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Referat 
Bestyrelsesmøde DASAIM 
6. december, kl. 16.00 - 19.00 
Rigshospitalet, opgang 6, 1. sal, mødelokale 3, afsnit 6011 
 

Deltager: Christian Wamberg (CW), Line Stendell (LS), Søren Bache (SB),   

Christoffer Sølling (CS), Malene Lægdsgaard Johannsen (MJ), Carl Johan Erichsen (CE), Jacob Gamst 

(JG), Kim Lindelof (KL), Sigrun Kann (SK), Sarah Chehri (SC), Lasse Hald (LH - inviteret som observa-

tør)  

 

Afbud: Jannie L. Poulsen (JP), Rikke Meisler (RM), Pernille Opstrup (PO), Anne Cathrine Haug, (AH), 

Thomas Bøllingtoft Knudsen (TK), 

 

1. Valg af dirigent 

LS 

2. Valg af referent  

LH 

3. Godkendelse af dagsorden -  

Tilføjelse af punkt. 11, SATS-ansøgning  

4. Præsentation af bestyrelsen (alle) 

Kort præsentation af alle i bestyrelsen 

5. Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand (alle) 

CW og JP fortsætter i forskningsudvalget 

LS vælges til næstformand 

6. Årshjul i DASAIM (LS) 

Internat søndag til mandag, først i januar (næste gang 8.-9. januar 2023). Typisk på Hindsgavl, Middelfart. 

Typisk afholdelse af lidt ‘tungere’ principielle diskussioner. Møde med aktører ude for bestyrelsen. Lærer 

hinanden at kende under lidt mere uformelle omstændigheder.     

8 - 10 møder spredt ud på resten af året. Typisk to virtuelle og et-to i Odense. Ellers møder i København. 

Årsmødet (i november) fylder naturligvis noget hen over året. Udvalgene melder forslag til oplæg ind først 

på foråret. Programudkast typisk sidst på foråret/først på sommeren. En del arbejde, særligt for TC, måne-

derne op til mødet.     

7. Nyt fra formanden (CW) 

Tanker om DASIAMs og betyrelsens struktur. Har bestyrelsen den rette størrelse og sammensætning? 

 

D A S A I M 
 

Dansk Selskab 

for Anæstesiologi 

og Intensiv Medicin 
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Kontaktet af medlem om oprettelse af et Bæredygtighedsudvalg (klima/miljø). Et koncept som man har i 

flere steder i udlandet. CW beder om et kort oplæg fra medlemmet til dette. 

 

Kommende arbejde med sedation uden tilstedeværelse af anæstesi. Flere eksempler på kardiologer, der 

laver ablationer og DC-konvertering i propofol-rus/tung sedation. ØNH i Gødstrup ønsker at lave flere un-

dersøgelser i sedation.  

DASAIM har i længere tid arbejdet på at opdaterer holdningspapir om sedation uden deltagelse af anæ-

stesipersonale. Dette har vist sig svært at formulere da der aktuelt er stor udvikling på området og derfor 

mange komplekse overvejelser. Ønske om at lave en national vejledning om sedation – arbejde med at 

rekruttere til arbejdsgruppen er påbegyndt.   

Punkt på internatet.  

 

Møde i ‘Vælg Klogt’ (samarbejde mellem Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber). Projekt hvor 

man arbejder med at udnytte ressourcerne bedre i sundhedssystemet. Tidligere har DASAIM haft repræ-

sentant med som har arbejdet med det anæstesiologiske prætilsyn (virtuelt, ‘skærmpræ’). Aktuelt andet 

fokus, men ikke direkte anæstesi-relateteret. 

 

Møde i lægeforeningen, som søger input fra alle de lægefaglige selskaber til organisering og ressourceud-

nyttelse i sundhedssystemet (forud for opstart af Prioriteringsrådet?). Inputsne skal bruges i en forventet 

fremtidig debat.     

