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Deltagere: Joachim Hoffmann-Petersen (JHP), Martin Kryspin(MK), Tina Calundann (TC), Kim 

Lindelof (KL), Pernille Opstrup (PO), Carsten Albek (CA), Line Stendell (LS), Nanna Reiter (NR), 

Jacob Madsen(JM), Carl Johan Erichsen (CJE), Rasmus Hesselfeldt (RH), Mona Tarpgaard 

(MT), Peter Blom Jensen (PBJ), Christian Wamberg (CW),  Lasse Lykkebo Hald (LLH),  
 

Deltager ikke: Jannie Poulsen (JP), Nanna Kruse (NK),  

 

Gæster til punkt 5 fra Børne-anæstesi og intensiv-udvalget 

 

 
 
Referat 
Bestyrelsesmøde DASAIM 
10. februar 2021, kl. 15.00-18.30 
 

 

1. Valg af dirigent 

KL 

2. Nyt fra formanden (JHP) 

● JHP, NR og CW har været en del citeret i pressen 

● Kirsten Møller valgt ind i Behandlingsrådet 

● Generelt faldende antal indlæggelser på intensiv, men fortsat usikkert den Engelske mutation 

kommer til at have af betydning for evt. 3. bølge. 

● JHP deltaget i møde om smitteopsporing hvor man har diskuteret norske erfaringer. JHP ønsker 

man også ser på de Finske. 

● Ny kandidat skal findes til hjertestops-database - PBJ tager det med til udvalget med ny kandidat. 

 

3. Årsmøde 2021 (MKS, TC) 

Skabelon til program udsendt. 

Kort update ved MK: Kontakt med MCI (sponsor bureau) - sparring omkring reklamemuligheder på venue 

og ‘værdien’ af et hovedsponsorat (B Braun, MSD, Dräger). Flere firmaer har meldt deres interesse. Plads 
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til to frokost-symposier og et industri-symposium.  

Teknikker (samme som fra årsmødet) til at streame et spor fra årsmødet kontaktet - 54.000 kr for 3 dage. 

Arbejder med ide og sponsor til morgenløb. 

MK og TC skal ud og besøge venue igen for at få ‘opfrisket’ muligheder. 

Deadline 28/2 for indsendelse af ideer til årsmøde. Bestyrelsesmøde 26/4 præsenteres program-udkast.  

LS vil gerne hjælpe med arrangering af festen. 

Konference-app. NR har tidligere lidt erfaringer fra app til Hindsgavl og desuden og TC har kontakter/lidt 

erfaring fra SSAI. LLH hjælper med at med at være tovholder på dette.   

 

4. Bestyrelsesinternat marts/april/aflyses i 2021? (alle) 

Bestyrelsesmøde mandag d. 8/3 kl 15 

Bestyrelsesmøde mandag d. 26/4 kl 15  

Ny doodle om to datoer i maj for internat  

 

5. kl. 16.00: PICU: Hvordan forholder vi os til uddannelse, kompetencer, de nationale forhold og 

samarbejdet på børneintensivområdet i DK? (MT, alle + inviterede fra børneudv. og intensiv) 

MT opsummerer: 2018, henvendelse om at være med til at beskrive nødvendige kompetencer man skal 

besidde for en specialiseret børneintensiv afdeling ifm. Børneriget (efter udenlandsk forbillede -) PICU. 

DASAIM har haft repræsentanter i denne arbejdsgruppe. Senere er der blevet udtrykt ønske om at der 

skulle laves et fagområde for ‘børneintensiv medicin’ og som skulle være i krydsfeltet mellem pædiatri og 

anæstesiologi.  

DASAIMs har indtil nu ikke udtrykt ønske om at et sådan fagområde bliver oprettet, da man mener fra 

anæstesiologisk side, at det er dækket ved SSAI-uddannelsen (børneanæstesi). Den tilbagemelding til 

arbejdsgruppen på Børneriget, har resulteret i en bekymringsskrivelse fra ledende overlæge på 

Neurointensiv Niels Hammer (RH). 

Der er store ressourcer, stort ønske og politiske kræfter på RH, for at fagområdet skal blive realiseret. 

Omvendt er der også lokalt på RH flere, som ikke støtter klart op om projektet hvor al børneintensiv 

samles på en afdeling og håndteres af pædiatriske generalister frem for specialister (fx har Thorax-intensiv 

flere bekymringer). 

