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Referat 
Bestyrelsesmøde DASAIM 
7. juni, kl. 16.00 - 19.00 
OUH, Patienthotellet, 5. sal Nord  
 
 
Deltagere: Christian Wamberg (CW), Nanna Reiter (NR), Jannie Lysgaard Poulsen (JLP), Tina Ca-

lundann (TC), Lasse Lykkebo Hald (LH), Lars Broksø Holst (LBH) Thomas Knudsen (TK), Peter Blom 

(PB), Pernille Opstrup (PO), Jacob Madsen (JM), Anne Cathrine Haug (ACH), Rasmus Hesselfeldt 

(RH), 

 

Afbud: Line Stendell (LS), Kim Lindelof (KL), Carl Johan Erichsen (CJE), Nanna Kruse (NK), 

 

1. Valg af dirigent 

PB 

2. Valg af referent 

LLH 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4. Nyt fra formanden (CW) 

CW+LBH har igen været hos STPS i sag om illegal omskæring og hvordan man dette kan kommes 

til livs. DASAIM har umiddelbart ikke noget at byde ind med, udover de inputs der allerede er givet 

ifm. Det forberedende arbejde til den nuværende vejledning (som DASAIM har valgt at stå uden-

for)  

5. Årsmøde 2022 (LB, PB, TC) 

Fin fremgang i arbejdet med programmet. Opdateret programudkast udsendes snart. 

Der er ønske fra de fire kliniske databaser om at kunne fremlægge årsrapporter/have session om 

mulighederne i databaserne. Ønsket egentlig fremsat sidste år, men desværre gået tabt i overdra-

gelsen af årsmødet, til nye ansvarlige. Kommer på programmet 2023.  

 

Ide til reklame for årsmøde og indlæg: top-3 ‘det skal jeg se’ på årsmødet. lægges drypvis op på FB 
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som reklame for diverse oplæg. LLH skriver kort oplæg som arbejdsgruppen kan koordinere ud fra. 

TK, PB, CW, ACH, og FYA melder sig 

a. årsmøde 2024 (jubilæum) 

75-års jubilæum.  

Ideer:  

Nyt koncept for oplæg - flere sessioner som FYA Fightnight  

Middag tjenere som også laver ‘teater’.  

Oplæg ud fra bogen ‘Ve og velfærd’   

6. DAD (alle) 
Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde.  
Debat om indgåelse af samarbejde.  
Værdien af at have en national database, understøttet af RKKP (og de dertilhørende kompetencer) 
er stor.  
Desuden er bestyrelsen positivt stemt for at der er en fra DASAIMs bestyrelse, som er medlem af 
styregruppen, for at sikre tættere sammenhæng til klinikken.        
Dog har bestyrelsen flere bekymringer ift. DAD 

•  Missing data  

• Ikke-evidensbaseret indikatorer  

• Manglende relevans for klinikeren  

Dele af dette kan formentlig blive konkretiseret i en Dokumentalist-rapport.   
Bestyrelsen støtter at gå ind i arbejdet, men der er også enighed om at trække sig igen, hvis der 
fortsat er problemer. 

a. Dokumentalist 
Kim Garde bliver rykket for stillingsopslag. DASAIM er behjælpelig med at udbrede opsla-
get til medlemmer. 

7. Ansættelse af ikke-anæstesilæger på RH 4131 (CW) (mail vidersendt til best. 5/5) 
Debat om emnet og om det svar der er kommet på DASAIMs henvendelse. 
Hvis man skal være ansat ‘på lige fod’ med andre i ‘vagtlaget’, så skal man have kompetencer svt. 
Dem beskrevet ‘intensiv medicinske fagområde’. 
Andre specialer/faggrupper, ansat som supplement til at højne fagligheden, hilses velkommen. 
Men dette skal ske i en ramme der sikrer at der er relevante faglige kompetencer til stede hele 
døgnet. Formel videreuddannelse inden for intensiv terapi bør prioriteres.  
NR+CW udfærdiger udkast til svar.    

8. Overvejelser hos direktionen på BBH om at bruge præ-intro læger som erstatning for anæstesisy-

geplejersker (CW, LS) 

Umiddelbart er planerne på BBH trukket tilbage.  

DUU har lavet opslag på hjemmesiden om DASAIMs holdning. 

9. Akutmedicinernes præhospitale enheder i Region Syd (NK) 

Brev sendt til ledelsen i Region Syd 

Udskydes til næste møde 

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

Proces noget udskudt af personlige årsager 

Kontakt med selskab som kan udvikle hjemmesiden. TBK har været i kontakt med flere professo-

rer mht. Indhold. Desuden kontakt til forlaget som har udgivet luftvejsbogen mhp. at denne bliver 

tilgængelig online for DASAIMs medlemmer. 
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Bestyrelsen bakker stadig fuldt op om opstart af nye hjemmeside. 