 

Møde i morgen i epidemikommissionen og snart møde i ‘Taskforce for sygehuskapacitet’. (Begge dele ud-

springer af COVID-pandemien). 

 

ACTA vil ansætte en social media-redaktør til at styrke dets tilstedeværelse på sociale medier.  

8. Status på debatten om papirpræ (LS) 

DASAIM er forud for årsmødet blevet kontaktet om at formulere en holdning til ‘papirpræ’ af Carsten Tol-

lund. Dette affødte et debatpunkt på årsmødet. Tre personer (Carsten Tollund, Martin Kryspin og Susanne 

Scheppan) har meldte sig til en arbejdsgruppe, som skal komme med et udkast til et holdningspapir.  

Lige nu er det primært læger fra specialiserede centre, der er repræsenteret i arbejdsgrupper, men hold-

ninger fra centre med meget højt patient-flow, er også vigtig. Man er desuden bevist om at der er mange 

holdninger og stor forskel på praksis rundt om i landet. Desuden er der allerede forgået arbejde ifm. ‘Vælg 

Klogt’, hvor DASAIM har haft en repræsentant. Emnet har desuden været debatteret på sidste bestyrelses-

internat.     

LS vil kontakte arbejdsgruppen og høre om de kan formulere et udkast inden internatet, så punktet kan 

debatteres der.    

9. Møde i Lægeforeningen: Ressourcer og prioritering i sundhedsvæsenet (CW, LS) 

Se pkt. 7 

10. Planlægning bestyrelsesmøde februar/marts (alle) 

Debat om fysiske vs. virtuelle møder. Set i lyset af at det har været svært rekrutterer formænd til diverse 

udvalg/bestyrelsesmedlemmer, ønsker man at gøre møderne mere fleksible med en højere grad af online 

møder. Evt. Flere virtuelle møder og færre, men længere møder.   
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Kommende møder 27.02.23 (Virtuelt - TC indkalder via Teams. Er vedhæftet i kalender-invitationen...). Re-

sten af årets møder fastsættes på internatet. 

 

Temadag for alle udvalg: september i Nyborg. Usikkerhed om der udvalgsmedlemmer har interesse i at 

deltage – Alle formænd skal spørge i deres udvalg om der er interesse i at deltage. Fx kunne der være un-

dervisning i pressehåndtering.  

11. SATS-ansøgning 

Enighed om at støtte med 10.000 kr. I svaret skal det nævnes at DASAIM meget gerne vil have hjælp til 

årsmødet af to frivillige. TC skriver svar.  

12. Nyt fra udvalgene 

a. Udv. for anæstesi og perioperativ medicin 

Intet siden sidst 

b. Udv. for intensiv Medicin 

Ny formand. COVID har fyldt meget og givet et godt samarbejde på tværs af landet, men aktuelt 

er der lidt et ‘vakuum’ efter at COVID ikke fylder så meget.  

c. Uddannelsesudvalget 

Udkast til høringssvar sendt til bestyrelsen ift. Dimensioneringsplanen. Man anbefaler flere HU-

stillinger pga. Naturlig afgang fra specialet. Bekymringer om at man fra regionerne gerne vil styre 

placeringen af HU-forløb ud fra politik og lægemangel og ikke ud fra hvor uddannelsesresourcerne 

er.  

d. Neuroanæstesi- og -intensiv udv. 

Intet nyt 

e. Obstetrisk anæstesiudv. 

Snart case-møde for obstetrisk interesserede anæstesiologer. Online fra kl 16 til 18. Gode erfarin-

ger fra tidligere møder, med god feedback. 

Arbejde med opdaterer guideline om præeklampsi  

f. Thoraxanæstesi- og -intensiv udv. 

Ny formand. Har holdt konstituerende møde. Thorax-symposium fredag 26.05.23 

g. DAO 

Forårsmøde 31.03.23. Sender eventet til DASAIMs hjemmeside 

13. Evt. 

 

/LLH 


