
Referat,	  DASAIMs	  Smerteudvalg,	  Internatsmøde	  2014	  
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Til	  stede:	  Ole	  Mathiesen	  (OM),	  Stephan	  Alpiger	  (SA),	  Thomas	  Enggaard	  (TE),	  
Carsten	  Tollund	  (CT)	  
	  
Fraværende:	  Eske	  Aasvang	  (EA)	  
	  
Søndag	  d.	  28.09:	  
	  
	  

1. Nationale	  Kliniske	  retningslinjer	  (NKR):	  
	  
Udvalget	  har	  udpeget	  repræsentant	  til	  en	  NKR.	  Den	  omhandler	  ”Smerter	  i	  
bevægeapparatet”,	  og	  er	  sendt	  i	  høring.	  DASAIM	  er	  på	  høringslisten,	  men	  høringen	  
er	  tilgået	  udvalget	  via	  Stephan.	  
Der	  er	  desuden	  budt	  ind	  på	  en	  NKR	  med	  emnet	  ”opioid	  behandling	  ved	  non-‐maligne	  
smerter”.	  Jette	  Højsted	  har	  udtrykt	  interesse,	  og	  har	  medvirket	  til	  formulering	  af	  
ansøgning.	  
	  
Udvalget	  har	  diskuteret	  kommunikationsveje	  i	  det	  tilfælde	  at	  udvalgets	  medlemmer	  
ikke	  deltager	  i	  selve	  processen.	  Enighed	  om,	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  generere	  overblik	  
over	  udpegede	  repræsentanter,	  og	  indholdet	  i	  de	  arbejder	  der	  pågår,	  herunder	  at	  
gennemse	  udkast	  inden	  endelig	  høring.	  Ligeledes	  vigtigt	  at	  repræsentanter	  kan	  
sparre	  med	  udvalget.	  
	  
	  
Der	  udfærdiges	  et	  udkast	  til	  en	  ”kontrakt”	  med	  udpegede	  repræsentanter,	  som	  
præciserer	  samarbejdsrelationen	  med	  selskabet.	  Sendes	  til	  gennemlæsning	  i	  DASAIMs	  
bestyrelse.	  
	  
Der	  er	  indgivet	  et	  forslag	  om	  udarbejdelse	  af	  NKR	  på	  området	  ”Akut	  
smertebehandling”,	  som	  er	  foreslået	  ansøgt	  allerede	  nu,	  på	  trods	  af	  at	  fristen	  er	  
overskredet.	  Emne	  og	  handlingsplan	  diskuteres:	  vi	  har	  tidligere	  luftet	  ideen	  om	  en	  
rekommandation	  på	  området,	  og	  der	  er	  enighed	  om	  at	  behovet	  er	  tydeligt,	  men	  at	  
det	  er	  essentielt	  at	  emnet	  afgrænses	  helt	  præcist.	  Der	  er	  mange	  potentielle	  aktører	  i	  
en	  sådan	  NKR,	  og	  dermed	  mange	  interesser.	  
	  
	  
Da	  emnet	  er	  forbundet	  med	  både	  betydelige	  faglige	  og	  organisatoriske	  udfordringer,	  
vedtages	  det	  at	  invitere	  forslagstilleren	  til	  et	  møde	  med	  udvalget	  om	  oplæg	  til	  
ansøgning	  og	  afgrænsning	  af	  emnet	  forud	  for	  næste	  ansøgningsrunde.	  



