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Referat  
Bestyrelsesmøde DASAIM 
8. marts 2021, kl. 15.00-19.00 
 

Deltagere: Joachim Hofmann-Petersen (JHP), Mona Tarpgaard (MT), Line Stendell (LS), Christian 

Wamberg (CW), Carl Johan Erichsen (JCE), Carsten Albek (CA), Nanna Kruse (NK), Kim Lindelof 

(KL), Nanna Reiter (NR), Peter Blom Jensen (PBJ), Tina Calundann (TC), Jannie Lysgaard Poulsen 

(JLP) (ref.) 

Afbud: Martin Kryspin (MK), Lasse Lykkebo Hals (LLH), Pernille Opstrup (PO) 

 

 

1. Valg af dirigent PBJ 

2. Nyt fra formanden (JHP/CW) 

Svar på bekymringsbrev er sendt videre af Rikke Borre, der har takket for svar og sender videre til 

medunderskrivere. I øvrigt ingen tilbagemelding.  

Intet nyt fra formanden i øvrigt. 

3. (Gen-)etablering af forretningsudvalg – formål og sammensætning (alle) 

Formål: Formålet er, at henvendelser fra pressen diskuteres, inden udtalelser for at sikre at udta-

lelser sker med baggrund i selskabets interesser.  

Skal være operationelt og bredt funderet i selskabet. Det skal være muligt at handle hurtigt på 

henvendelser. 

Sammensætning: formand, næstformand samt MK (spørges) – alternativt, formanden for det ud-

valg henvendelsen drejer sig om. 

4. Årsmødet, æresforelæsninger, politisk emne mv. (MS, TC, alle) 

Emneforslag fra alle.  

MK pusler nu med oplæg og programmet. 

TC arbejder med MCI på at sende invitationer til industrien. 

Der skal vælges åbningstale (i år Secher) og forelæsning før middagen (Husfeldt) – forslag diskute-

res på møde i april. 

Underholdning diskuteres på mødet i april (revy’en?/underholdning udefra?)  

5. Internat 2021? (alle) 
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Vi forsøger 13.-14. juni, da tilslutning ikke var stor i maj. 

6. PICU, status (MT) 

Skrivegruppen er ved at lave et skriv om, hvad der skal til, hvis man gerne vil arbejde på intensiv, 

når man kommer fra andet speciale – tager udgangspunkt i voksen-intensiv og tilpasses børneint-

ensiv. Skrivegruppen laver efterfølgende udkast, der skal lægge op til videre arbejde og proces. 

Der er umiddelbart (min.) to sider af sagen: 1. hvordan varetager vi selskabets og intensivs inte-

resser. 2. hvordan imødekommes pædiaterne i arbejdet.  

Bestyrelsen hører nærmere, når der ligger et skriv klar fra gruppen.  

Skrivet skal forbi overlægerne på hhv. OUH, AAU, AU og RH.  

7. Proces vedr. godkendelse af guidelines fra den intensive NBV-gruppe (NR) 

NR ønsker, at bestyrelsen deltager tidligere i arbejdet for at fremme arbejdsprocessen.  

NR sender invitationer og guidelines til bestyrelsen, så vi kan komme med input allerede i forbin-

delse med guideline-mødet. Bestyrelsen skal stadig endeligt godkende vejledningerne, men for-

håbentligt kan større rettelser tages op tidligere, så processen kan gøres hurtigere og så arbejdet i 

guidelinegruppen gøres mindre tung. 

8. Passive udvalg: skal de opretholdes? Status (LS, JHP, alle) 

LS og JHP har taget kontakt til Peter Kirkegaard (regionalt udvalg) mhp. at afklare udvalgets ønsker 

om aktiviteter og fremtidige visioner. Har dog ikke umiddelbart medført aktivitet.  

Deltagelse i internationale selskaber kan være incitament til at beholde udvalget. 

LS tager kontakt til udvalgets formand endnu en gang. Hvis der ikke er aktivitet i udvalget, indstil-

ler bestyrelsen at udvalget nedlægges ved næstkommende GF.  

Etisk udvalg er i gang med at opdatere to vejledninger om afslutning af behandling. Udvalgets 

fortsatte eksistens tages op igen i efteråret inden GF 2021. 

9. Nyt fra udvalgene 

a. E-journal club’en indstilles af redaktøren til nedlægning. Forskningsudvalget har på fore-

spørgsel ikke vist interesse for videreførelse aktuelt. 

b. Børneanæstesi og -intensiv (MT) 

Se punkt 6. 

c. UFIM (NR) 

Holder i øjeblikket møde hver anden uge grundet covid. Samarbejder med DSI og DLS om 

Tocilizumab vejledning. Overvejer at lave fælles vejledning med andre relevante viden-

skabelige selskaber. 

d. d. Udvalget for perioperativ anæstesi (LS) 

Perioperativ væskebehandlingsvejledning er under revision. 

e. Forskningsudvalget (CW/JLP) 

Ny formand for udvalget er Asger Grandfelt. 

Udvalget ønsker ikke at drive e-journal club videre for nuværende. 

f. FYA (JLP) 

Holder fyraftensarrangement d. 11. juni. 2 oplæg ved Tim Cook og efterfølgende GF. Plan-

lægger at de to oplæg kan høres af alle. 

g. Thoraxanæstesi og -intensiv (PBJ) 

Asger Grandfelt overtager Hans Kirkegaards plads som DASAIMS repræsentant i Danarrest 

Styregruppen.  



DASAIM – sekretariat v/ Tina Calundann 

c/o Afdeling for Bedøvelse, Operation og Opvågning. TraumeCenter og Akutmodtagelse 
Rigshospitalet, Inge Lehmanns Vej 6, opgang 6, afsnit 6011, 2100 København Ø 

tlf. 3545 6602 - e-mail: sekretariat@dasaim.dk 

Ny dato for udsat thoraxsymposium fastlagt til 8. oktober. 

h. DUU (CA) 

Arbejder på skabelon for revision af Målbeskrivelserne. Arbejdet med ”den nye” speciallæ-

geuddannelse ligger stille pga. Corona.  

DUU samler info om de første akut medicinere på fokuseret ophold på anæstesiafdelinger-

ne. 

HU-samtaler i løbet af kommende måned. 16 ansøgere i Øst, 10 i Syd – ligger som foregå-

ende år. 

i.  DAO (JCE) 

Der er ny aftale mellem Danske Regioner og FAPS, hvor ort. kir. fremover vil kunne rekvi-

rere anæstesiologisk bistand. I første omgang 1-2 år, derefter evaluering mht forbrug af 

ydelser/evt udvidelse med ydrenumre. 

j. Præhospital (NK)  

PAU holder møde i næste uge. Vi følger udviklingen omkring de akutmedicinsk bemandede 

præhospitale enheder i reg. Syd. Hjerteløberordningen skal i reg. Midt måske udvides til og-

så at dække hjertestop på børn. Vi har - i samarbejde med børneudvalget - udtalt støtte til 

dette, men også givet udtryk for de opmærksomhedspunkter et sådant tiltag vil kræve. 

k. Obstetrisk udvalg (KL) 

Undersøger mulighed for eftermiddagsmøder i form af e-journal club. Desuden arbejde 

med guidelines. 

10. Evt. 

 

 

 


