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Referat  
Bestyrelsesmøde DASAIM 
19. august 2021, kl. 15.00-19.00 
Rigshospitalet, mødelokale 3. opgang 6, 1. sal, afsnit 6011 
 

 

Deltagere: Pernille Opstrup (PO), Nanna Kruse (NK), Martin Kryspin (MK), Line Stendell (LS), 

Nanna Reiter (NR), Jacob Madsen(JM), Christian Wamberg (CW), Mona Tarpgaard (MT), Lasse 

Lykkebo Hald (LLH), Anne Cathrine Haug (AH), Rasmus Hesselfeldt (RH), Kim Lindelof (KL), 

 

Deltager ikke: Jannie Poulsen (JP), Tina Calundann (TC), Carl Johan Erichsen (CJE), Peter Blom 

Jensen (PBJ), 

 

1. Valg af dirigent 

LS 

2. Valg af referent 

LLH 

3. Nyt fra formanden (CW) 

Snak om forløbet omkring  forløbet omkring Torsten Lauritsen død, samt hans mindeord. 

Tidligere har der været diskuteret undersøgelse om trivsel, stress og arbejdsforhold blandt anæstesilæger. 

CW vil lave forespørgsel hos Lægeforeningen, om der findes tal fra seneste trivselsundersøgelse for 

specialet, samt om man aktuelt er i gang med at lave undersøgelse. Emnet tages op på internatet.    

a. regional anæstesiudv. og etisk udv. 

CW har flere gange forsøgt at kontakte formanden for Regional Anæstesi, men uden held. Det er varslet at 

udvalget bliver lagt ind under Anæstesiudvalget.  

CW har snakket med formanden for Etisk Udvalg som har ligget stille i længere tid. Der har været forsøgt 

indkaldt til møde, men dette er ikke lykkes. Ønske fra formanden for udvalget om at arbejdet fortsætter. 

Det virker det til at formanden står meget alene med arbejdet i udvalget. CW vil undersøge om hvordan 

man vælges til lægeforeningens etiske udvalg.   

4. Fremtidige møder fysiske/virtuelle (alle) 

For og imod virtuelle møder. Stor lettelse for deltagere vest for Storebælt. Omvendt kan det være svært at 

have gode diskussioner online og der er desuden socialt element.  

 

D A S A I M 

 
Dansk Selskab 

for Anæstesiologi 
og Intensiv Medicin 

 



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 

Enighed om at nogle møder kan blive virtuelle (fx mødet efter internatet). Planlægges på internatet. 

Ændres ikke for resten af året.  

5. Besøg af Thomas Bøllingtoft (TB), mulig ny redaktør 

Introduktion ved MK. TB præsenterer sin baggrund og beskriver forestillinger og forventninger til 

redaktørposten. Generelt ønske om at gøre hjemmesiden mere levende og relevant for medlemmerne. 

CW - ønske om at hjemmesiden får et større fokus og bliver brugt mere som kommunikationsplatform. 

Generel diskussion om hvad hjemmesiden skal kunne og skal indeholde. 

Arbejdsgruppe med CW, TC og TB som skal starte proces op med at forny hjemmesiden.   

6. Årsmøde 2021 – status (politisk emne) (MKS) 

De sidste sessioner som ikke er fastlagt, løbes igennem.  

LS og MK snakker om endelig vinkel på “hjælp vi skal flytte”-sessionen. 

Politisk emne fastlægges - NR skriver til oplægsholder 

Frokost-symposium. Flere muligheder. Anæstesiudvalget/Maximo/Nicolai Bang Foss eller 

UFIM/BBraun/pumper.  TC/MK skriver ud med status og koordinere på mail med de relevante udvalg, 

hvem der skal kontaktes.      

7. Håndtering af indlæg på hjemmesiden fra andre organisationer (MKS) 

Diskuteret tidligere 

8. Behandling af ansøgning vedr. uopfordret ansøgning til produktion af anæstesifaglig podcast (alle) 

Det besluttes at støtte med hele det søgte beløb. Det skal understreges at DASAIM støtter initiativet, men 

ikke har ansvar for podcastens indhold. 

9. Rammer og retningslinjer for uddeling til forskning og udlandsophold (RH) 

Pænt overskud gennem flere år i DASAIM. Dog økonomisk usikkerhed ift. årsmøde (nyt venue, livestream, 

støtte af bureau osv.).  

Ideer:  

Rejselegater (via. det Internationale udvalg) 

Nedsat kontingent 

Online kursusrække 

Betaling af Ph.d-afgift 

Øget forskningsstøtte 

Aflønning af oplægsholdere til årsmødet 

Enighed om at det er uhensigtsmæssigt at foreningen bliver ved med at have stort overskud. Pengene skal 

tilbage til medlemmerne og komme dem tilgode. De respektive formænd skal hører i udvalgene om der 

forslag til projekter hvor pengene kan bruges - sendes til RH og drøftes igen på næste bestyrelsesmøde  

10. Problem med opnåelse af forskningsgodkendelser (KL) 

Nationale problemer med at at opnå forsknings godkendelser. Frustration over at det er en meget tung og 

kompliceret proces. KL skriver til forskningsudvalget mhp. evt. at kunne tage sagen videre.  

11. Blødning/hæmostase vejledninger på hjemmesiden (PB) 

Udskydes til næste møde 

12. Nyt fra udvalgene (alle) 

PAU - møde til september 

Børneudvalget - fortsat arbejde med holdningspapir om børneintensiv. Drøftes på næste bestyrelsesmøde 
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Neuro - møde i den kommende fremtid. Arbejde med vejledninger. 

Obstetrisk udvalg - Vejledning om amning og anæstesi på trapperne. Arbejde med vejledningen og 

anæstesi til gravide til non-obstetrisk kirurgi. Planlægger internat til nov. 

Smerteudvalget - Mødes i den nærmeste fremtid. 

Anæstesiudvalget - snart internat 

Uddannelsesudvalget - ny formand (AH). Arbejde med at forbedre efteruddannelsen. I nærmeste fremtid 

arbejde med portefølje, bla. ønskes arbejde med det præhospitale område. Problem med at få uddannet 

junior-inspektorer, da ventetiden er så lang at lægerne når at blive speciallæger, før de er uddannet.        

 

13. Evt. 

Rundvisning i Nordfløjen på RH 

 

 
          /LLH 


