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DASAIM Bestyrelsesreferat
Dato og Tid: 12/3-2014 kl. 15-20
Sted: Rigshospitalet, 4231

Referent:

ØJ

Deltagere:

Øivind Jans (ØJ), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller
(KM), Charlotte Albrechtsen (CA), Karen Skjelsager (KS), Carsten Tollund
(CT), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW), Niels Juul (NJ), Jane
Andersen (JA), Annette Freudendahl (AF), Anne Tøttrup Klitt (ATK),

Fraværende:

Rune Sort (RS), Annette Ulrich (AU), Lisbeth Bredahl (LB)

Dagsorden
1.
2.
3.

valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Økonomi
a. Sekretæren
4. Hjemmesiden
5. Årsmøde 2014 - møde med organisationskomiteen
a. Ibsen-forelæsning Bodil Steen Rasmussen
b. Husfeldt Sarnaik
c. Pris for festen
6. politikpapir om forskning
7. Udvalgene
a. Anæstesiudvalget
b. Intensivudvalget
c. Smerteudvalget
d. Børneudvalget
e. Thoraxudvalget
f. Neuroudvalget
g. Obstetrisk udvalg
i. Lattergas
h. PAU
i. Uddannelsesudvalget
j. ”praksisudvalget”
8. FYA
9. ESA
a. council
b. Journal
10. SSAI
a. den kommende kongres i Reykjavik
b. Research Committee – dansk udpeget repræsentant?
c. Ny kasserer – election committee består af the past presidents – dvs. Ole
Nørregaard.
d. Guidelines fra SSAI akut kidney injury, acute circulatory failure (Anders
Perner); udarbejdes i fht. GRADE

Side
11. Specialeplanlægning revision – referat fra 1. møde i SST
12. DAD – Kristian Antonsen kommer klokken 16:00
13. eventuelt
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1.	
  Valg	
  af	
  dirigent	
  
	
  

KS	
  vælges	
  
	
  

2.	
  Godkendelse	
  af	
  dagsorden	
  
	
  

Godkendes	
  

	
  

	
  

3. Økonomi

	
  
	
  

a)
Som tidligere annonceret arbejder TC nu for selskabet i 80% af sin ansættelse.	
  

4. Hjemmesiden
	
  
Den nye hjemmeside diskuteres:
-Der er enkelte kommentarer vedr. rækkefølgen af rekommandationerne der kan være klarere.
-AF efterlyser placeringen af vedtægterne. Disse er placeret under udvalg. Alternativt kan søgefeltet benyttes.
- Problem at hjemmesiden ikke kan tilgås fra den gamle version af internet explorer som stadig eksisterer på hospitalerne i flere
regioner. Dette skyldes at det ”responsive design” hjemmesiden er bygget op over ikke kan køre på ældre versioner af
Explorer. Mange steder er det muligt at installere nyere browser ud over internet explorer. SW vil skrive til Region Nord, Midt
og Syd.
- CT har undersøgt muligheder for annoncering. Mulighed for at sælge ”højrespot” f.eks. til mødeannoncering. Stadig ikke
mulighed for direkte medicinalreklamer uden at lave adgangsbegrænsning med password.
- Ift. at få flere nyheder besluttes det at redaktionsgruppen sætter sig sammen mhp. at få flere indlæg i som i DASINFO.

5. Årsmøde 2014
	
  
TC: Programudkast er næsten færdigt.

a) Bodil Steen Rasmussen har sagt ja til Ibsen forelæsningen.
b) Professor Sarnaik har sagt ja til Husfeldt forelæsningen.
c) Pris for festen diskuteres. Denne har ikke været justeret længe. Det besluttes at øge prisen til 725 kr.
Fri bar beløber sig til ca. 300 kr. Pr deltager. Denne sløjfes og erstattes af betalingsbar.
Musik: CT undersøger mulighed for DJ.
TC kommer med forslag til pris for det videnskabelige program.

