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Referat - udkast  
Bestyrelsesmøde DASAIM - Teams 
26. april 2021, kl. 15.00-18.00 
 
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), Martin Kryspin (MK), Pernille Opstrup (PO), Rasmus Hesselfeldt (RH), Jacob 
Madsen (JM), Tina Calundann (TC)(ref) 
 
Afbud: Lasse Lykkebo Hald (LLH), Jannie Lysgaard Poulsen (JLP) 
 
 
 

1. Valg af dirigent og referent: Nanna Reiter / TC 
2. Nyt fra formanden/forretningsudvalget:  

JHP er informeret om, at DK sender respiratorer til Indien og har opfordret til, at der udover respi-

ratorer sendes udstyr til at lave medicinsk ilt under tryk. dvs iltkoncentratorer. 
JHP ønsker at stoppe primo juni.  
JHP var inviteret til debat i Aftenshowet vedr. omskæring, men behandlingen af forslaget blev ud-
sat.  
Dimensioneringsplanen er udsat: CA ser på om anæsesiens ønsker afspejler reelt behov.  
ESA ønsker fortsat udlevering af medlemsdata mv. for alle medlemmer og DASAIM ønsker ikke at 
udlevere disse. NASC under ESA ønsker ligeledes DASAIMs formands fulde medlemskab. Det over-
vejes at finde en person, der kan varetage ESA-relaterede møder mv. ESA orienteres om, at DA-
SAIMs medlemmer ikke længere er omfattet af gratis medlemskab af ESA, ligesom det meddeles 
på hjemmesiden. TC og CW informerer ESA 
CA spørger, hvilke europæiske foreninger, DASAIM skal deltage i. JHP: SSAI er eneste obligatori-
ske. NR: ESICM-repr. er repræsenteret i UFIM 

3. Årsmødet 
a. fremlæggelse af programforslag ved MS: Programudkast gennemgås og sendes til bestyrel-

sen, som inviterer foredragsholdere mv. 12. maj er deadline for titler på foredrag, accept 
fra foredragsholdere og moderatorer.  

b. Secher-forelæsning (åbningsforelæsning): Blandt flere gode kandidater vælges en, som MS 
kontakter. 

c. Husfeldt-forelæsning: RH kontakter/inviterer den valgte kandidat 
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d. politisk emne: PICU er foreslået 

e. møde mellem cheflæger og bestyrelsen? Torsdag 18/11, kl. 16.00 cheflæger inviteres efter 

sommerferien 

4. PICU, status (MT). Der er nedsat skrivegruppe, der skal definere kvalifikationer for børneintensivi-

ster. Der er ikke konsensus i gruppen og der mangler tilbagemeldinger fra flere regioner. Punktet 

tages op på bestyrelsesinternat i juni med eksterne deltagere på Teams. 

5. Godkendelse af underudvalg under NEU (Neurointensivmonitoreringsudvalget) JM: Henvendelse 

fra Kirsten Møller vedr. ny samarbejdsgruppe, Neurointensiv-monitoreringsudvalget, der har re-

præsentanter fra både Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) og DASAIM fra alle neurokirurgi-

ske/neuroanæstesiologiske afdelinger i Danmark. DNKS har godkendt NIMU som udvalg under 

DNKS, og nu bedes om, at gruppen via Neuroudv. kan godkendes som udvalg under DASAIM også. 

Forslaget om underudvalg på samme vilkår som Neurokirurgisk Forum bakkes op. JM informerer 

Kirsten Møller 

6. Passive udvalg: skal de opretholdes? Status (LS) Line har talt med formanden for RA og der er in-

gen indikation på, at aktiviteten i udvalget øges. Line spørger, om udvalget fortsat har eksistens-

berettigelse og, om regional anæstesi evt. skal lægges ind under UAPM og således ikke være et 

selvstændigt udvalg. Det foreslås at RA nedsættes som arbejdsgruppe under anæstesiudv. eller at 

der vælges en RA-repr. i UAPM. JHP og CW kontakter udvalget. Punktet tages op igen 

7. ESA (JH, CW) (behandlet under nyt fra formanden) 

8. Nyt fra udvalgene PO: NKR for børn og unge (smerter). LS: UAPM ser efter to nyr repr. til valg på 

GF. PONV er sendt til bestyrelsen til endelig godkendelse. CA: DUU holder møde primo maj og ser 

bl.a. dimensioneringsplan mv. PB: thoraxsymp. afholdes til efteråret. JM: Neuroudv. arbejder med 

revision af rekomm for donorpleje på intensiv afsnit. vedr. ALS-patienter – neuroudv. MT: udv. ar-

bejder meget med PICU. RH: opfordrer til at kickstarte den fysiske mødeaktivitete. CW: forsk-

ningsudv. holder møde om 1 uge. NR: UFIM er inviteret til at organisere en session på ESICM 

2021. 

9. Evt.   

 

 

 

OBS! Næste bestyrelsesmøde er på Hindsgavl 13.-14. juni. Mødet 10. juni i Odense er aflyst. 
 
 


