
DASAIMs 73. ordinære generalforsamling den 18. november 2021 
 
 
Formand Christian Wamberg byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 73. 
ordinære generalforsamling. 
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1: Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Rune Sort, som vælges med akklamation. Rune konstaterer, at generalforsamlingen er 
rettidigt indkaldt. 
 
2: Formandens beretning 
Christian Wamberg blev valgt som kommende formand i 2020 mhp. overtagelse af formandsposten i 
november 2021. Imidlertid valgte den tidligere formand, Joachim Hoffmann-Petersen at afgå tidligere og 
Christian afløste derfor fra medio juni. 
 
I løbet af året har bestyrelsen arbejdet meget med corona, et arbejde, der ikke ser ud til at være afsluttet.  
Derudover har bestyrelsen arbejdet med børneomskæring, bl.a. ved fremlæggelse af DASAIMs holdninger i 
folketingets retsudvalg, hvilket desværre ikke bragte os videre. 
 
Området ”børneintensiv” og ”børneintensivist” har ligeledes fyldt meget og bestyrelsen arbejder aktuelt på 
et politikpapir.  
 
Christian Wamberg takker afgående redaktør Martin Kryspin Sørensen, formand for børneanæstesi- og -
intensivudvalg Mona Tarpgaard, formand for uddannelsesudvalget Carsten Albek og formand Joachim 
Hoffmann-Petersen. 
 
Afdøde medlemmer 
Der holdes 2 minutters stilhed for at ære de medlemmer, vi har mistet siden sidste generalforsamling: Jens 

Johan Strøm, Tommy Bryan Larsen, Hanne Stens Pedersen, Steen Hupfeld, Aksel Hansen, Torsten L. B. 

Lauritsen, Jørgen Kaalund, Dolly Doris Hansen og Lars Rasmussen. 

 
Nye medlemmer  



Mia Seremet Girkov, Sebastian R. Rasmussen, Jeppe Cehofski Nielsen, Laurits Schou Kromberg, Karol Michal 
Dabrowski, Signe Bay Godtfredsen, Jens Holst Bjerregaard, Louise Milling, Sarah Chehri, Elise Mølleskov, 
Krabbe Bjørn Reseke, Rasmus K. B. Richelsen, Lars Peter Kloster Andersen, Rajesh Prabhakar Bhavsar, Iben 
Strøm Darfelt, Ditte Marie Bertelsen, Anne-Sophie Worm Fenger, Sofie W. Carstensen, Sofie Kildegaard, 
Jonas Rasmussen, Cara Marshall, Tobias Hemming Arleth, Simon Tilma Vistisen, Anne Marie Roust, 
Christian Gade Nissen, Martin Vedel Nielsen, Signe Sloth Madsen, Line Dahlstrøm Christensen, Stine 
Fjendbo Galili, Monika Afzali Rubin, Elena Crescioli, Sine Wichmann, Emma Katarina B. Dorph, Karoline M. 
Mortensen, Cinthia Martins Leite, Louise Houlberg Walther, Kristian Dahl Friesgaard, Agathe G. Elena 
Pollmann, Mirjana Cihoric, Mads Seit Jespersen, Josefine Tangen Jensen og Jehad Barakji. 
 
Formandens skriftlige og mundtlige beretning godkendes af generalforsamlingen. 
 
 
3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 
Dirigenten henviser til udvalgenes skriftlige beretninger, der findes på hjemmesiden.  
 
Line Stendell, formand for udvalget for anæstesi og perioperativ medicin: Udvalget har behandlet en del 
henvendelser, bl.a. vedr. relevant betænkningstid for ændring af plan for anæstesi. Line opfordrer til, at 
man læser mere om sagen på DASAIMs hjemmeside under ”Nyheder”. 
Udvalget afholder det tidligere udsatte Perioperative symposium til foråret bl.a. med udenlandske 
foredragsholdere og præsentation af den reviderede vejledning om perioperativ væskebehandling. 
Udvalget har endvidere afholdt internat, med deltagelse af kolleger, der ikke er aktive i udvalget.  
 
Mona Tarpgaard, afgående formand for børneanæstesiudvalget, der har arbejdet meget med 
”børneintensiv-området”, affødt af at Rigshospitalet er i gang med at etablere ”Børneriget” med bl.a. 
intensivfunktion. Emnet har været diskuteret i udvalget, bestyrelsen og blandt medlemmer for at finde ud 
af, hvordan vi skal forholde os til det.  
Udvalget afventer nye fasteregler for børn, der gerne skulle tilgodese børnene. 
Mona takker for sin tid i bestyrelsen og udvalget. 
 
