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Dagsorden  
Bestyrelsesmøde DASAIM, Domus Medica 
22. september 2020, kl. 15.00 
 

 

1. Valg af dirigent  
NR 

2. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 

3. Nyt fra formanden 
a. Alle SSRI subspecialer forlænges et år. Kongres udskydes et år og bestyrelsen bliver sidden-

de et år ekstra. 
b. Dokumentar om dødsfald på ung kvinde efter lap. chol vises på TV2 denne uge. JHP forven-

ter pressekontakt efterfølgende. 
c. Drengeomskæring 

Circuminfo har udgivet en meget kritisk artikel i Weekendavisen. 
Svar fra DASAIM diskuteres. Redigeres og sendes til Weekendavisen. 

d. Ny formand 
Der er ikke just rift om formandsposten. Kandidater diskuteres og prikkes af JHP. 

4. Årsmøde - status (MKS/alle) 
Årsmøde afholdes på Radisson for at kunne overholde COVID-restriktioner med god plads, samt at 
der kan live streames fra lokalet. Deltagelse online for medlemmer.  
MK sender program rundt d.d.  
Diskussion af hvorvidt vi som selskab kan samle medlemmer til årsmøde. Vi tager alle forbehold, 
der anbefales fra SST. Desuden er årsmødet nedskaleret fra 3 dage til en halv dag, vi har stort ve-
nue, der kan rumme os, og vi har brug for at blive klogere. 
Alle COVID-restriktioner skal selvfølgeligt overholdes til punkt of prikke.  

a. GF 
Vil kræve tilmelding både for deltagelse fysisk og online. 
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Radisson leverer en løsning med livestreaming, teknisksupport og afstemning. 
5. Regnskab (RH) 

RH gennemgår regnskabet. Bemærkninger til egenkapital. Sættes på som punkt til internatet. 
Bestyrelsen har ingen bemærkninger. 

6. Kompetencer i bestyrelsen (CA) 
Det er et stort arbejde at være bestyrelsesmedlem og ikke mindst formand. Ofte krav om hurtig 
behandling af store materialer. Oplæg til diskussion om, hvorvidt der skal gives honorar for poster 
eller opgaver udført af bestyrelsen. Punktet sættes på dagsorden til internatet. 

7. Revision af speciallægeuddannelsen (CA) 
Bestyrelsen er bedt om at komme med inputs til revision af speciallægeuddannelsen. 
CA gennemgår spørgsmål og evt. dagsorden bag ønsket til revisionen. CA har bedt PKL’er, FYA og 
enkelte medlemmer om at komme med svar. Svarfrist slut denne måned.  

8. Ændring af anæstesiudvalgets navn til Udvalget for Anæstesi og Perioperativ Medicin (LS) 
Vedtaget 

9. Prætilsyn (alle) 
Udvalg for Anæstesi og Perioperativ Medicin har diskuteret emnet og mener, at anæstesiplan skal 
godkendes af læge. 
ESA har udtalt, at anæstesiplaner skal godkendes af læger. 
Udvalget laver holdningspapir på deres internat til foråret. 

10. Nyt fra udvalgene 

Obstetrisk Anæstesiudvalg (LM) 
Internat aflyst. Udgift på 2700 kroner. Dækkes af DASAIM.  
LM afgår som formand ved GF. 
 
Redaktør (MK) 
Kandidater prikkes i øjeblikket. 
 
DUU 
Målbeskrivelse og kompetencekort skal revideres i løbet af det næste år. Opgaven har tidligere 
ligger primært i DUU. CA lægger op til at kompetencekortene også skal diskuteres og revideres i 
samarbejde med udvalgene. 
 

11. Evt. 
Intet. 

 

 

NB! Eventuelle afbud bedes meddelt Tina senest 20. september 
 
 


