 46 for at ligge samtidig med kirurgernes årsmø-
de. 

5. Ændring af dato for bestyrelsesmøde i november fra 11/11 til 12/11? (TC) 
Bestyrelsesmøde afholdes d. 12/11 inden årsmødet. 

6. Ressourceudnyttelse ved anæstesi til hjertekirurgi (PBJ) 
Indvendinger til vejledningen til PBJ senest om en uge, inden det lægges på DASAIM.dk 

7. ECMO visitation (PBJ) 
Forslag om at lægge kort visitationsvejledning på DASAIM.dk. Forslag godkendes af bestyrelsen. 

8. Evt. midlertidig kontingentnedsættelse (RH, alle) 
Udgår – afventer regnskab. 
Debat og orientering om medlemstal sættes på dagordnen til internat i januar. 

9. Høring SST; Anbefalinger for den akutte sundhedsindsats (RH) 
Proces har kørt det seneste år. DASAIM repræsenteret ved PAU og Søren Rudolf, men DASAIM har 
ikke leveret høringssvar (fristen var januar 2020). 
Tendens i udkastet til at andre specialer lægger billet ind på præhospital akut-bilerne. 
Det udkast der foreligger nu virker fagligt fornuftigt. Dog tendens i udkastet til at andre specialer 
lægger billet ind på præhospital akut-bilerne. DASAIM er på ingen måde enig i dette, da præhospi-
tal medicin er en af DASAIMs fire fagsøjler. 
CA: har fået henvendelse fra Akutlægerne i region Midt med bekymring om en udvanding af den 
præhospitalet uddannelse hos anæstesiologer. Vigtigt at vi holder fast i god uddannelse, både FOR 
uddannelseslæger og post-graduate speciallæger, hvis vi fremadrettet fortsat ønsker, at det 
præhospitale område skal ligge under det anæstesiologiske speciale. Enighed om dette.       
Retningslinjer udkommer senere i 2020 

10. Luftskifte på operationsstuer under corona (JHP/LS) 
Nick Phaff Steen, anæstesiolog på Vejle Sygehus har spurgt SSI til luftskifte på bronkoskopistuer, 
hvor der bronkoskoperes COVID-ptt. Internationale vejledninger anbefaler luftskifte over 12 gange 
i timen. SSi har ikke svaret. LS har gentagne gange videresendt forespørgsel til SSI uden svar. Af-
venter et par dage og rykker igen for svar. 

11. Hjemmesiden 
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Martin stopper i bestyrelsen. Samtidig stopper 4 emneredaktører.  
Opslag til rekruttering af ny redaktør er på trapperne. 
Der er ønske om, at hjemmesidens layout opdateres. MK foreslår, at dette venter til ny redaktør 
selv kan influere processen.  
Journal Club sat på pause grundet manglende redaktører. 
Diskussion om redaktørpostens opgaver. Forslag til ”senior” emne-redaktør og assisterende emne 
redaktør. 

12. Nyt fra udvalgene 
Obstetrisk Udvalg (TC): 
Symposium aflyst grundet corona 
 
DAO (JCE): 
1½ dags samling af ca. 10 personer i september med faglige workshops. 
STPS varsler nyt tilsyn på smerteklinikker i DK. DAO har givet kommentarer. 
JCE træder ud af repræsentantskabet. Ny observatør fra DAO er ikke fundet endnu.  
 
Børne anæstesi- og intensivudvalg (MT): 
Nedsat aktivitet grundet corona.  
En del arbejde omk. Omskæringsdebatten. 
Pågående arbejde om intubation i samarbejde med neonatologer og pædiatere. 
Diskussion af hvilke kompetencer skal man have som børneintensivst på Børneriget. Vi kommer til 
at tage stilling til om vi ønsker at være med til at oprette et fagområde som børneintensivist.  
Stor udskiftning i udvalget er på tegnebrættet.  
 
FYA (LLH): 
Forsøg på afholdelse af GF, har måtte stoppes grundet Corona. 
 
Anæstesiudvalget (LS):  
Coronaramt. Internat om to uger bl.a. vejledningsarbejde. 

 
DUU (CA): 
Internat aflyst til fordel for endagsmøde. 
Resultater fra enqueten er analyseret af to FYa-medlemmer. Ser umiddelbart ud til at uddannel-
seslæger generelt er tilfredse. Enqueten skal danne grundlag for kommende arbejde med ny spe-
cialebeskrivelse. 
Hverken DUU (eller FYA red.) har fået henvendelser fra læger, der umiddelbart skal forlænges.  
 
Udvalg for intensiv medicin (NR): 
Rigtig travlt i corona-perioden med udarbejdelse af vejledninger og ugentlige møder. God aktivitet 
i udvalget.  
Mange vejledninger (ikke-covid) er udgivet fra vejledningsgruppen.  
 
Forskningsudvalget (JHP): 
Ansøgningsfrist til forskningsinitiativet 1. oktober. Sættes som opslag på facebook. 
Lars Rasmussen stiller op som formand. 

 
13. Evt. 

Obs på at få logo på alle vores dokumenter, der lægges på hjemmesiden. 
 
LS:  
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Klagesag med ændret anæstesi fra GA til LA i efterår 19. Pt klager over dårlig behandling og for 
kort betænkningstid. Pt har fået medhold i sidste punkt med påtale til to læger til følge. 
Bjarne Hjaltin har taget initiativ til udarbejdelse af bekymringsskriv til UFL. 
Juridisk har sagen umiddelbart ikke substans. 
Enighed i bestyrelsen om, at DASAIM ikke ønsker at figurere som medunderskriver på indlæg til 
UFL, men vil gerne deltage i debatten efterfølgende. 
LF ønsker ikke at skrive under. 
 
God diskussion med mange pointer.  
Generel enighed om at have en fælles holdning i DASAIM.  
Emnet tages med på anæstesiudvalgets internat og sættes efterfølgende på som punkt til besty-
relsesmøde. 
 
Obs på at få logo på alle vores dokumenter, der lægges på hjemmesiden. 

14. Kommende mødedatoer: 

22. september  

22. oktober  

12. november 

 

 

 

 

NB! Eventuelle afbud bedes meddelt Tina senest 21. august 
 


