DAO formandsberetning 2015
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i november 2014 som følger:
Formand: André Miran
Kasserer: Karsten Bjerre-Jepsen
Sekretær: Søren Clemmensen
Menigt medlem: Carl Johan Erichsen
Repræsentant i DASAIM: Annette Freudendahl

DAO’s repræsentant i DASAIM.
På DASAIMs generalforsamling i nov. 2014 blev et protokollat vedtaget, hvor DAOs
bestyrelse årligt udpeger et medlem, der kan deltage i DASAIMs bestyrelsesmøder som
repræsentant for speciallægepraksis. Annette Freudendal der i det forgangne år allerede
havde gjort et stort arbejde med at få indflydelse i DASAIM blev valgt til at fortsætte.
SST tilsyn.
Alle SST tilsyn hos anæstesiologer er vel overstået. Generelt har vores speciale klaret sig
godt med kun enkelte problematiske forhold.
Akkrediteringsarbejdet.
Akkrediteringsarbejdet blev skudt i gang med opstartsmøder afholdt af eKVIS i foråret. Der
har været en del forvirring omkring, hvordan man skal lade sig akkreditere, hvis man
udelukkende bedøver og ikke har egne kliniklokaler. eKVIS har løbende udsendt
vejledninger for dette, som sidst er blevet opdateret i juni. Vi har desuden lavet en
vejledende specialeguide, der kan findes på eKVIS hjemmeside under:
www.ekvis.dk/specialer/an%C3%A6stesiologi/akkreditering.
Revision af rekommandationer for speciallægepraksis.
Rekommandationerne for speciallægepraksis er revideret og findes på
www.dasaim.dk/dokumenter/ . Primære ændringer fra tidligere: Undervisning i
genoplivning og nødprocedurer for klinikpersonale skal afholdes mindst hvert 2. år.
Krav til procedure for tilkaldelse af hjælp og overflytning til hospital er ændret.
Under kvalitetssikring og dokumentation er SST-tilsyn og akkreditering nu nævnt.

Revideret specialevejledning for anæstesiologi 2015.
Revideret specialevejledning gældende fra 1. september 2015 kan findes på
sundhedsstyrelsens hjemmeside:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-ogberedskab/specialeplanlaegning/specialeplan-2010/anaestesiologi.

Anæstesi:
Speciallægepraksis er at betragte som hovedfunktionsniveau. Man skal være særligt
opmærksom på aldersgrænsen 2 år som er udspecificeret således i specialeplanen:
Der må udføres anæstesi til børn på 2 år eller derover, ASA 1 og 2 til såvel akutte som
elektive mindre operative indgreb med knivtid på under 2 timer.
Der må udføres kortvarig anæstesi på maske uden brug af larynxmaske eller intubation, til
børn under 2 år, ASA 1 og 2 til elektive mindre operative indgreb.
Det forventes, at den enkelte speciallæge varetager mindst 300 anæstesier til børn pr. år.
Smertebehandling:
På hovedfunktionsniveau bør følgende kunne varetages:
Behandling af simple og ukomplicerede langvarige eller kroniske non-maligne
smertetilstande.
I smertebehandlingen tales om ”shared-care” hvor man forventer et samarbejde mellem
primær og sekundær sektor. Speciallægepraksis nævnes som en del af praksisområdet
under primærsektoren.
Modernisering af specialet, herunder udsættelsen af del-moderniseringen.
Vi er planlagt til modernisering indenfor 3 år. Den planlagte delmodernisering med
indførelse af ultralydsvejledte blokader, er derfor faldet i forbindelse med overenskomsten
for speciallægepraksis 2015. Vi har fået tilføjet ydelsen tolkehonorar i forbindelse med
anæstesier, hvor der bruges tolk.
FAPA nedsatte i foråret en moderniseringsarbejdsgruppe. På FAPA-kongressen i
september lavede gruppen et oplæg, mhp. diskussion af hvad vi ønsker medtaget ved den
kommende modernisering. Det er vigtigt, at vi fortsætter dette arbejde i DAO-regi.
Nedlægning af FAPA og overførsel af aktiviteter til DAO.
Bestyrelsen i FAPA fik ved generelforsamlingen i foråret mandat til at arbejde hen imod
nedlæggelse af FAPA med henblik på videreførelse af aktiviteterne i DAO. Ved den
ekstraordinære generalforsamling i FAPA d. 19-09-2015, stemte alle for nedlæggelsen.
Den endelige beslutning tages på den 2. ekstraordinære generalforsamling i FAPA der
afholdes i dag.
Det dalende medlemskab.
Da speciallæger ikke længere automatisk bliver medlem af DAO, ser vi et dalende
medlemsskab.
Vi er nu 660 kontigentbetalende medlemmer. Der er 19 fuldtidsydernumre, 19
deltidsydernumre og 9 overlægeydernumre i anæstesiologi.
Vi må derfor forvente et dalende medlemstal, og i den forbindelse en kontinuerlig
kontigentstigning over en årrække.

Den fremtidige hjemmeside.
I forbindelse med nedlægningen af FAPA vil dennes hjemmeside overgå til DAO.
Spørgsmålet er om det er tid til en modernisering eller eventuelt en helt ny hjemmeside.
Dette vil selvfølgelig komme an på medlemmernes krav til hjemmesiden kontra DAO’s
økonomi.
Efteruddannelsesstrategi, herunder brug af efteruddannelsesdage.
Ifølge overenskomsten om speciallægehjælp har praktiserende speciallæger ret til 8 årlige
efteruddannelsesdage. Vi er generelt dårlige til at bruge disse, og det har været diskuteret,
om vi skal oprette kurser i DAO regi.
Bestyrelsens sammensætning fremover samt strategier for arbejdet i DAO.
I forbindelse med overtagelsen af FAPA’s opgaver og varetagelsen af DAO’s fremtidige
opgaver, vil bestyrelsen forsøge at lægge en strategi for bestyrelsesarbejdet fremover. Der
vil blandt andet blive behov for et mere målrettet moderniseringsudvalg samt et
uddannelsesudvalg.

Da Karsten Bjerre-Jepsen har valgt at gå på pension, vil bestyrelsen gerne takke for hans
uvurderlige arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen takkes for samarbejdet det forløbne år.

André Miran
Formand