Årsmødestrukturen diskuteres. Herunder om der er behov for flere pinger / internationale foredragsholdere evt. på bekostning
af parallelle sessioner.
KS: Årsmødet skal favne bredt men med plads til ”specialiserede / nørdede” sessioner.
SW: Efterlyser ideer til politisk emne: - Opgaveglidning nævnes	
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6. politikpapir om forskning

	
  
KM og KG har fremsendt papiret til Jørgen Dahl og har aftalt møde d. 14/3.
Punktet drøftes igen på næste møde	
  

	
  7.	
  Udvalgene
	
  
a. Anæstesiudvalget
Har haft møde og har diskuteret DASAIMs udskrivningskriterier i relation til Early Warning Score (EWS).
Det har ikke været muligt at harmonisere udskrivningskriterierne med EWS. Dette diskuteres kort.
KG: I Region H diskuteres dette i øjeblikket så der kan findes de rette ”kaldekriterier” for postoperative
patienter.
Har herudover drøftet årsmødeprogram.
Rekommandationer på vej: Perioperativ væskebehandling samt faste
b. Intensivudvalget
-Studie vedr. afslutning af patient på Intensiv på vej.
-Udkast til kommissorium rundsendt.
c. Smerteudvalget
-Begyndt at holde Skype møder for at spare transportudgifter.
-Næste møde 14/3.
-Specialevejledning er drøftet.
-Fagområdebeskrivelse er sendt rundt til de faglige interessenter og rundsendes til bestyrelsen
-Igangværende arbejde med at analysere data fra den landsdækkende enquete vedr. smertebehandling. Dette
bl.a. mhp. at udarbejde en rekommandation for den akutte smertebehandling i Danmark.
- Der vil blive et nedsat et udvalg vedr. opioider og trafikfarlighed.
d. Børneudvalget
- Primært aktivitet pr. mail vedr. emner til årsmødet.
- Diskussion vedr. rekommandation for neonatal genoplivning. Torsten Lauritsen tovholder.
e. Thoraxudvalget
-Forårssymposium til maj.
-Har sendt forslag til årsmødet.
Kursus på SSAI uddannelsen i København i uge 12.
f. Neuroudvalget
- Planlagt møde i udvalget d. 19/3.
- Neurofysiolog og MR specialist til årsmødet.
g. Obstetrisk udvalg
Har Møde i næste uge.
Har drøftet emner til årsmødet
Revision af sectioguideline er færdig. Rundsendes snarest.
CA har undersøgt evidens vedr. kvælstofforilte til fødende. I USA går trenden mod at bruge mere
kvælstofforilte, hvorimod det er på retur i Europa.
De centrale anlæg er typisk gamle / ikke vedligeholdt og er lukket ned mange steder. Mulighed for lokal
forsyning fra bomber.
CT: Foreslår en rekommandation for analgesi ved fødsler. CA vil gå videre med dette i udvalget og tage
kontakt til DSOG.
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h. PAU
4 regioner er repræsenteret i det nye udvalg.
-Drøftet årsmøde samt nationale vejledninger vedr. div. præhospitale behandlinger: Væskebehandling,
luftvejshåndtering, brug af halskraver m.m.
-Drøftet krav til vedligeholdelse af kompetencer hos akutlæger: ”PAUs Pakke”
-Fortsætter med nationale kurser for præhospitale læger. Fortsat stort ønske i udvalget om at et af kurserne
skal afholdes vest for Storebælt.
-Artikel til hjemmesiden + ugeskrift vedr. akutlægehelikopter bemandet paramediciner og uden læge.
Herudover diskuteres transportbehov og kvalitet i de enkelte regioner.
-KG: Har undersøgt problematik vedr. transport af børn i kuvøse på foranledning af en tidligere forespørgsel.
Denne skal stå på tværs men evidensen er sparsom. PAU har svaret den tidligere henvendelse.
i. Uddannelsesudvalget.
-Intromålbeskrivelse og portefølje: Engelsk udgave ligger til korrektur og forventes offentliggjort snarest.
-DUU har diskuteret retningslinjer for opholdende på de højt specialiserede afdelinger, herunder krav til
dagtilstedeværelse. Stor diskussion i de enkelte regioner og endnu ikke konsensus i udvalget. Det arbejdes
der på.
-Ansøgningsrunde er i gang 98 ansøgere 55 cpr-numre. 9 har søgt alle 3 regioner. Stort set er det kun region
øst der har turnuslæger tilbage blandt ansøgerskaren.
Runden er d.d. kun færdig i øst.
-4-års regel er blevet til 5 år regel. Forventelig rigtig mange ansøgere til november da dem der tidligere faldt
for 4-års reglen kan søge igen.
-Mulighed for at søge om yderligere HU forløb. DUU vil høre regionerne og herefter komme med en
indstilling til bestyrelsen.
j. ”Praksisudvalget”
GF og medlemsmøde i FAPA, drøftet trafik og opioider.
Drøftet evt. indlæg på årsmødet samt specialevejledning.
Akkrediteringsrunde i specialepraksis er påbegyndt.

