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Referat 
Bestyrelsesmøde DASAIM 
21. april, kl. 16.00 - 19.00 
Rigshospitalet, mødelokale 3. opgang 6, 1. sal, afsnit 6011 
 

Deltagere: Line Stendell (LS), Christian Wamberg (CW), Nanna Kruse (NK), Nanna Reiter (NR), Kim 
Lindelof (KL), Jannie Lysgaard Poulsen (JLP), Tina Calundann (TC), Lasse Lykkebo Hald (LH), Carl 
Johan Erichsen (JHE), Lars Broksø Holst (LBH) 
Afbud: Thomas Knudsen (TK), Peter Blom (PB), Pernille Opstrup (PO), Jacob Madsen (JM), Anne 

Cathrine Haug (ACH), Rasmus Hesselfeldt (RH), 

 

1. Valg af dirigent 

JP 

2. Valg af referent 

LH 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4. Nyt fra formanden (CW) 

Har været i STPS og tale om omskæringer. I lyset af afsløring i pressen om ulovlig omskæring Styrelsen øn-

skede input om hvorfor der ikke kommer flere indrapporteringer om ulovlige omskæringer. DASAIM har 

umiddelbart ingen input til dette og resultat af mødet set med anæstesiologiske øjne. Nyt møde til maj i 

STPS sammen med andre faglige selskaber.    

5. Årsmøde 2022 (LB, PB, TC) 

Foreløbig årsmødeprogram sendt ud på mail. 

Ide: tema om muligheder i efteruddannelse. Kort oplæg eller ‘uddannelsesbod’ med reklame for SSAI’s 

uddannelser. Hvordan kommer man ud og bedøver i det private? Ære dem, som har gennemført SSAI (el-

ler andre) SSAI-uddannelser.  

Alle udvalg skal se programmet igennem og indhente endeligt tilsagn fra speakers og moderator og 

rette arbejdstitlerne. Moderatorer skal helst findes blandt dem, der forventes at deltage i mødet. Dead-

line 1/6-22.. 

6. ca. kl. 16.30: DAD. Deltagelse af Kim Garde (KG)  

Oplæg ved KG: Kristian Antonsen blev formand omkring indførelsen af SP. Ifm. Med dette store problemer 

manglende indrapportering af data -> RKKP (Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram) truede med 
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at lukke databasen/fjerne finansieringen pga. Manglende indrapportering. Aktuelt er DAD-databasen et 

OK sted, med indrapportering fra alle 5 regioner. Mistanke om noget underrapportering, men alt i alt OK 

datadækning og kvalitet. Kim Garde aktuelt formand for styregruppen. 

Præsentation af RKKP og opbygningen af DAD. 

Indstilling fra KG til DASAIM  

• Fast dialog med DASAIMs bestyrelse 

• Evaluering af resultaterne i databasen løbende/årsrapporter 

• Indikator-udvikling 

• Registreingsansvarlig på alle anæstesiafdelinger 

• På sigt udvikling af ‘Anæstesikoder’ (som pendant til procedurekoder) 

Diskussion af muligheden for at DASAIMs bestyrelse har fast repræsentant i DADs styregruppe. Der er øn-

ske om yderligere debat om DASAIMs rolle ift. DAD og punktet sættes på næste møde.  

7. Ansættelse af ikke-anæstesilæger på RH 4131 (CW) 
Opslået afdelingslægestilling som kan søges af alle med baggrund i anæstesi eller intern medicin. Der står 
intet om tidligere erfaringer med anæstesi eller intensivterapi, eller noget om struktureret opkvalificering 
ifm. ansættelse.  
Tidligere er der også ansat en pædiater på et ‘anæstesiopslag’, trods kvalificerede ansøgere med anæste-
siologisk baggrund.  
Man indgår i vagtbemandingen på lige fod med alle andre.  
Bestyrelsen har flere bekymringer ift. til dette. NR og CW formulerer henvendelse Simon Hyttel-Sørensen 

og sætter centerets ledelse og bestyrelsen CC.     

8. Hjemmeside (TBK, CW, LH, TC) 

Møde om ny hjemmeside. Tilbud er indhentet fra firma. Dansk Lungemedicinsk Selskab har meget fin side, 

som vi gerne vil lade os inspirere af. 

TC har desværre måtte melde afbud til bestyrelsesmødet og punktet sættes på dagsordenen igen   

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

Afventer foreløbig, pga. Aktuelle problemstilling om ansættelse af præ-introlæger til at varetage dele af 

anæstesisygeplejerskernes rolle.  

10. Udnævnt af DASAIM - Hvem, hvor og hvorfor -Medicinrådet (CW) 

Sættes på næste møde 

11. Forslag til medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd LVS 

(CW) 

Bestyrelsen sender føler ud til relevante anæstesiologiske professor. Obs deadline 28/4 kl 16 

12. Lev Vel kampagne fra LVS (CW) 
Det drejer sig om Vælg Klogt. Asger Petersen (ledende overlæge på dagkirurgi på HvH) har deltaget fra DA-

SAIM. I udvalget er man blevet enige om at om at dagkirurgiske patienter ikke behøves at blive set forud 

for bedøvelse.  

Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.   

13. Non-obstetrisk kirurgi (KL) 

Sættes på næste møde 

14. Intermediære afsnit (alle) 

Sættes på næste møde 

15. Akutmedicinernes præhospitale enheder i Region Syd (NK) 
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Akutmediciner har præhospital bil, som kører ud til medicinske patienter til vurdering og evt. Forebyg-

gelse af indlæggelse. Kører ud fra OUH. Er stort slået op på de sociale medier at akutmedicinere nu kører 

præhospitalt. Sender et signal om at det er ‘Akutlæger’ ved at det er bil med blink, paramediciner, gule 

lægejakker osv.  

Ved kørsel 1 kaldes både akutlæge og akutmediciner. Der ligger intet på skrift af rollefordeling eller an-

svar.    

NK formulerer udkast til brev som påpeger problemet med at akutmedicinere arbejder præhospitalt, jf. 

Retningslinjerne fra SST. CW læser udkast igennem. 

16. Ansøgning fra FYA (alle) 

Undtagelsesvis imødekommes FYA’s ansøgning om at støtte deres symposium med 40.000 kr.  

17. Nyt fra udvalgene (alle) 

Anæstesiudvalget: Perioperativt symposium afholdt. Stor succes, gode oplægsholdere. DGI-byen funge-

rede godt som venue.    

 

18. Evt. 

Mødekultur: ved dagens møde er der desværre begrænset fremmøde, en del har måtte melde (velbegrun-

det) afbud. Problem ift. Relativt få speciallæger til stede ift. at træffe tunge beslutninger om specialet. 

CW+TC sender mail ud som indskærper retningslinjerne for bestyrelsesmøder, som vedtaget ved sene-

ste internat.  

Desuden revurderes det om møderne skal berammes med yderligere 30 min 

 

/LH 

 

 

 