2. Specialeplanen:	  
	  

Sundhedsstyrelsen	  har	  udsendt	  et	  udkast	  til	  den	  nye	  specialeplan	  til	  kommentering.	  
Stort	  set	  samtlige	  tilføjelser	  og	  præciseringer	  er	  sløjfet.	  Det	  drejer	  sig	  summarisk	  
om:	  
	  
– Akut	  smertebehandling	  er	  fjernet,	  fraset	  en	  kort	  passus	  om	  tilsynsfunktion	  hos	  

problempatienter	  på	  hovedfunktionsniveau.	  
– Kompetencekrav	  til	  avanceret	  smertebehandling	  på	  tværfaglige	  smerteklinikker	  

(som	  SST	  tidligere	  har	  ønsket	  tilføjet,	  hvilket	  udvalget	  gjorde	  i	  2012)	  og	  til	  
udvikling	  og	  monitorering	  af	  den	  akutte	  smertebehandling	  på	  højt	  specialiseret	  
niveau	  er	  sløjfet	  

– Smertebehandling	  af	  børn	  på	  alle	  niveauer	  er	  sløjfet	  
	  
Udvalget	  finder	  dette	  stærkt	  utilfredsstillende.	  Det	  er	  indtrykket	  at	  fjernelsen	  er	  
udtryk	  for	  manglende	  overblik	  over	  områdernes	  omfang	  og	  placering,	  hvilket	  er	  
forståeligt,	  da	  der	  ikke	  findes	  data	  i	  sufficient	  omfang	  på	  området.	  	  
Øvrige	  specialers	  planlægning	  er	  gennemset,	  og	  der	  er	  ikke	  en	  afgrænsning	  af	  
organiseringen	  af	  disse	  emner.	  
	  
	  
Der	  udfærdiges	  en	  skrivelse	  til	  Sundhedsstyrelsen,	  som	  sendes	  i	  høring	  i	  DASAIMs	  
bestyrelse.	  Der	  lægges	  op	  til	  et	  møde	  med	  SST,	  hvor	  Per	  Rotbøll	  og	  Carsten	  Tollund	  vil	  
deltage.	  Vi	  afventer	  svar.	  
	  

3. Trafikfarlige	  lægemidler	  –	  hvad	  er	  status?	  
	  
Embedslægeinstitutionen	  har	  svaret	  på	  det	  papir,	  som	  blev	  udarbejdet	  af	  
arbejdsgruppen	  i	  foråret.	  Man	  anfører	  at	  der	  er	  et	  redigeringsarbejde	  i	  gang,	  og	  
inviterer	  til	  dialog.	  Vi	  har	  imidlertid	  intet	  hørt	  siden,	  og	  det	  er	  indtrykket	  at	  der	  er	  et	  
voksende	  antal	  henvendelser	  fra	  alle	  sektorer	  og	  dermed	  behov	  for	  en	  redigering	  af	  
regelsættet	  efter	  publikationen	  af	  IRF	  papiret	  i	  marts	  2014.	  
	  
	  
Thomas	  Enggaard	  kontakter	  SST	  og	  Embedslægeinstitutionen	  og	  rykker	  for	  en	  
præcisering.	  
	  

4. Smerteforskningsprisen	  
	  
De	  indsendte	  ansøgninger	  er	  samlet	  og	  klar	  til	  bedømmelse.	  Imidlertid	  er	  én	  af	  
bedømmerne	  sprunget	  fra.	  Der	  er	  stillet	  forslag	  om	  at	  spørge	  Lone	  Nikolajsen	  fra	  
Aarhus,	  hvilket	  vedtages.	  
	  
	  
Lone	  kontaktes	  og	  giver	  tilsagn.	  Carsten	  Tollund	  kontakter	  hende,	  fremsender	  
materiale	  og	  orienterer	  om	  frist	  m.v.	  



5. Generalforsamlingen	  2014	  og	  det	  fremadrettede	  arbejde	  i	  udvalget:	  
	  

Alle	  på	  nær	  Stephan	  er	  på	  valg	  og	  genopstiller.	  Det	  kommende	  år	  diskuteres	  i	  
forhold	  til:	  
	  	  
