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Formandens beretning 2022

Medlemsforhold

Selskabet har 1.316 medlemmer.

Afdøde medlemmer: Saida A. Ghaussy, Alice Joan Pedersen, 
Anne Holten Jensen, Georg Kjøngerskov Augustenborg, Niels 
Vidiendal Olsen og Finn Janstrup

Nye medlemmer: Nikolai Arnold, Mads Dam Lyhne, Marie 
Wegger, Kenneth Geving Andersen, Halvor Guldbrandsen, 
Hans Eric Sebastian Seitz-Rasmussen, Casper Lorentz Jessen, 
Anna Garcia-Alix Haugen Grynnerup, Cecilie Kjærholm Mark, 
Matea Matakovic Trivuncevic, Pernille Mygind-Klausen, Søren 
Flink Sørensen, Christina Drægert, Wuttapichai Promchalee, 
Søren Brouw Iversen, Christian Kurtzhals, Anne Peen Rodt, 
Masja Bluhme Hoe, Jens Ulrik Hove Buciek, Emilie Sørensen, 
Lærke Louise Reeberg Sass, Casper Tvarnø, Katrine Feldballe 
Bernholm, Niklas Breindahl, Signe Amalie Wolthers Laursen, 
Andrew Sharaw, Karoline Skov Dalgaard, Simon Ladehoff 
Thomsen, Mikkel Andreas Strømgaard Andersen, Lars-Gustav 
Rahbek Nielsen, Liva Christensen, Benjamin Skov Kaas-Hansen, 
Ulrik Winning Iepsen, Ulrick Skipper Espelund, Kariatta Esther 
Værum, Lise Skyttegaard Balkert, Dorte Junge Slifsgaard og 
Christoffer Calov Jørgensen.

COVD-19
Endelig slap COVID 19 sit greb på dagsordenen. Året begyndte 
dog med hyppige møder i “Task force for sygehuskapacitet”, 
hvor frygten for endnu en bølge med COVID 19 i januar 2022 
afstedkom megen planlægning og koordinering, men heldigvis 
ingen patienter. 

Eget virksomhedsområde til jordemødre, 
sygeplejersker m.fl. 
DASAIM deltog som høringspart i lovgivningsarbejdet til 
udvidelse af sygeplejersker og jordemødres beføjelser, som fik 
en del medieopmærksomhed. Arbejdet var koordineret med 
Lægeforeningen. 

 

Sundhedsvæsnet under pres
Efterveerne af Covid belastningen, sygeplejestrejken og 
mange års effektiviseringer har nu ramt de danske anæstesi-
afdelinger, hvor kapaciteten er faldende både på intensivafde-
lingerne og i særdeleshed på operationsgangene. DASAIM har 
sammen med kirurgerne i “Kirurgisk forum” udarbejdet flere 
bekymringsskrivelser til Regionerne, såvel som Sundhedsmini-
steriet. 

 Omskæring af drengebørn
DASAIM var endnu en gang inviteret af Sundhedsstyrelsen 
til at deltage i et nyt arbejde med at opspore og kortlægge 
ulovlige omskæringer af drengebørn med afsæt i en dokumen-
tarudsendelse bragt af TV2, hvor flere af DASAIMs medlem-
mer medvirkede, og den vejledning, som DASAIM netop ikke 
deltog i. Udbyttet af dette arbejde synes ikke at være ret stort.   
 

Taksigelser 
DASAIM takker sekrætær Tina Calundann, som er en uvurder-
lig hjælp i den daglige drift af foreningen. 
Vi ønsker også at takke afgående formand for udvaldet for in-
tensiv medicin, Nanna Reiter, der har ydet en kæmpe indsats, 
som næstformand og specielt under COVID-19 pandemien. 
Ligeledes en kæmpe tak til afgående formand for præhospital-
udvalget, Nanna Kruse, afgående formand for neuroanæstesi 
og – intensivudvalget Jacob Madsen, og afgående formand for 
thoraxanæstesi og –intensivudvalget Peter Blom Jensen, der 
efter 6 år i bestyrelsen ikke kan genopstille. 
En stor tak til kasserer Rasmus Hesselfeldt for at passe godt på 
finanserne Vi takker ligeledes bestyrelsessekretær Lasse Hald 
(FYA) og afgående formand for børneanæstesi og –intensivud-
valget Lars Broksø Holst, der ikke genopstiller.

2023 
I det kommende år forventes hjemmesiden at kunne præsen-
teres efter et år med forsinkelser i processen. Jeg forventer 
ligeledes, at fokus kommer på det nødlidende sundhedsvæ-
sen, hvor vi dels er inviteret med i Epidemikommisionen og 
arbejdet omkring det kommende prioriteringsråd. 

Christian Wamberg