8. FYA
.-

Stor søgning til 2 dages symposium i maj. Budgetteret med 60 deltagere. 100 pladser besatte 25 på venteliste.
Lokale fyraftensmøder i ØST med relevante emner.
Planlagt UL kursus på OUH ultimo april.
Uddannelsesenquete: 125 svar. Reminder sendes mhp. at få flere inden analyse.

9. ESA

	
  
a. Council
SW valgt til council og afløser Ole Nørregaard

10.	
  SSAI	
  
a. Den kommende kongres bliver i Reykjavik 2015.
b. Research Committee – dansk udpeget repræsentant?
Vi mangler repræsentant til Research Committee. SW spørger forskningsudvalget.
c. Der skal vælges ny kasserer – election committee består af the past presidents – bl.a. Ole Nørregaard.
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d. Igangværende guidelinearbejde fra SSAI vedr. akut kidney injury og acute circulatory failure (Anders Perner);
udarbejdes ift. GRADE. SI: efterlyser yngre læger til at deltage i dette arbejde.
e. Henvendelse om hvorvidt vi kan gå tilbage til frit valg mellem papirudgave og elektronisk udgave af Acta. Vi
har tidligere besluttet os for elektronisk udgave. Dette fastholdes efter kort diskussion.

11. Specialeplanlægning	
  revision	
  –	
  referat	
  fra	
  1.	
  møde	
  i	
  SST
Første møde i SST d. 10/3. SW, JA, KG var med til mødet.
Udkast til arbejdspapir med forslag til justeringer er rundsendt til bestyrelsen.
Ændringsforslag blev gennemgået til mødet I STT. SW redegør herefter for de enkelte delelementer i specialeplanen herunder
behov for ændringer, præciseringer og punkter der skal uddybes.
I forhold til de eksisterende retningslinjer for børn under 2 år, vil man ikke ændre kravene.
Fortsat volumenkrav med minimum antal patienter, selvom disse er vanskelige at begrunde i faglig evidens.
SW, JA, KG har aftalt 2 yderligere møder. Herefter skal der foreligge et udkast til SST med deadline 11/4. Herudover kontakt
til SI og Per Rotbøll vedr. hhv. intensiv og smerteområdet.
Herefter nyt møde i SST d. 30/4.

	
  12.	
  DAD	
  

	
  
-Kristian Antonsen (KA) deltager under dette punkt.
KA positiv omkring arbejdet i den nye styregruppe mhp. en fornyelse af DAD -> DAD-4.
Arbejdsgrupper ser på 5 forskellige moduler.
Specifikationerne til et nyt dataset er stort set klar.
Ekstraordiner ansøgning til RKKP, stoppet midlertidigt pga. modvilje i enkelte regioner. Der er herefter lavet ny ansøgning der
skulle blive godkendt.
Ny ansøgningspulje til videre drift med ansøgningsfrist 30/4. Herudover kommer behov for midler til udvikling af
analyseportalen.
KA efterlyser repræsentant til DAD styregruppe fra Region Sjælland. SW foreslår at der findes en repræsentant fra Køge.
Håb om ny version fra nytåret, herefter én chance til at nå op på 90% dækningsgrad.
NJ: Foreslår at det nævnes på hjemmesiden hvilke afdelinger der rapporterer og IKKE rapporterer til DAD.
Dette diskuteres kort.
Beslutning: Når DAD-4 skal i luften skal der laves en kampagne for at udbrede DAD til de afdelinger der nu har fravalgt at
indrapportere. I den forbindelse er det vigtigt at gøre afdelingerne opmærksom på dels hvad adgang til egne data kan bruges til,
dels at afdelingerne har en pligt til at indrapportere.
KA foreslår at man herudover henvender sig til Regionerne og SFR mhp. at øge indrapporteringen.
DAD styregruppen ønsker 30 min session på årsmøde.
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13.	
  EVT	
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