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Referat  
Bestyrelsesmøde DASAIM 
21. september 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), Christian Wamberg (CW), Mona Tarpgaard (MT), Lasse Lykkebo Hald (LLH), 

Rasmus Hesselfeldt (RH), Kim Lindelof (KL), Tina Calundann (TC), Carl Johan Erichsen (CJE), 

Peter Blom Jensen (PBJ), 

 

Deltager ikke: Jannie Poulsen (JP), Anne Cathrine Haug (AH), Jacob Madsen(JM),   

 

1. Valg af dirigent 

CW 

2. Valg af referent 

LLH 

3. Nyt fra formanden (CW) 

Pressehenvendelser med diverse sager. Har ikke umiddelbart ment at det var relevant at udtale sig.    

4. Årsmøde 2021 – status 

LS og TC har været på Crown Plaza. Der er kommet ny kontaktperson på venue. Umiddelbart er der kun 

positive meldinger om program og venue. 

Program er ved at være færdig. Alle skal se igennem at navne og titler står rigtigt.   

a. Generalforsamling (herunder valg af dirigent) 

Udvalg spørger til hvem der genopstiller. LH skriver til mulig ordstyrer. 

5. PICU og holdningspapir (NR+MT) 

Kommentar om at formulering om opnåelse af kompetencer til at blive børneintensivt virker som en 

‘tjekliste’ og ikke bare et oplæg. Bekymring om man sætter den anæstesiologiske leder i et dilemma ift. 

hvis man trods den rette faglige baggrund, ikke mener en ansøger er kvalificeret. 

Ellers udtrykkes der tilfredshed med resultatet.     

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

Regnskabet for 20/21 giver igen et stort overskud. Samlet er der 2 mio. kr. i egenkapital, udover den 

buffer som revisor har anbefalet. Emnet har været forsøgt rejst på internatet i juni, samt forrige 
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bestyrelsesmøde. 

Overskuddet skyldes bla. få udgifter til aktiviteter (COVID) og penge afsat til ny hjemmeside, der ikke er 

kommet i gang. Desuden har der været mindre aktivitet i fagudvalg. 

Fortsat usikkerhed om økonomien i årsmødet, pga. nyt venue og nye retningslinjer for sponsorer. 

 

Ideer til projekter: 

● Støtte til forskning, særligt yngre forskerer der skal i gang (fx ved at støtte folk før eller tidligt i 

phd-forløb. Støtte til phd-afgift). 

Kommentarer: Bekymring om at nogle medlemmer ikke vil føle at forskning er meget fjernt fra deres 

hverdag/arbejdsliv. Formanden fra Forskningsudvalget har umiddelbart ikke ønsket at rammen for 

forskningsinitiativet skal øges. 

 

● Støtte til (GRADE-baseret) vejledninger.  

○ søgekonsulent og metodekonsulent  

○ grafiker (bedre opsætning af vores vejledninger generelt). 

○ Forplejning og logi ifm. arbejdsweekender 

Kommentarer: PO har arbejdet på NRK om børnesmerter. Her har en søgekonsulent og metodekonsulent 

samlet kostet ca. 130.000 kr. Støtte til arbejde med retningslinjer kan fås af Sundhedsstyrelsen, men 

processen er meget omstændelig. De seneste år har man gået mere i retning af at endorse internationale 

retningslinjer - noget bestyrelsen tidligere har udtrykt støtte til.  

 

● Støtte til efteruddannelse 

○ Kollegialt netværk til støtte for EDIC-eksamen 

○ Tilskud til kurser 

○ Kurser mht. stress, konflikthåndtering og burn-out. 

Kommentarer: Ønske om at det er målrettet speciallæger. Efteruddannelse mener DASAIM er 

arbejdsgivers ansvar og derfor kan det være et skråplan at støtte dette. Kan blive administrativt tungt. 

Lægeforeningen udbyder flere af de lidt “blødere” kurser, som er gratis for medlemmer. 

  

● Fripladser på årsmødet til yngre læger 

Kommentarer: Til Hindsgavl-symposium uddeles fripladser til hver uddannelsesregion, som UAO’er 

herefter uddeler. 

    

● Rejselegater 

Kommentarer: En del af det nye internationale udvalg. 

  

● Øge honorar til oplægsholdere på årsmødet 

Kommentarer: kan være svært og bøvlet, hvis det skal til at være en fast del af årsmødeplanlægningen, 

hvis der skal forhandles honorar. Øge budgetramme for gaver?  

