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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde DASAIM 
25. august, kl. 16.00 - 19.00 
Teams 
Deltagere: Christian Wamberg (CW), Carl Johan Erichsen(CJE), Jacob Madsen (JM), Thomas Bøllingtoft 
Knudsen (TBK), Lasse Lykkebo Hald (LLH), Anne Cathrine Haug (ACH), Line Stendell (LS), Tina Calundann 
(TC), Janie Lysgaard Poulsen (JLP), Nanna Reiter (NR), Nanna Kruse (NK), Peter Blom Jensen (PBJ), Rasmus 
Hesselfeldt (RH), Kim Lindeloff (KL), Lars Broksø Holst (LBH). 
 
Afbud: Pernille Opstrup (PO),  

 
Evt. afbud sendes til bestyrelsen@dasaim.dk senest 2 dage forud for mødet! 

 

1. Valg af dirigent  

PBJ 

2. Valg af referent  

JLP 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4. Nyt fra formanden (CW) 

Høringssvar angående sygeplejerskers virkningsområde. Flere problematiske områder. Hørings-

svar tidligere godkendt af bestyrelsen og afsendt. TK gør opmærksom på at der forligger undersø-

gelser som viser flere fejl ved Nurse Practitioners ordinationer. Kan evt. bruges, hvis der skal sen-

des yderligere svar. 

CW har haft kontakt til LF, der også kommer med kritisk høringssvar.  

 

Neurocenteret (RH) er ved at ansætte en pædiater i afdelingslægestilling, der skal fungere som 

anæstesiolog. Bestyrelsen er enstemmigt bekymret for udviklingen, hvor speciallæger fra andre 

specialer ansættes til at indgå på lige fod med speciallæger i anæstesiologi - formentlig som led i 

at positionerer personer og afdelinger ift. Børneriget. CW og JM formulerer skriv til Neurocentrets 

afdelingsledelse og centerledelsen. Afhængig af svaret på henvendelser tager bestyrelsen stilling 

til videre tiltag. 
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Der er givet en ekstrabevilling på det præhospitale område på 60 mio kr (årligt?). CW og NK er in-

viteret til et møde omhandlende, hvad disse midler kan bruges til. Forslag er bl.a. psykiatri på ga-

den + lægebilerne tilbage i Region Sjælland.  

5. Årsmøde 2022 (LB, PB, TC) 

a. Alle ser programmet igennem for om alle sessioner har moderatorer, om de rigtige sessio-

ner er sat til live streaming? Programmet ligger på hj.siden. 

b. Der er modtaget 58 abstracts. 

c. Det politiske emne 

Det anæstesiologiske speciale under pres. Om grænsefladerne til andre specialer. Pædia-

ter på intensiv, moderat sedation uden anæstesipersonale, udvidelsen af sygeplejersker-

nes virksomhedsområde, akutmedicinere som ambulancelæger. 

d. årsmøde 2024 (jubilæum) 

Udskydes til internat. Tænk gerne over ekstraordinære måder at markere jubilæet på. 

6. DAD (alle) 
a. Dokumentalist 

CW rykker Kim Garde for stillingsbeskrivelse, der slås op på hjemmeside og fb.  
b. Diskussion af DASAIMs involvering i DADs styregruppe udskydes til internat. 

7. Akutmedicinernes præhospitale enheder i Region Syd (NK) 

Opfølgning på henvendelse til Reg Syds ”akutte vagtlæger/præhospital” klædt som ambulancelæ-

ger, kører med udrykning også til luftvejstruede ptt. 

NK videresender det svar der er givet på DASAIM og PAUs henvendelse. Punktet tages op til næste 

bestyrelsesmøde.  

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

Vejledning om non-obstetrisk kirurgi laves selvstændigt for DASAIM. Kommer til gennemsyn sidste 

gang i bestyrelsen, inden den lægges på hjemmesiden.  

9. Akutmedicinere, brug og udlevering af Ketamin i akutmodtagelsen (mail fra Jacob 14/6) (JM) 

Henvendelse til DASAIM om, at Ketamin bruges af ikke-anæstesiologer i akutmodtagelsen på Aal-

borg UH og præhospitalt. Ketamin må kun udleveres til speciallæger i anæstesiologi. 

Bestyrelsen har en holdning til, at men kun bør bruge lægemidler, der kan udskrives på egen auto-

risation. 

10. Medietræning for bestyrelsen 

TC har taget kontakt til konsulenten mhp. medietræning for bestyrelsen. Han inviteres til søndag 

på internatet. 

11. Indstilling om ansættelse af sagkyndig i anæstesiologi STPK (mail fra TC 23/8) (alle) 

Indstillingen godkendes. 

12. Nyt fra udvalgene 

a. Udv. for anæstesi og perioperativ medicin (LS) 

Snart internat for udvalget. 

Perioperative symposium 23. april.  

b. Udv. for intensiv Medicin (NR) 

c. Uddannelsesudvalget (ACH) 

Arbejder med revision af målbeskrivelsen. SST varsler revision af hele konceptet omk. 

målbeskrivelser for alle specialer.  Fokuserer på at synliggøre anæstesiologsiske kerne-

kompetencer og progression gennem det samlede uddannelsesforløb. Kompetencer, der i 
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dag synes enkeltstående, forsøges i højere grad koblet til patientforløb og indsat i kon-

tekst.  

DUU har dialog-stand på Årsmøde med to emner; præhospital uddannelse og efteruddan-

nelse. 

Snart internat hvor revision af målbeskrivelsen er det primære arbejdspunkt. 

 

d. Smerteudvalget (PO) 

e. Præhospital og akutmedicinsk udvalg (NK) 

f. Børneanæstesi- og -intensiv udv. (LBH) 

Høringssvar omhandlende autoriseret personers indblanding i ikke-medicinske omskærin-

ger, man ønsker at sænke kravet for UTH til kun at omhandle livstruende tilstande.  

DASAIM mener, at anæstesiolog skal være til stede ved alle omskæringer samt at de ikke 

ser et argument for at sænke baren for UTH-indrapportering. 

Udvalget har svært ved at mødes fysisk.  

g. Neuroanæstesi- og -intensiv udv. (JM) 

Ikke meget aktivitet aktuelt, men nyt møde planlagt. 

h. Obstetrisk anæstesiudv. (KL) 

Internat inden længe 

i. Thoraxanæstesi- og -intensiv udv.(PBJ) 

Symposium 23. september joint venture med Thorax kirurgisk Selskab 

j. Redaktøren 

Møde med hjemmesidefirma. Processen om ny hjemmeside sættes så småt i gang.  

 

13. Evt. 

 


