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1.

Planlægning af mødet

Der laves disposition for, og prioritering af opgaverne for mødet.
2.
Kommisorium for smerteudvalget (findes på DASAIMs
hjemmeside)
•

Revision af kommisorium:

Papiret gennemgås. Enighed om, at kommisoriet for nuværende er
dækkende.
3.

Fremtiden for udvalget

•

Udvalgets rolle i faglige rådgivningssager:

Udvalgets fremadrettede placering i den danske smerteorganisation
diskuteres. Der er enighed om, at centrale fremadrettede opgaver
indbefatter:
Fortsat varetagelse af rådgivning i.f.t. anæstesiologisk lægefaglige
spørgsmål vedrørende smertebehandling.
Fortsat varetagelse af rådgivning omkring sikring af et tilstrækkeligt
højt fagligt niveau for hoveduddannelsen i anæstesiologi.
En klarlægning af uddannelses-/kompetenceniveau for anæstesilæger
indenfor fagområdet smertebehandling på nationalt niveau i 2013.
Medvirken til planlægning af en styrket indsats i.f.t. ovennævnte.
En synliggørelse af fagområdet på alle niveauer.
Udarbejdelse af rekommandationer. Via en bedret synlighed, at opnå
en mere fremtrædende plads ved lægefaglige spørgsmål på nationalt/
regionalt niveau.
Aktuelt (2013) prioriteres spørgeskemaundersøgelsen frem for et
egentligt rekommandationsarbejde.

•
Kurser:
Aktuelt er tre af udvalgets medlemmer engageret i Rigshshopitalets
kursus i perioperativ smertebehandling. Der er for nuværende ikke
konkrete planer om at lave kurser, men dette er et indsatsområde
fremadrettet.
•

Indlæg til eksempelvis DASINFO:

-

Enighed om at bruge denne platform i højere grad.

4.

Fagområdebeskrivelsen

•
Fusion af de to papirer – det godkendte for Algologi og det ikke
færdiggjorte fra sidste internatsmøde:
CT har kontaktet medlemmer fra arbejdsgruppen, som har
udfærdiget Algologi papiret. Det pågældende selskab er opløst. Man er
indstillet på revision og publikation af eet samlet papir.
Baseret på Algologi fagområdebeskrivelsen, og det i 2012
udarbejdede manuskript, laves en disposition for den nye
fagområdebeskrivelse. TE sammenskriver et udkast.
Udkastet rundsendes til relevante høringsinstanser, herunder
medlemmer af det tidligere Smertemedicinske Selskab.
CT har kontakt til sekretariatet, LVS.
5.

Rekommandation for akut smertebehandling

•

Afklaring af kommisorium:

Der findes internationale arbejder på området, som løbende revideres.
Udvalget mener ikke, at der aktuelt er udsigt til udarbejdelse af en dansk
rekommandation på området. Enighed om, at der kan linkes til
eksempelvis ANZCA guidelines på DASAIMs hjemmeside.
Enighed om, at et indsatsområde kan være en national
rekommandation for anvendelse af opioider. Dette også set i lyset af de
sidste års fokus på anvendelse af oxycodon.
•

Nedsættelse af arbejdsgruppe:

Rekommandationsarbejders praktiske gennemførelse afventer
resultatet af den nationale spørgeskemaundersøgelse.

6.

Thomas´ spørgeskema

•

Gennemgang af spørgsmål:

Det foreliggende udkast diskuteres. Enighed om at sigte mod alle
uddannelsesniveauer for anæstesilæger i Danmark. Der bliver tale om et
betydeligt arbejde. Udkastet færdigrevideres i plenum.
•

Hvordan kan undersøgelsen gennemføres i praksis?

Enighed om, at online baseret teknik er mest farbar. Der tages
kontakt til Lægeforeningen, som giver tilsagn om publicering, baseret på
mailadresser på DASAIM medlemmer. EK er anvarlig for dette.
CT tilretter grafik og videresender til udvalg. Der laves
pilotundersøgelser lokalt ved udvalgsmedlemmer.
Enighed om at lodtrække om præmie ved besvarelse. Tilsagn om
betaling af en sådan indhentes.
CT fortsætter med opgørelse af data på hoveduddannlsen, baseret på
det tidligere anvendte skema.
7.

Opsamling inden årsmødet

•

Accept fra foredragsholdere:

-

Der mangler accept fra een foredragsholder. CT indhenter denne.

•

Fastlæggelse af moderatorer:

Den oprindelige plan, som er indsendt til organisationskommiteen,
fastholdes.
8.
-

Evt.
Diverse emner diskuteres.
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