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Dagsorden - Udkast 
Bestyrelsesmøde DASAIM 
1. marts, kl. 16.00 - 19.00 
Teams 
Deltagere: Line Stendell (LS), Christian Wamberg (CW), Thomas Knudsen (TK), Peter 
Blom (PB), Nanna Kruse (NK), Pernille Opstrup (PO), Rasmus Hesselfeldt (RH), Jacob 
Madsen (JM), Nanna Reiter (NR), Kim Lindelof (KL), Jannie Lysgaard Poulsen (JLP) 
(ref), Tina Calundann (TC), Anna Cathrine Haug (ACH).  
Afbud: Lasse Lykkebo Hald (LH), Carl Johan Erichsen (JHE), Lars Broksø Holst (LBH)  
 

 

1. Valg af dirigent PB 

2. Valg af referent JLP 

3. Nyt fra formanden (CW) 

Invitation til revision af guideline for anafylaksibehandling. NK og TK deltager fra DASAIM. 

Kim Garde er ny formand for DAD og deltager i næste bestyrelsesmøde. Der søges fortsat en do-

kumentalist, som vi skal hjælpe med at finde. Tages op på næste møde.  

4. Årsmøde 2022 (LB, PB, TC) 

De udvalg, der endnu ikke har sendt forslag til sessioner, bedes sende asap til TC. 

Crown Plaza er forespurgt om muligheden for mere plads.  

Kommittéen arbejder på hvordan posterpræsentationen kan forbedres. 

Kommittéen arbejder med at finde ny lokation for 2023. 

UFIM har ønske om ikke at stå for en stor del af programmet lørdag.  

Musik og revy er genbooket.  

PBs forslag til Husfeldt forelæsningen giver afslag. Forslag til ny tages op på næste bestyrelsesmø-

de.  

5. Obstetrisk udvalgs ansøgning om afholdelse af internat (mail 13/2) (KL) 

Der bevilges støtte på det ansøgte beløb på 12.766 kr.   

Generel drøftelse om hvorvidt, man selv skal betale mad, når man deltager i internat, hvor man 

arbejder for foreningen. 

6. Ansøgning SATS Århus katastrofekursus (alle)(mail 16/2) 

Der bevilges støtte på de ansøgte 10.000 kr.  

 

D A S A I M 
 

Dansk Selskab 

for Anæstesiologi 

og Intensiv Medicin 
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7. Forespørgsel vedr. speciallægeuddannelsen og fagområder (alle)(mail af 24/2) 

SST er i gang med en revision af speciallægeuddannelsen. LVS er en del af arbejdet og søger input 

til definition af vores speciale, specialestruktur og fagområder. En del af vores subspecialer, står 

for nuværende som fagområder. Der lægges op til at terminologien ændres.  

Enighed om, at vi skal prioritere at komme med fyldestgørende og gennemarbejdet svar. 

CW og DUU udarbejder udkast til, hvad vi mener, der er fagområder og hvad der hører til os som 

subspecialer. Senest d. 14. marts sendes udkast til bestyrelsen, der kan også kan sendes rundt i 

udvalgene.  

Deadline for tilbagemelding til LVS er d. 23. marts.  

8. Holdningspapir sedation uden anæstesi. Status ved CW, KL 

Fra det nye holdningspapir kan fremhæves: Der skal være en anæstesilæge til stede, det sted hvor 

Propofol håndteres uden anæstesideltagelse. I holdningspapiret er der lagt vægt på, at patienten 

ikke må være tungere sederet end at vedkommende skal kunne svare på tiltale. Input fra bestyrel-

sen: 

Understregning af at NAPS frarådes i privat praksis. 

Protokol for NAPS på det enkelte sted inkl. beredskabsplan, skal laves i samarbejde med anæstesi. 

Ansvaret for den enkelte NAPS-procedure hviler på kirurgen. 

CW og KL tilretter og sender igen til bestyrelsen. 

9. Ansøgning om støtte til UTSTEIN-møde om efteruddannelse (ACH) 

DUU har arbejdet intensivt med efteruddannelsen. Parallelt har phd-studerende og Doris Øster-

gaard fra CAMES ønske om mødet. Det er i DASAIMs interesse at få afklaret kvalitet, behov og ** 

for efteruddannelsen. 

Der er sendt to budget-forslag til hhv. 1 (40.000) og 1½ (130.000) dags møde. 