– Visioner	  
– Missioner	  
– Strategi	  

	  
Overordnet	  har	  udvalget	  arbejdet	  udfra	  ideen	  om	  at	  fremme	  disciplinen	  på	  
baggrund	  af	  data	  for	  den	  aktuelle	  status.	  Vi	  har	  gennemført	  to	  undersøgelser	  om	  
videreuddannelsen	  og	  status	  for	  ansvarsplacering,	  organisering,	  efteruddannelse	  og	  
selvvurderet	  kompetence	  på	  området	  (se	  herunder).	  Sammenfattende	  har	  
fagområdet	  ikke	  den	  fornødne	  interesse	  og	  opmærksomhed,	  omend	  der	  er	  
fremgang	  nationalt.	  
Undersøgelserne	  dokumenterer	  tillige	  en	  lav	  grad	  af	  selvvurderet	  kompetence,	  selv	  
indenfor	  en	  basisydelse	  som	  postoperativ	  smertebehandling.	  
	  
Det	  diskuteres	  hvordan	  udvalget	  kan	  accelerere	  denne	  udvikling.	  Der	  opnås	  enighed	  
om	  at	  arbejde	  med	  følgende	  ideer	  til	  indsatsområder:	  
	  
– Udnyttelse	  af	  data	  fra	  uddannelses	  enqueten	  til	  en	  styrkelse	  af	  

videreuddannelsen	  indenfor	  smertebehandling	  
– Udnyttelse	  af	  data	  fra	  den	  nationale	  undersøgelse	  til	  en	  styrkelse	  af	  

efteruddannelsen	  
– Etablering	  af	  et	  nationalt	  DASAIM	  kursus	  med	  skiftende	  lokation,	  omfattende	  

emnet	  ”Optimering	  af	  patientforløb	  med	  særligt	  fokus	  på	  smerte/kvalme”	  
– I	  forbindelse	  hermed,	  at	  udnytte	  den	  viden	  som	  findes	  i	  udvalget	  om	  

ovenstående	  til	  en	  side	  på	  dasaim.dk,	  hvor	  man	  kan	  downloade	  materiale	  om	  
kvalitetsarbejde,	  regelsæt	  herfor,	  registreringsskemaer,	  inspiration	  til	  
medicinske	  ”pakker”	  m.v.,	  for	  en	  styrkelse	  af	  den	  lokale	  indsats	  på	  akut	  smerte	  
området	  

– En	  fortsat	  forbedring	  af	  indlæg	  på	  Årsmødet	  
– En	  højere	  grad	  af	  eksponering	  på	  hjemmesiden	  og	  evt.	  samarbejde	  med	  FYA	  
– Yderligere	  undersøgelser	  til	  afklaring	  af	  forhindringer	  og	  forbedringspotentiale?	  
– Børn	  og	  smerter	  
	  
	  
I	  det	  kommende	  år,	  vil	  udvalget	  arbejde	  med	  ovenstående	  ideer,	  herunder	  kurset	  som	  
kan	  berammes	  til	  efteråret	  2015.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



6. Årsmødet	  –	  status.	  Præsentation	  af	  foredragsholdere	  på	  hjemmesiden	  
(v/	  CT):	  

	  
Der	  er	  styr	  på	  indlæg	  til	  Årsmødet	  2014.	  CT	  har	  genereret	  en	  præsentationsside	  til	  
programmet	  som	  publiceres	  snarest.	  Der	  reflekteres	  over	  emner	  til	  næste	  år,	  og	  der	  
er	  en	  række	  gode,	  som	  arkiveres	  i	  udvalgets	  ”idé	  bank”.	  
	  
	  
Udvalgets	  moderatorer	  skal	  igen	  tjekke	  op	  på	  at	  der	  er	  styr	  på	  alle	  detaljer	  med	  
foredragsholdere	  indenfor	  de	  næste	  14	  dage!	  

