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Formandens beretning 2019

Medlemsforhold

Selskabet har 1.277 medlemmer.

Afdøde medlemmer: 
Jens Johan Strøm, Tommy Bryan Larsen, Hanne Stens Peder-
sen, Steen Hupfeld, Aksel Hansen, Torsten Leif Bunk Lauritsen, 
Jørgen Kaalund, Dolly Doris Hansen og Lars Rasmussen

Nye medlemmer:
Mia Seremet Girkov, Sebastian Roed Rasmussen, Jeppe Cehof-
ski Nielsen, Laurits Schou Kromberg, Karol Michal Dabrowski, 
Signe Bay Godtfredsen, Jens Holst Bjerregaard, Louise Milling, 
Sarah Chehri, Elise Mølleskov Krabbe, Bjørn Reseke, Rasmus 
Kapalu Broge Richelsen, Lars Peter Kloster Andersen, Rajesh 
Prabhakar Bhavsar, Iben Strøm Darfelt, Ditte Marie Bertelsen, 
Anne-Sophie Worm Fenger, Sofie Willemoes 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 Berndt 
Dorph, Karoline Myglegård Mortensen, Cinthia Martins Leite, 
Louise Houlberg Walther, Kristian Dahl Friesgaard, Agathe 
Gerwina Elena Pollmann, Mirjana Cihoric, Mads Seit Jesper-
sen, Josefine Tangen Jensen og Jehad Barakji

COVD-19
2021 skulle være året, hvor der igen herskede normaltilstande 
efter COVID 19 pandemien. Året startede dog med pres på 
sygehusene som følge af næsten 1000 indlagte COVID-19-pa-
tienter i begyndelsen af 2021. I takt med at befolkningen er 
blevet vaccineret synes nær-normale tilstande igen at kunne 
anes. Derfor kan vi som vanligt holde et 3-dages årsmøde på 
Crowne Plaza.

I forbindelse med den nye Epidemilov der blev vedtaget af 
folketinget i foråret, er der fra DASAIMs side lagt et ikke ube-
tydeligt stykke arbejde i høringssvar, der har haft til formål at 
hindre uindskrænket magt til Sundheds- og Ældreministeren 
i form af tvangsvaccinering og -behandling.  Den endelige lov 
endte uden tvangsvaccinering og kun med tvangsbehandling i 
yderste konsekvens.

Kompetencer kritisk syge børn
Der har heldigvis også været plads til andet end COVID i år. 
Bestyrelsen er med Børne- og Intensiv-udvalget i spidsen gået 
i gang med at formulere et politikpapir vedrørende kompeten-
cer til behandling af det kritisk syge barn. Dette er højaktuelt, 
da der i forbindelse med etablering af “Børne-Riget” pågår en 
diskussion med pædiaterne om rollefordeling. I den forbindel-
se var der besøg af klinikcheferne fra Rigshospitalet, der har 

behandlingsansvar for de kritisk syge børn på bestyrelsens 
internat. 

Omskæring af drengebørn
Debatten med omskæring af drengebørn har også fyldt i 
indeværende år. På trods af at Styrelsen for Patientsikkerhed 
valgte ikke at inkludere anbefalingerne i DASAIMs høringssvar 
i vejledningen om ikkemedicinsk omskæring af drengebørn 
blev debatten rejst i folketinget bl.a. af Simon Emil Ammitz-
bøll-Bille og DASAIM fik med repræsentanter fra børneudval-
get og formanden foretræde for retsudvalget. Det sidste ord 
er nok ikke sagt i denne debat. 

Formandsskift
Året har også budt på et skift i formandsstolen lidt før plan-
lagt. Jeg blev valgt på sidste års generalforsamling, som “for-
mand-elect” og skulle først tiltræde som formand i november 
2021. Da formand Joachim Hoffmann-Petersen annoncerede 
sit kandidatur til dels folketinget og det lokale byråd trådte 
han tilbage i juni 2021. 

Joachims indsats for DASAIM har været kæmpemæssig og 
utrættelig. Jeg vil gerne benytte lejligheden på bestyrelsens og 
egne vegne at sige tusinde tak til Joachim for det store arbejde 
han har gjort for selskabet. 

Også en stor tak til Martin Kryspin Sørensen, der siden 2016 
har ydet en meget stor indsats som kasserer og i bestyrelses-
arbejdet generelt.
Vi siger også tak til Carsten Albek, der har løftet opgaven som 
formand for DUU siden 2018 med stor energi.

I det kommende år skal der arbejdes med en opgradering af 
hjemmesiden, forhåbentlig med et mere overskueligt udtryk 
og en integration af sociale medier.  Vi ser frem til at kunne 
præsentere denne i løbet af 2022.

Christian Wamberg