Der bevilges underskudsdækning til 1½ dags møde ca 100.000 kr på betingelse af, der søges støtte 

andetstds inkl YL og FAS.  

10. Intermediære afsnit (NR, JM) 

Diskussion fra internatet ang at drive Intermediære Afsnit frem under vores speciale. Vi har stor 

interesse i, at de intermediære afsnit ligger organisatorisk under anæstesiologer. Kandidaten, DA-

SAIM ville pege på som tovholder på projektet, er desværre faldet fra. Hvem kan være kandidat til 

at lede arbejdet?  

Efterspørges i egen organisation og opslag på SoMe.  

11. Hvilke projekter/tiltag skal iværksættes mhp. nedbringelse af selskabets overskud (RH, alle) 

 

Ny hjemmeside:  

TK har indhentet tilbud på 60.000 + moms. Firmaet Response2day har trawlet den nuværende 

hjemmeside. Tilbuddet indeholder alle de nuværende løsninger + ekstra.  

Grønt lys fra bestyrelsen til at bede om kontrakt.  

Alle udvalg skal gennemgå deres del af hjemmesiden mhp hvad der skal flyttes over på ny hjem-

meside og hvad skal skrottes. TK melder deadlines ud, når arbejdet begynder.  

 

Øget flow på hjemmesiden: 

For at give flere et behov for at tilgå hjemmesiden. 
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Fx arbejde med tilgængelighed til litteratur via hjemmesiden. TK undersøger hvad det koster at gi-

ve medlemmer adgang til den nye luftvejsbog. 

 

Efteruddannelseslegat 

 

Støtte til projekter, som bestyrelsen finder særligt vigtige at søsætte. Fx til frikøb af arbejdskraft.  

 

Frikøb af bestyrelsesmedlemmer til deltagelse i fx kurser, der gavner bestyrelsesarbejdet og for-

eningen.  

 

Fastholdelse af medlemmer. Der er tidligere stillet forslag om at give introlæger 1. års medlem-

skab samt billet til årsmødet. Kan udmøntes på anden vis.  

 

12. DAD (CW) 

Se punkt 3. 

13. Internationalt udvalg (CW) 

Udgår.  

14. Nyt fra udvalgene (alle) 

DUU (ACH): 

Der har lige været ansøgningsfrist på HU-stillinger. Relativ fin søgning. Samtaler i marts. 

 

Smerteudvalget (PO): 

Debat om, hvordan udvalget kan blive mere aktivt. God energi til møderne, men der sker ikke me-

get imellem møderne.  

 

FYA: 

Arbejder med planlægening af UL-kursus og Symposium. Meget svært at finde sponsorer. Venue 

er steget med 40 %.  

 

Thoraxanæstesiologisk udvalg (PB): 

Forårssymposium udskydes til efteråret. 

 

Neuroanæstesiologisk udvalg (PB): 

Svært at motivere udvalget.  

Dansk neuro-traumeudvalg revition af vejledning om neurotraumer for voksne. Tværfagligt.  

 

Obstetrisk udvalg (KL): 

Udsolgt tværfagligt symposium. Fine tilmeldinger til virtuelt case-symposium og internat.  

Overvejer at inddrage yngre kollegaer i arbejdet.  

JLP: FYA er gerne behjælpelig med fx opslag gennem vores kanaler.  

 

Redaktør: 

Se punkt 11 
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Forskningsudvalget: 

Intet nyt 

 

De resterende udvalgsformænd ikke længere til stede.  

Tilføjet: 

UAPM: 

Har netop holdt endagsmøde. Vi er et stort udvalg nu på 8 personer. Masser af energi og entusi-

asme fra nye medlemmer. Enkelte rekommandationer e runder revision. Det perioperative sym-

posium er udsolgt, selv efter vi har udvidet antal pladser. Udvalgsmedlemmer har kontakt til kur-

susledere for A-kurser idet vi ønsker at håndtering af den aspirationstruede patient får en større 

plads i HU. Aktuelt er det én kompetencekort i intro, som handler om aspiration/akut indledning. 

Det er for lidt. 

 

15. Evt. 

Perioperativt symposium søger underskudsdækning på maksimalt 10.000 kroner. Dette bevilges.  

 

SSTs bidrag til krigen i Ukraine (CW) 

Felthospital til Ukraine er undervejs. Der er ikke umiddelbart tiltag om at støtte med dansk perso-

nale.  

 

Semiprivate tiltag. Fx indsamling af udstyr er forankret forskellige steder fx i regionerne.  

 