Nanna Reiter, formand for udvalget for intensiv medicinsk terapi: Takker udvalget for det store 
engagement i det forgangne år, der endnu en gang har været meget præget af covid, som også har affødt 
en masse ekstra aktivitet i udvalget. Bl.a. har udvalget været involveret i udarbejdelse af vejledninger, task 
force og covid-database.  
Udvalget afholder et EDIC-netværksmøde i forbindelse med intensiv-symposiet på Hindsgavl og arbejder på 
at gøre SSAI-intensivuddannelsen mere synlig.  
 
Anne Cathrine Haug, formand for uddannelsesudvalget: Kontinuerlig rekruttering (specialet er velsøgt), 
uddannelse inden for specialet og revision af målbeskrivelse og portefølje fylder meget i udvalget.  
I forhold til Akutmedicin har udvalget lagt sig fast på 3 kompetencekort, som vi kan hjælpe akutmedicinerne 
med at få opfyldt. Udvalget opfordrer til, at vi holder os til de 3 kompetencekort og at man ikke går ud over 
det og laver lokale aftaler eller uddannelsesplaner. Ved tvivlsspørgsmål er afdelingerne altid velkomne til at 
kontakte uddannelsesudvalget for sparring.  
Udvalget har øget fokus på efteruddannelse.  
 
Kim Lindelof, formand for obstetrisk anæstesiudvalg: Udvalget har afholdt internat, hvor interesserede, der 
ikke er i udvalget er velkomne. Der er også afhold en virtuel casekonference, som påtænkes gentaget i 
2022, ligesom udvalget satser på at fortsætte rækken af tværfaglige obstetrisk anæstesisymposier. Kim 
opfordrer til, at man deltager i det forum, der er omkring udvalget. Det forpligter ikke, men er med at øge 
fokus på den forholdsvis lille del af det anæstesiologiske speciale. 



 
Martin Kryspin Sørensen, redaktør: Hjemmesiden skal revideres og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
sikre at hjemmesiden igen bliver tidssvarende.  
Martin takker de bestyrelser, han har været en del af de seneste 5 år for det store, vigtige og spændende 
arbejde der er udført.   
 
Dorte Keld, DASAIMs repræsentant i det europæiske selskab ESAIC (tidligere ESA): Selskabets navneskifte til 
at omfatte intensiv har medført lidt uoverensstemmelse med det europæiske intensivselskab, ESICM. ESAIC 
arbejder bl.a. videre med afklaring af grænsefladerne og her ser de bl.a. i retning af SSAI-uddannelserne.  
 
 
Herefter godkendes de skriftlige og mundtlige beretninger af generalforsamlingen. 
 
 
5: Indkomne forslag  
 
* § 4. Selskabets ledelse 
Forslag til tilføjelse: Medlemmer, valgt til selskabets bestyrelse, herunder formand, kommende formand, kasserer, 
redaktør og udvalgsformænd, skal være speciallæge i anæstesiologi. Undtaget herfra er 2 repræsentanter for yngre 
læger. 

 
Forslag vedr. tilføjelse til vedtægterne stillet af DASAIMs bestyrelse begrundes af Christian Wamberg: Det 
ønskes, at bestyrelsesmedlemmerne har en vis robusthed inden for det anæstesiologiske speciale, bl.a. i 
forhold til at kunne imødegå den kritik af bestyrelsens arbejde, der kan komme. Bestyrelsen har altid 
bestået af speciallæger og på den baggrund ændres praksis ikke.  
 
Spørgsmål fra salen: Hvorfor skal man være speciallæge for at varetage funktionerne redaktør eller 
kasserer?  
Martin Kryspin Sørensen, redaktør; svarer: Der kommer en del henvendelser til kassereren og er man yngre 
læge og synes, at ens ansættelsesforhold kan være i spil, kan det være svært at sige fra. For at beskytte 
selskabets interesser er det derfor vigtigt at det dilemma ikke opstår. 
 