Møde i ‘hjemmesidegruppen’ hvor der aftales videre plan.   

11. Udnævnt af DASAIM - hvem, hvor og hvorfor - Medicinrådet (udsat fra sidste møde)(CW) 

Liste udsendt om hvem sidder i hvilke udvalg. Ingen kommentarer fra bestyrelsen. Dette bør gøres 

fast, fx før internatet. 

 

Debat om de personer som DASAIM udpeger og balancen mellem at de er udpeget som individer, 

men dog også for at repræsenterer DASAIM. Ifm. Større generelle udmeldinger eller arbejde af 

mere principiel karakter, bør DASAIMs bestyrelse eller underudvalg høres.  

De fleste er udpeget for en begrænset tidsperiode og DASAIM kan selv vælge om de indstiller per-

sonen til genvalg eller ej.  

Generelt er der ikke god kontakt mellem de udpegede og, de relevante underudvalg i DASAIM. 

Fremadrettet ønskes at der gives som min. En årlig tilbagemelding, dels for at være orienteret om 

det arbejde som pågår, dels for at minde om at de udpegedes relation til DASAIM. 

En generel informationsskrivelse til nyudpegede repræsentanter bør udformes.  

 

12. Vælg klogt (CW)  

Se pkt. 11  

13. Ansøgning fra SATS Århus (mail 4/5) 
Projektet støttes ikke, da vi har bestyrelsen, ikke vurderer at det har nok relevans for det anæste-
siologiske speciale. CW skriver svar. 

14. Intermediære afsnit (alle) 
Umiddelbart er der ikke sket yderligere.  
Bestyrelsen støtter generelt, men har ingen kandidater til at løfte opgaven. DASAIM er stadig åben 
for at de intermediære afsnit hører til under DASAIM pga. Det tætte forhold til intensiv terapi. 
Hvis ny kandidat melder sig til at være tovholder på opgaven, opstartes arbejdet igen. 

15. Non-obstetrisk kirurgi (udsat fra sidste møde)(KL) 

Udsættes 

16. Oversigt over udpegede medlemmer (mail fra Tina 19/5)(alle) 

Se pkt. 11 

17. Nyt fra udvalgene 

a. Udv. for anæstesi og perioperativ medicin 

Ikke til stede 

b. Udv. for intensiv Medicin 

Mødes månedligt.  

Arbejde med COVID-vejledning. 

Arbejde med revision af HU- portefølje, inkl. vejledning til brug af de intensive kompe-

tancekort. 

Arbejde med årsmødet.  

c. Uddannelsesudvalget 

Arbejde med årsmødet.  

Ønske om at have en stand til årsmødet om fredagen, hvor der tråden fra session samles 

op og der er diverse uddannelsesaktivitet. Umiddelbart er der opbakning fra bestyrelsen 

til initiativet.   
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d. Smerteudvalget 

Arbejde med årsmødet.  

Der er lagt plan for arbejdsområder, men problemer med at få engageret store dele af ud-

valget 

e. Præhospital og akutmedicinsk udvalg 

Ikke til stede 

f. Børneanæstesi- og -intensiv udv. 

Arbejde med revision af HU-portefølje 

Arbejde med årsmødet. 

g. Neuroanæstesi- og -intensiv udv. 

Webmøde siden sidste bestyrelsesmøde.  

Ny formandkandidat fundet som afløser for JM 

Arbejde med revision af HU- portefølje. 

Henvendelse fra Danske Selskab for Hypertension. Man arbejder på vejledning om  Hyper-

tensiv encefalopati. Prof. Kirsten Møller (RH) er koblet på som repræsentant fra det anæ-

stesiologiske speciale  

h. Obstetrisk anæstesiudv. 

Ikke til stede 

i. Thoraxanæstesi- og -intensiv udv. 

Symposium med thoraxkirurgerne d. 23/9. Emnet bliver smerter. 

j. FYA 

Symposium denne weekend, desværre ikke fuldt tegnet. 

k. TC 

Har via lægeforeningen fået kontakt til medietræner. Oplæg udsendes til bestyrelsen. Al-

ternativt må der findes ekstern konsulent. 

l. Forskningsudvalget 

Stiftende generalforsamling i forskningsnetværk. Nyhed er på hjemmesiden. 

18. Evt. 

/LLH 