   

● Nedsat medlemsgebyr 

Kommentar: Hvis medlemsgebyret bliver sat ned, er der frygt for at det kan blive svært at øge igen. RH 

argumenterer med at foreningen ikke kan blive ved at at genererer et så stort overskud og ikke øge penge 
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til uddeling/aktiviteter, da det ikke er foreningens formål. Derfor kan man være tvunget til at nedsætte 

medlemsgebyr.  

 

Ønske om at der bliver sat initiativer i gang før årsmødet. Dog skal overskuddet fortsat bruges på en 

fornuftig måde. Det besluttes at der ekstraordinært bevilliges 400.000 kr. til uddeling ved 

Forskningsinitiativet og 50.000 kr. til et rejselegat. Der laves reklame for begge på hjemmesiden.    

 

Emnet tages op igen på internatet. Beslutninger og initiativer skal da søsættes hurtigt. 

  

7. Ledelse og kollegialt netværk for læger under lægeforeningen (CJE) 

Problem over mange år. Lægeforeningen har fint tilbud målrettet dette. Formentlig ikke mange kollegaer, 

som udnytter dette tilbud. 

DASAIM forsøger at bliver bedre til at formidle dette tilbud - fx ved at gøre tilbuddet synligt på 

hjemmeside. Ide om at afholde fyraftensmøde som sætter fokus på dette. 

Tages med på internatet.    

8. Blødning/hæmostase vejledninger på hjemmesiden (PB) 

Er løst 

9. Internationalt udvalg (CW) 

Udskydes til næste møde 

10. Nyt fra udvalgene (alle) 

Anæstesiudvalget:  

Internat i sidste uge. Godt resultat, flere eksterne deltog som forhåbentlig ved blive ved med at være 

aktive i udvalget. 

Udvalget for regional anæstesi bliver lagt ind under udvalget - i den forbindelse spørger LS om udvalget 

kan blive udvidet med to, mhp. at få medlemmer i udvalget, som har interesse for emnet. Dette 

godkendes. 

Arbejde med fremtidig symposium. 

Holdningspapir om luftvejshåndtering af den aspirationstruede patient. Der kommenteres på dette til 

mødet og der sendes uddybende kommentarer på mail. 

 

DAO: har holdt årsmøde.   

 

Børneudvalget:  

Guideline om børnesmerter og procedure på hjemmesiden, mangler dog endelig godkendelse af 

pædiater. 

 

UFIM:  

Møde siden sidst.  

Problemer med rekruttering til intensiv - særligt på sygeplejesiden 

 

Obstetrikudvalg:  

Udgift til sommerhus til internat godkendt.  

Ammevejledning kommet på hjemmesiden.  
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Stor succes med virtuelt fyraftensmøde med 3 patientcases - planlægges at gentages.  

Symposium til foråret. 

 

Thorax:  

Symposium 8/10-21. OK med tilmeldinger og sponsor.    

 

FYA:  

UL-kurser desværre aflyst pga. COVID. 

Debat om frivilligt arbejde i “bundne” opgaver.   

 

11. Evt. 

 Bestyrelsens deltagelse i Årsmøde: Som udgangspunkt er det forventet at bestyrelsen deltager i årsmødet. 

Indtil nu har bestyrelsen selv betalt for deltagelse i årsmødet. Har været praksis i mange år, dog bliver det 

desværre mere normalt at afdelingerne ikke vil betale for deltagelsen.  

Debat om bestyrelsen skal have betalt deltagelse og/eller logi. Om det også skal være medlemmer af 

udvalg, som er meget aktive. Og hvor langt væk man skal bo, for at få logi.  

Enighed om at bestyrelsen skal have dækket udgifter, pga. forventningen om deltagelse.  

Det der dækkes er  

Mødepakke alle dag 

Transport og logi efter statens takst for deltagere vest for Storebælt. Der dækkes 3 overnatninger (pga. 

bestyrelsesmøde dagen før). 

TC og RS laver skriv om dette. Det nævnes i formandens beretning ifm. generalforsamling og afsættes 

penge til dette i budgettet.   

 

Intermediær medicin: Der har været forespørgsel om der kan laves et selskab for intermediær medicin, 

under DASAIM. NR har været i dialog om det evt. kunne være en arbejdsgruppe under UFIM og 

bestyrelsen er meget positiv over for henvendelsen. Afventer tilbagemelding på dette.   

 

  /LH 

 