Peter Blom Jensen, formand for thoraxanæstesiologisk udvalg: Et af de argumenter, der har været oppe at 
vende i bestyrelsen har været, at da det drejer sig om vedtægter, hvor tingene principielt skal være i orden, 
er der noget principielt forkert ved, at man kan være i et uddannelsesforløb, som man i virkeligheden ikke 
er kompetent til at bestå. Det skal være muligt at frasortere dem, der viser sig uegnede til at blive 
speciallæge i anæstesiologi. Det vil være en kompliceret situation at være f.eks. kasserer i den 
videnskabelige selskab og ikke kan blive speciallæge i specialet.  
 
Der stemmes om forslaget. Vedtægtsændringer kræver, at der er 1/3 af medlemmerne til stede, og da det 
ikke er tilfældet, stemmes der her første gang. Ved flertal for forslaget, genfremsættes forslaget igen på 
næste generalforsamling. 
 
Ingen modsiger at afstemningen foregår ved håndsoprækning. Kun 1 enkelt stemmer mod forslaget, der 
hermed fremsættes igen ved generalforsamlingen 2022 til endelig vedtagelse. 
 
 
Bestyrelsen foreslår endvidere følgende ændring til protokollat: Udvalget regional anæstesi fjernes fra 
selskabets liste over udvalg. 
 



Line Stendell, formand for udvalg for anæstesi og perioperativ medicin, begrunder forslaget: Bestyrelsen 
har et ønske om, at arbejdet med regional anæstesi under DASAIM skal styrkes. Arbejdet har ligget stille 
gennem en årrække og det er ikke lykkedes at motivere til en indsats på området.  
Det foreslås derfor at udvalget nedlægges og i stedet udvider udvalget for anæstesi og perioperativ medicin 
med 2 pladser så opgaven kan løftes i det udvalg. Det er bl.a. for at sørge for, at regional anæstesi 
repræsenteres ved årsmøderne.  
 
Protokollatændringer kan vedtages ved simpelt flertal og dermed afgøres på en enkelt generalforsamling. 
 
Der er ingen, der stemmer imod forslaget, der hermed er vedtaget. 
 
 
6: Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent  
 
Regnskab og budget gennemgås af Rasmus Hesselfeldt, kasserer: 
Det er regnskabsåret 2020-2021, der gennemgås. Det vil bl.a. sige, at det årsmøde der omtales er det, der 
blev afholdt i november 2020 som et virtuelt møde og som éndagsmøde med meget få deltagere på grund 
af corona. 
 
 

 
 
 
 



 

 



 
 

 
 
 
Efter gennemgang ved kassereren og spørgsmål fra salen godkendes årsregnskab 2020/2021, budget for 
2021/2022 og, at kontingentet holdes uændret.  
 
 
7: Valg af formand og/eller kommende formand (året før formanden afgår)  
Christian Wamberg, overlæge på Bispebjerg Hospital, blev i 2020 valgt som kommende formand og er 
således ikke på valg.  
 
 
8 - 13: Valg til div. poster  
Resultatet af valg til posterne i pkt. 8 - 13 ses nedenfor efter pkt. 14.  
 
 
14: Eventuelt 
 
 
 
SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. efter GF 2021 
Bestyrelsen  
Christian Wamberg, formand, (2021) 
Line Stendell, næstformand, (udv. for anæstesi og perioperativ medicin)(2018)  
Rasmus Hesselfeldt, kasserer (2019)  



Thomas B. Knudsen, redaktør (2021) 
Lasse Hald, bestyrelsessekretær (YL)(2018)  
Line Stendell (udv. for anæstesi og perioperativ medicin)(2018)  
Lars Broksø Holst (børneanæstesi- og -intensivudv.)(2021)   
Nanna Reiter (udv. for intensiv medicinsk terapi)(2018)  
Jacob Madsen (neuroanæstesi- og -intensivudv.)(2016)  
Kim Lindelof (obstetrisk anæstesiudv.)(2020)  
Nanna Kruse (præhospital og akutmedicinsk udv.)(2016)  
Pernille Opstrup (smerteudvalget)(2020)  
Peter Blom Jensen (thoraxanæstesi- og -intensivudv.)(2016)  
Anne Cathrine Haug (uddannelsesudv.)(2021)  
Jannie L. Poulsen (YL)(2019) 
Carl Johan Erichsen (DAO)(2017)  
 
Udvalget for anæstesi og perioperativ medicin 
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Line Stendell, formand (2018) 
Christian M. Olesen (2019)  
Laura Sommer Hansen (2021) 
Jacob Koefoed Nielsen (2021) 
Mathias Hjort (2021) 
Semera Asghar (2021) 
Øivind Jans (2021) 
Maria Louise Fabritius (2021) 
 