Arbejdsprocessen har indtil nu været præget af at de fleste udspil kommer fra pædiatrisk side. 

 

Debat: 

Der er enighed om at intensiv terapi til børn, kræver et tæt samarbejde mellem anæstesiologer og 

pædiatere. 

På den en side er der bekymring for at processen med udvikle fagområdet, med støtte fra det pædiatriske 

speciale, udspringende fra RH, bliver realiseret, ligegyldigt om vi ønsker at deltage eller ej. Derfor sætter vi 

os selv uden for indflydelse og på sigt måske også afskriver os den del af intensiv-terapien.   

På den anden side er bekymringen, at fagområdet ‘børneintensiv medicin’ er et ønske lokalt (på 

Børneriget) og ved at lave et fagområde, således bliver det en national løsning på et lokalt ønske. Der 

argumenteres for at DASAIM bør fortsat støtte op om SSAI’s uddannelse som oplevedes som tilstrækkeligt 

kvalificerende andre steder i landet, hvor man har børn på intensiv.  

Ønsket om fagområdet opleves ikke at komme fra pædiater, fra de andre store hospitaler med børn på 
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intensiv eller dedikeret børneintensiv afdeling. Man mener at samarbejdet mellem anæstesiologer og 

pædiaterer er velfungerende, i den nuværende model. 

 

Overvejelse om man skal bede SST om at gå ind i sagen, så det bliver indarbejdet i specialeplanen.  

 

Plan fremadrettet: 

1) Kompetencerne der er behov for på en specialiseret børneintensiv afdeling skal beskrives fra et 

anæstesiologisk synspunkt  (Søren, Thomas, Ulla, NR, CA og MT) 

2) Når oplægget ligger færdig, går DASAIM i dialog med primært Dansk Pædiatrisk Selskab, men også 

pædiater på RH, om hvilke kompetencer det kræver at varetage en specialiseret børneintensiv-afdeling, 

dog uden at det nødvendigvis kræver oprettelse af et fælles fagområde.  

 

6. Evt. udpegning til LVS af lægelige eksperter til udtalelse i medierne (alle) 

Åbent for medlemmer at melde sig, hvis man ønsker at hjælpe med henvendelser fra medier og lignende. 

Medlemmer fra bestyrelsen opfordres at skrive et par linjer deres kompetenceområde hvis de ønsker at 

komme på en kontaktliste. Desuden laves opslag på FB/hjemmeside til medlemmerne med samme 

opfordring.  

 

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

Lukket punkt 

 

8. Nyt fra udvalgene 

Neuroudvalget: Arbejde med forslag til årsmødet 

 

Anæstesiudvalget: Arbejde med forslag til årsmødet.  

Henvendelse fra UFIM om perioperative forløb for pt. på intensiv - arbejder på svar.  

Medlem af udvalget i gang med at undersøge juridiske forhold om når anæstesisygeplejersker laver 

præanæstesiologisk tilsyn. 

  

UFIM: Arbejde med forslag til årsmødet 

COVID-database for intensive patienter.  

Læring og kvalitetsteam (LKT) om perioperative forløb for pt. på intensiv sammen med Anæstesi Udvalget. 

Statusartikel til Ugeskrift for Læger om COVID sammen med 5 andre faglige selskaber.   

 

DUU: Arbejde om at samle erfaringer om præhospital uddannelse som en del af HU. 

Samler op på inspektorordningen og hvem som sidder som inspektorer. Enkelte har ikke været aktiv i flere 

år og man ønsker overblik over dette. Desuden arbejde med inspektorordningen generelt. 

 

Thorax: Vejledning om GUCH på trapperne. 

Arbejde med forslag til årsmødet. 

Thorax-symposium udsat til efteråret 2021. Arrangement formentlig sammen med thoraxkirurgerne. 

 

Smerteudvalget: Arbejde med forslag til årsmødet 
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Børne-anæstesi og intensiv-udvalget: meget arbejde om børneriget 

Samarbejde med PAU om ‘hjerteløberer’ til hjertestop hos børn. 

 

Obstetrisk udvalg: arbejde med en række guidelines.  

Hjælp til bedre uddannelse af jordemødre. 

Flere arrangementer måtte afløses til COVID. 

Arbejde om case-club via nettet.   

 

Redaktør: Jacob Steensbalde hjælper med opslag på DASAIMs Twitter.  

 

 

9. Evt. 

 Intet 

 

     /LLH 

 

 


