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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde DASAIM 
14. september, kl. 16.00 - 19.00 
Rigshospitalet, opgang 6, 1. sal, mødelokale 3, afsnit 6011 
 
 
Deltagere: Lars Broksø (LB), Peter Blom Jensen (PBJ), Christian Wamberg (CW), Line 
Stendell (LS), Tina Calundann (TC), Jakob Madsen (JM), Kim Lindelof (KL), Pernille 
Opstrup, Jannie Lysgaard Poulsen (JLP) 
 
Afbud: Lasse Lykkebo Hald (LLH), Rasmus Hesselfeldt (RH), Nanna Reiter (NR), Carl 
Johan Erichsen (JHE), Thomas Bøllingtoft Knudsen (TBK), Anne-Cathrine Haug 
(ACH).  
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  

Dagsorden godkendt 

4. Nyt fra formanden (CW) 

Kim Garde har lavet udkast til jobopslag til dokumentalist. Opslaget lægges på hjemmesiden. 

Møde i Kirurgisk Forum (samling af kir selskaber + traumeudvalg + anæstesi). CW kom med input 

om at sætte fokus på situationen på operationsgangene.  

5. Årsmøde 2022 (LB, PB, TC) 

a. det politiske emne 

Specialet under angreb - Niels Hammer (RH Neuro) og Anette Lykke Petri (STPS) inviteres 

til at deltage sammen med Niels Sandgaard (Kardiolog OUH) og CW. Moderator: PBJ. 

b. yoga  

LS forhører sig, om Marianne kan finde en instruktør. 

c. dirigent GF 

Rune Sort har meldt sit kandidatur. Bestyrelsen takker ja. 

6. "Kreative" løsninger på anæstesiafdelinger (CW) 
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Der er i øjeblikket mange kreative løsninger for at imødekomme manglen af operations- og anæ-

stesipersonale. Udfordringen er at finde balancen mellem at få hverdagen til at fungere under de 

svære omstændeligheder og at bibeholde en forsvarlig og patientsikker faglig standard.  

PBJ fortæller om situation på OUH, hvor kardiologerne sederer tungt til ablationer uden tilstede-

vær af anæstesipersonale. Anæstesien er ikke blevet inddraget i tilrettelæggelsen af denne proce-

dure, men blot blevet præsenteret for den.  

Hvordan kommunikerer vi DASAIMs holdning om et minimum faglig standard? CW tager i første 

omgang kontakt til STPS (Anette Lykke Petri) for at høre, hvordan de ser på patientsikkerheden 

ved nogle af de konstellationer, der er etableret. Hun inviteres også til at deltage i det politiske 

emne på Årsmødet.  

7. Akutmedicinernes præhospitale enheder i Region Syd (NK) 

Svaret på NKs henvendelse er ikke fyldestgørende og tager ikke stilling til de bekymringer DASAIM 

har påpeget. Spørgsmålet er om, der er noget i fx specialeplanen, der bakker op om vores hold-

ning til at det kun er læger med de rette kompetencer der skal køre til ABC-truede patienter. Nan-

na laver udkast til henvendelse til SST.  

8. Medietræning for bestyrelsen (orientering TC) 

TC har ikke hørt fra konsulenten, men kontakter ham igen.  

9. Evaluering af mødeform; skal vi fastholde fysisk fremmøde/afbud-modellen eller åbne for hybrid-

møder? (alle) 

Diskussion af om flere møder skal være hybrid eller holdes vest for Storebælt. Der er ikke stem-

ning for hybridmøder – de har ikke fungeret tidligere. Det er sjældent bestyrelsesmedlemmer vest 

for Storebælt, der melder afbud.   

Vi bibeholder den nuværende mødeform. 

10. NAPS (Kim og Christian) 

Holdningspapir er udfærdiget, men tidspunktet for udgivelse har ikke været optimalt.  

KL redigerer seneste udgave, der sendes til gennemsyn og kommentarer i bestyrelsen.  Plan for 

udgivelse på næste bestyrelsesmøde. 

11. Nyt fra udvalgene 

a. Udv. for anæstesi og perioperativ medicin 

Nyligt internat. 

I Køge bruges VL alene til laryngoskopi fremfor DL. LS skriver om det til ACH. 

b. Udv. for intensiv Medicin 

 

c. Uddannelsesudvalget 

 

d. Smerteudvalget 

Har afholdt fysisk møde.  

Arbejder med uddannelse samt med at have akut smerte team på alle hospitaler.  

e. Præhospital og akutmedicinsk udvalg 

Ide til årsmødet: Hændelsen i Field’s (overtager oplæg fra smerteudvalg). 

Transportvejledning sendt til bestyrelsen – deadline næste møde. 

Møde i SST om ekstra bevilling til den præhospitale indsats.  

f. Børneanæstesi- og -intensiv udv. 
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Der er gang i arbejde med to vejledninger. 

Ikke meget aktivitet i udvalget.   

g. Neuroanæstesi- og -intensiv udv. 

 

h. Obstetrisk anæstesiudv. 

Forestående internat.  

Henvendelse fra DAD mhp. at skære nogle indikatorer fra. Diskuteres i udvalget og efterføl-

gende i bestyrelsen.  

Planlægger virtuelt case-symposium i efteråret og fysisk symposium til foråret.  

i. Thoraxanæstesi- og -intensiv udv. 

Intet nyt. Symposium 23. september. 

12. Evt. 

Der er generelt meldinger fra udvalgene om, at der ikke er meget aktivitet. 

Diskussion af hvordan vi som selskab kan højne aktiviteten i de enkelte udvalg.  

Forslag: 

Frikøb til at skrive vejledninger 

En fælles udvalgsdag 

 

 
 