Børneanæstesi- og -intensivudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Lars Broksø Holst, formand (2021) 
Asta Aliuskeviciene (2019) 
Ulla Lei Larsen (2019) 
Maja Filipovic (2020) 
Søren Kjærgaard (2020) 
Anders H. Clausen (2020) 
 
Etisk udvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003)  
Søren Mehl Knudsen (2018) 
Egon Godthåb Hansen (2018) 
 
Forskningsudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006)  
Lars S. Rasmussen (2016) 
Charlotte Runge Sørensen (2018) 
Jimmy Højberg Holm (2018) 
Asger Granfeldt (2018) 
Ole Mathiesen (2020) 
Christian Wamberg (bestyrelsens repræsentant)  
Jannie L. Poulsen (bestyrelsens repræsentant)  
 
Udv. for intensiv medicinsk terapi  



(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Nanna Reiter, formand (2018) 
Christoffer G. Sølling (2019) 
Klaus Tjelle Kristiansen (2017) 
Thomas Pasgaard (2020) 
Robert Winding (DSIT 2018) 
Thomas Strøm (DSIT 2018) 
Klaus Marcussen (DSIT 2018) 
Ulrik Skram (DSIT 2019)  
Meike Tomesch (SSAI)  
Nicolai Haase (ESICM) 
 
Neuroanæstesi- og -intensivudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Jacob Madsen, formand (2016) 
Christine Sølling (2018) 
Alp Tankisi (2019) 
Rico Schou (2018) 
 
Obstetrisk anæstesiudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001)  
Kim Lindelof, formand (2020)    
Mette Andersson (2018) 
Omar Rian (2020) 
Lars Møller Pedersen (2020) 
Renee Bøgeskov (2020) 
Deepti Jain (2021) 
Anne Wikkelsø (2021) 
 
Præhospital og akutmedicinsk udvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Nanna Kruse, formand (2016) 
Thomas Dissing (2017) 
Rikke Meisler (2019) 
Nana Maymann-Holler (2019) 
Kasper Kræmer (2019) 
Thomas Bech Lunen (2019) 
Jens S. Knudsen (2020) 
 
Smerteudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  
Pernille Opstrup, formand (2020) 
Jan Mick Jensen (2020) 
Irina Khrydina (2019) 
Jytte F. Møller (2019) 
Nina Kvorning (2017) 
Carsten Boe Pedersen (2020) 
 
Thoraxanæstesi- og -intensivudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)  



Peter Blom Jensen, formand (2016) 
Peter Juhl-Olsen (2019) 
Sven Weber (2020) 
André Korshin (2016) 
 
Uddannelsesudvalg  
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007)  
Anne Cathrine Haug, formand (2021) 
Jacob Kuhn (2018) 
Marguerite B. Ellekvist (2018) 
Anne-Sofie Lynnerup (2021) 
 
3 YL-repræsentanter, 1 fra hver region:  
(udpeges af FYA)  
Mette Vinther Riber (Syd 2019)  
Lasse L Hald (Øst 2021)  
Anders Skjelsager (Nord 2021)  
Ellen Kirkegaard (suppleant) (2021)  
 
Obligate medlemmer:  
PKL: Helle Thy Østergaard/Rikke Borre Jacobsen, Helle Nibro  
Hovedkursusleder: Rikke Borre Jacobsen  
UEMS-repræsentant: Helle Thy Østergaard (2011, 2015, 2019) 
 
Lægelige revisorer  
(vælges hvert 2. år)  
Niels Juul (2017)  
Annette Ulrich (2019)  
Jesper Dirks (2021) 
 
Statsautoriseret revisor  
(vælges på generalforsamlingen)  
Beierholm Statsautoriserede revisorer  
Knud Højgaards Vej 9 – 2860 Søborg  
 
UEMS og EBA  
(vælges hvert 4. år)  
Helle Thy Østergaard (2011)  
 
SSAI  
Christian Wamberg (2021)  
 
(vælges på generalforsamlingen)  
Lone Fuhrmann (DASAIM repr.) (2021) 
 
(udpeges af bestyrelsen)  
Jacob Kuhn (Educational Committee)(2021)  
Morten Hylander Møller (Research Committee, Clinical Practice Committee)(2017) 
 
 