	  
	  
7. Input	  til	  hjemmesiden	  –	  ideer?	  

	  
Der	  efterlyses	  gode	  nyheder	  til	  hjemmesiden,	  og	  en	  række	  emner	  diskuteres:	  
	  
– Et	  interview	  om	  anæstesiologiens	  placering	  i	  palliativ	  medicin	  2014	  (CT)	  
– Kvalitetsarbejde	  og	  optimering	  af	  operationsforløb	  (OM)	  
– Smerteforskning	  i	  Danmark	  (EA)	  
– Livet	  som	  praktiserende	  anæstesiolog,	  anæstesi	  –	  hvordan/smertebehandlin	  –	  

hvem	  (SE)	  
– Bagstrengsstimulation	  (TE)	  
	  
	  
Udvalgets	  medlemmer	  opfordres	  til	  at	  forfatte	  små	  artikler	  til	  hjemmesiden,	  jf.	  pkt.	  5.	  

	  
	  
8. Orientering	  fra	  bestyrelsen:	  

	  
CT	  orienterer	  om	  arbejdet	  i	  bestyrelsen.	  
	  

	  
9. Børn	  og	  smerter:	  

	  
	  
Udvalget	  har	  en	  session	  om	  emnet	  på	  Årsmødet,	  og	  området	  er	  vil	  blive	  taget	  op	  i	  2015.	  
	  
	  

10. Evt.	  
	  
Ingen	  særlige	  punkter.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Mandag	  d.	  29.09:	  
	  

	  
1. Uddannelses	  enquete	  –	  inspiration	  til	  færdiggørelse	  af	  manuskript:	  

	  
Der	  arbejdes	  videre	  med	  manuskriptet,	  og	  delkonklusioner	  fastsættes.	  Der	  laves	  
figurer	  til	  manuskriptet.	  Enighed	  om	  fortolkning	  af	  resultaterne.	  
	  
	  
CT	  laver	  manglende	  delanalyse	  af	  evt.	  regionale	  forskelle	  i	  uddannelsen	  og	  skriver	  
manuskriptudkastet	  færdigt.	  Enighed	  om,	  at	  Doris	  Østergaard	  skal	  inviteres	  til	  at	  være	  
medforfatter	  (CT	  spørger).	  	  
	  

	  
2. Nationale	  spørgeskemaundersøgelse	  –	  plan	  for	  præsentation	  af	  

resultater	  og	  gennemgang	  af	  disse:	  
	  
Undersøgelsens	  mange	  delresultater	  gennemgås	  igen.	  Enighed	  om,	  at	  den	  lave	  
overordnede	  svarprocent	  er	  afgørende	  for	  en	  del	  af	  spørgsmålene,	  men	  også	  at	  der	  
er	  relevant	  information	  i	  en	  række	  spørgsmål,	  som	  kan	  danne	  basis	  for	  indlæg	  på	  
hjemmesiden.	  
De	  væsentligste	  informationer,	  også	  set	  i	  et	  fagpolitisk	  lys,	  er	  præsenteret	  i	  
udvalgets	  abstract,	  som	  præsenteres	  på	  Årsmødet.	  
	  
	  
I	  det	  kommende	  år,	  skal	  der	  forfattes	  indlæg	  til	  hjemmesiden,	  omhandlende	  de	  
relevante	  delresultater,	  herunder	  data	  for	  aktivitet	  og	  financiering	  for	  efteruddannelse,	  
kongresser	  m.v.	  
	  

	   	   	  
3. Fremstilling	  af	  poster	  og	  punkter	  til	  den	  mundtlige	  præsentation:	  

 
Manuskriptet	  redigeres	  grundigt	  i	  fællesskab	  til	  udarbejdelse	  af	  poster.	  CT	  
kontakter	  Tina	  Calundann,	  som	  endnu	  en	  gang	  gerne	  vil	  hjælpe	  med	  at	  sætte	  
posteren	  op.	  
	  
	  
CT	  og	  TE	  er	  ansvarlige	  for	  at	  posteren	  laves	  inden	  Årsmødet,	  i	  samarbejde	  med	  Tina.	  
CT	  forespørger	  bestyrelsen	  om	  betaling.	  
	  
Referent:	  CT	  
	  
DASAIMs	  Smerteudvalg	  


