Referat møde DASAIMs Smerteudvalg 6/1-2013

1. Stephan Alpiger bydes velkommen til udvalget og orienteres om udvalgets
igangværende opgaver.
2. DASAIMs Årsmøde:
a. Evaluering af vores indlæg i 2013:
Der er generelt tilfredshed med afviklingen af de 4 sessioner. Mødet omhandlende
organisering af den akutte smertebehandling i DK, kastede et par opgaver af sig, som
udvalget skal se på i det kommende år.
b. Hvordan kommer vi videre med syntesen af paneldebatten omkring organisering af
smertebehandlingen i DK?:
Enighed om, at dette omfattende emne henlægges til et senere møde.
c. Idégenerering til årsmøde indlæg 2014:
Der udarbejdes et “katalog”. Udvalgets medlemmer reflekterer over disse, og der udpeges
personer til at kontakte relevante eksperter indenfor emnerne.
c. Næste års smerteforskningspris: hvordan organiserer vi den nye ramme?
Der er enighed om at forskningsprisen skal tildeles en ung forsker til ikke endnu præciserede
formål. SA skriver udkast til kommisorium med deadline 14 dage. CT foreslår
bedømmelseskomite bestående af 1 professor, 1 repræsentant fra udvalget og 1 fra
DASAIMs bestyrelse. Forhører sig herom på DASAIM internat i weekenden.
3. Status for spørgeskemaundersøgelsen og manuskriptet for den igangværende
artikelskrivning om uddannelsen i smertebehandling:
Den nationale enquete er endeligt godkendt, og er i proces i Lægeforeningen. Ansvarlig er EK.
TE og CT arbejder videre på artikelmanuskriptet vedrørende de uddannelsessøgendes
smerteuddannelse til UfL.
4. Status for redigering af fagområdebeskrivelsen (Thomas´ manuskript):
OM har enkelte kommentarer, og tilskriver disse rettelser. Alle gennemlæser papiret og der
færdigredigeres på Skype møde d. 14/1. CT sender manus til SA.

5. Den fremtidige kommunikation i udvalget – Skype:
Enighed om, at konceptet skal afprøves. SA koordinerer den tekniske løsning. Første møde
14/1.
6. Der er fremlagt en ide om et kursus omhandlende smertebehandling på ITA i
samarbejde med Intensiv Udvalget v/CT:
Enighed om at det er et relevant emne, men at udvalgets umiddelbart ikke har interesse i at
gå ind i organiseringen af et sådant kursus aktuelt.
7. Datoer for kommende møder:
	
  
Skype møde 14+28/1- 2013, udvalgsmøde RH, hos OM 14/3 kl. 12.00

