
DASAIM – sekretariat v/ Tina Calundann 

c/o Afdeling for Bedøvelse, Operation og Opvågning. TraumeCenter og Akutmodtagelse 
Rigshospitalet, Inge Lehmanns Vej 6, opgang 6, afsnit 6011, 2100 København Ø 

tlf. 3545 6602 - e-mail: sekretariat@dasaim.dk 

Oktober 2022 
 
 
 

 
 
 
Referat 
Bestyrelsesmøde DASAIM 
13. oktober, kl. 16.00 - 19.00 
Rigshospitalet, opgang 6, 1. sal, mødelokale 3, afsnit 6011 
 
Deltagere: Christian Wamberg (CW), Jannie Lysgaard Poulsen (JLP), Tina Calundann (TC), Lasse 

Lykkebo Hald (LH), Lars Broksø Holst (LBH) Thomas Knudsen (TK), Peter Blom (PB), Jacob Madsen 

(JM), Rasmus Hesselfeldt (RH) (online til punkt om regnskab), Line Stendell (LS), Kim Lindelof (KL), 

Nanna Kruse (NK), Pernille Opstrup (PO). 

 

Afbud: Anne Cathrine Haug (ACH), Nanna Reiter (NR), Carl Johan Erichsen (CJE), 

 

1. Valg af dirigent 

PB 

2. Valg af referent 

LH 

3. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af punkt om generalforsamling  

4. Nyt fra formanden (CW) 

CW og NK var repræsenteret ved møde i SST om uddeling af 60 mio. til præhospitale køretøjer - fremskyn-

det pga. det kommende valg. Flere forslag. Intet konkret kom ud af mødet.  

5. Årsmøde 2022 (LB, PB, TC) 

LB, PB og TC har været har været ude på årsmødets venue og se på optimeringen af opstilling. 

Nyt venue (Clarion) også besøgt. Stort og med mange muligheder – arbejder videre med dette. Mangler at 

få et konkret tilbud og yderligere materiale.  

Snak om årsmødet skal afholdes andet sted end Kbh. Bestyrelsen mangler kendskab til venues andre ste-

der. MCI kontaktes (efter årsmødet) mhp. Ideer til venues i store byer til årsmødet 2025.   

 

Årsmødet 2022: 

Alle standpladser er solgt 

Programmet er klar, fraset det politiske emne og andre mindre ændringer.    

 

a. det politiske emne  

Mangler fortsat oplægsholdere. Flere spurgt, men ikke nogen bekræftede.  

 

D A S A I M 
 

Dansk Selskab 

for Anæstesiologi 

og Intensiv Medicin 
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Mulighed - repræsentant fra ‘Robusthedskommisionen’ - LS, PB og CW ser på kommisso-

riet og tager evt. Kontakt.  CW forsøger desuden at kontakte Niels Hammer (neurointensiv 

RH).  

Plan B – en af dem som har været med i arbejdsgruppen for udvidelse af selvstændig ordi-

nationsret til anæstesi- og intensivsygeplejerskerne. 

b. Generelforsamling 

Alle udvalg skal gennemgå hvem der er på valg i diverse udvalg. 

Problemer med at arrangerer udvalgsmedlemmer i flere udvalg.  

     

6. Gennemgang af årsregnskab 2021/2022 (RH online-deltagelse ca. kl. 17.00) 

Regnskab gennemgås.  

Der er budgetteret med underskud på 500.000 kr. (pga. Et ønske om øget aktivitet og akkumuleret over-

skud over flere år). Underskud på lidt over 800.000 kr. Godt 400.000 kr. Skyldes tab på værdipapirer. RH 

har været i kontakt m. banken som angiver at tabet er lidt mindre end det forventede i det aktuelle mar-

ked. Banken anbefaler at man fastholder de værdipapirer i forventning om at tabet bliver indhentet over 

en årrække.    

 

Budget gennemgås 

Tilføjelse om budgetpost på 80.000 kr. til temadag for alle udvalgsmedlemmer.  

 

7. NAPS (KL og CW) 

Proces om nyt holdningspapir har stået på i længere periode. Dog er der fortsat overvejelser, særligt i det 

nuværende politiske klima med forslag til udvidelser af beføjelser for sygeplejersker. 

Tidligere er DASAIMs vejledninger brugt i klagesager som minimumsstandarder. Desuden er der fagpoliti-

ske overvejelser. 

Punktet drøftes igen på internatet 

• Før internatet udsendes 3. udgave af holdningspapiret’ 

• CW kontakter STPS mhp. Oplæg ved internatet om hvad DASAIMs anbefalinger og vejledninger 

har betydelse for vurdering af klagesager. 

• ‘Team NAPS’ er derudover tovholder på at lave oplæg/faciliterer debat om NAPS-holdningspapir 

på internatet.  

 
8. Ansøgning om økonomisk støtte til internat for obstetrisk udv. og obst. interesserede anæstesiolo-

ger i efteråret 2023 (mail fra KL 1/10)(KL) 
Godkendt 
 

9. Risiko for leverancemangel på medicinsk udstyr som følge af EU-krav om re-certificering af medi-

cinsk udstyr (orientering LS) 

Bestyrelsen har endnu ikke kendskab til mangel på anæstesiologisk medicinsk udstyr. Der skrives bekym-

ring hvis dette opleves 

LS er tovholder på evt. At samle sammen, hvis dette bliver relevant.  
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10. Nyt fra udvalgene 

a. Udv. for anæstesi og perioperativ medicin 

Sara Ekeløf Busch indstilles til at side i arbejdsgruppe sammen med kardiologerne mhp. Vejledning for 
kardiel risikovurdering forud for non-kardiel kirurgi 

b. Udv. for intensiv Medicin 

NR går af som formand. Ny kandidat er fundet. 

c. Uddannelsesudvalget 

Intet nyt 

d. Smerteudvalget 

Mange henvendelser mhp. Finde repræsentanter til diverse arbejdsgrupper. Præget af at flere 

henvendelser har været med meget kort frist.   

e. Præhospital og akutmedicinsk udvalg 

Udsendt transport-rekommandation.  

Arbejder på svar på til korrespondance med præhospital ledelse i region syd, mht. Akutlæger og 

præhospital vurderingsbil.  

f. Neuroanæstesi- og -intensiv udv. 

Høringssvar sammen med Dansk Hypertensionsselskab til vejledning om svær hypertension, ved 

Kirsten Møller.  

Arbejder på at få ny formand til udvalget på plads 

g. Obstetrisk anæstesiudv. 

Internat afholdt med succes. Kort skriv til hjemmesiden 

Drøftelse om kompetencer og videreuddannelse hos anæstesiologer, der arbejder steder med 

fødsler.  

h. Thoraxanæstesi- og -intensiv udv. 

Anbefaling fra SST om donation efter cirkulatorisk død sendt i høring i udvalget. Umiddelbart er 

tilbagemeldingerne, at det er en god anbefaling og der har ikke været nogle kritiske indsigelser. 

Thoraxsymposium afholdt i september. Emnet var smerter ifm. Thoraxkirurgi. 120 deltager (anæ-

stesiloger, sygeplejersker og kirurger). 

 

11. Evt. 

- Festmiddag og betaling til årsmødet 

Debat om bestyrelsen skal have betalt deltagelse i middagen. Der er en overordnet holdning om 

at bestyrelsen deltager i årsmødet og middagen som repræsentanter for bestyrelsen og derfor 

også skal have betalt middag.   

 


