
Referat	  Anæstesiudvalg	  26/1-‐14	  
	  

1. Information	  fra	  DASAIM’s	  bestyrelse	  ved	  Anne.	  
a. DAO:	  Annette	  Freudendal	  er	  med	  til	  bestyrelsesmøder	  
b. DSIT:	  Medlemmer	  bliver	  valgt	  på	  general	  forsamling	  
c. FYA	  

2. Specialeplan	  
a. Susanne	  Wammen,	  Kim	  Gaarde,	  Jane	  Andersen	  er	  valgt	  af	  DASAIM	  til	  at	  

repæsentere	  anæstesien	  i	  SST	  
3. Husfeldt	  forlæsning	  til	  årsmødet	  2014:	  	  

a. Årsmøde	  2014:	  13,	  14,	  15	  November	  
4. Hindsgavl	  møde	  anæstesi	  

a. Ide:	  I	  fremtiden	  Hindsgavl	  møde	  med	  kirurger	  omkring	  et	  perioperativt	  område.	  
Videndeling	  på	  tværs.	  

i. Smertebehandling/AK	  behandling	  
ii. Abdominal	  kirurgi	  
iii. Idrætskirurgi	  
iv. Dagkirurgi	  

5. DAD	  
a. Sven	  og	  Anne	  sidder	  i	  arbejdsgruppen.	  Der	  arbejdes	  på	  den	  nye	  version.	  
b. Financiering	  ikke	  på	  plads	  
c. Ny	  ide	  med	  forskellige	  pakker	  i	  forhold	  til	  kirurgiske	  diagnoser.	  Eks.:	  Lille	  pakke	  til	  

a	  skopi	  af	  knæ	  og	  større	  pakke	  til	  lever	  resektion.	  
6. CVK	  rekommandation	  

a. Sven	  revidere	  med	  GRADING	  og	  referencer.	  Anæstesiudvalget	  har	  godkendt	  
rekommandationen.	  Sven	  sender	  rekommandation	  til	  Anne.	  Herfra	  videre	  til	  
bestryrelsen.	  

7. Faste	  rekommandation	  
a. Godkendt	  af	  udvalget.	  Sendes	  videre	  til	  bestyrelsen.	  

8. Amning	  og	  anæstesi	  
a. Karina	  Houborg	  er	  ved	  at	  udarbejde	  vejledning.	  Det	  vil	  være	  godt	  at	  Karina	  

fremlægger	  vejledningen	  for	  obstetrisk	  udvalg,	  så	  flere	  på	  landsplan	  er	  enig.	  
9. Væske	  vejledning	  

a. Anæstesiudvalget	  gennemgår	  vejledning.	  
b. 	  Vejledning	  er	  ude	  til	  høring	  i	  arbejdsgruppen.	  Deadline	  3.	  Februar.	  Revideret	  

udspil	  på	  hjemmesiden	  omkring	  marts.	  	  
	  

Mandag	  27/1	  
	  
1. Hjemmeside	  

a. Nye	  DASAIM	  hjemmeside	  bliver	  lanceret	  i	  denne	  uge.	  Carsten	  Tollund	  og	  
Tina	  Calundan	  står	  for	  hjemmeside.	  Alle	  udvalg	  skal	  komme	  med	  debat	  
indlæg	  til	  hjemmeside.	  	  

b. Collum	  femoris:	  Hvordan	  behandles	  denne	  patient	  kategori	  på	  tværs	  af	  
landet?	  Jens	  Åge	  laver	  oplæg	  til	  hjemmeside.	  

c. Dexmedetomedine:	  Skal	  vi	  bruge	  det	  til	  sedation	  peroperativt?	  
2. DAD	  udskrivnings	  kriterier	  



a. Der	  arbejdes	  med	  at	  forenkle	  udskrivningskriterierne.	  Vi	  bliver	  enig	  om	  at	  
udskrivningskriterierne	  er	  relevante	  som	  de	  er,	  	  men	  de	  værdier	  der	  skal	  
indrapporteres	  i	  DAD	  skal	  muligvis	  ændres/forenkles.	  	  Det	  er	  vigtigt	  at	  
adskille	  diskussionen	  om	  at	  ændre	  udskrivnings	  kriterierne	  på	  national	  plan	  
fra	  hvad	  vi	  skal	  indrapporetere	  i	  DAD.	  

	  
	  
Mette	  Hyllested	  

	  


