Marts 2019

Dagsorden Bestyrelsesmøde DASAIM 5. marts 2019,
kl. 15.00 – 19.00 Rigshospitalet, afsnit 4031 (lille konf.)
Deltagere: Joachim Hoffmann-Petersen (JHP), Mona Tarpgaard (MT), Nanna Reiter (NR), Lars
Møller Pedersen (LMP), Carsten Boe Pedersen (CBP), Carsten Albek (CA), Rune Sort (RS),
Lasse Lykkebo Hald (LLH), Tina Caludan (TC)
Afbud: Carl Johan Erichsen (CJE), Peter Blom Jensen (PBJ), Martin Kryspin (MK), Line
Stendell (LS), Jacob Madsen (JM), Jesper Dirks (JD).
1. Valg af dirigent
NR
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. PICU i BørneRiget (RH). Besøg af Jan Bonde og Mathias Fuglsang Johansen. MT.
DASAIM har modtaget en anmodning fra arbejdsgruppen bag børne-intensiv (PICU) i det
kommende ”BørneRiget” om at oprette et formelt fagområde i samarbejde mellem pædiaterne
og DASAIM.
Jan Bonde (JB) (klinikchef ITA 4131, RH) fremlægger:
Ideen om PICU på RH opstået for 12 år siden, men strandet. Genoptaget ifm. BørneRiget. I
processen har der bl.a. været samarbejde med intensivister fra specialafdelingerne (Thorax,
Neuro etc.) og der foreligger nu klare beskrivelser af ønskede kompetencer for PICU læger.
Heri vægtes børnekompetencer højere end de højt specialiserede funktioner.
Gruppen mener kompetencebeskrivelserne kan opnås af såvel intensivister som pædiatere
gennem relevant videreuddannelse. JB støtter et fælles fagområde og mener det er essentielt at
pædiatere involveres i PICU. Behovet er endnu uvist mht. antal ”børneintensivister/intensiv
pædiatere”. JB stiller sig til rådighed mhp. sparring fremadrettet.
Generel diskussion:
Generelt støttes at DASAIM indgår samarbejde om fagområde på tværs af pædiatri og intensiv.
Fagområdet “Intensiv Medicinsk Terapi” (voksne) er jf. LVS allerede åbent for andre specialer
med relevant overbygning.
DASAIMs repræsentanter bør i samarbejdet sikre garanti for uddannelseskapacitet for egne
HU-læger og SSAI børneuddannelsen og undgå unødig opgaveglidning af kerneydelser ud af
specialet (luftvejshåndtering etc., evt. krav om at pædiatrisk PICU-læge i vagt skal tilkalde en
anæstesiolog ved intubation eller lignende).
Et fagområde skal baseres på opstillede kompetencer som fastlægges først. Hvordan disse så
opnås for anæstesiologer hhv. pædiatere, kan afklares siden. En mulighed for os kunne være
en overbygning på SSAI’s børneanæstesi-uddannelse fremfor en helt ny uddannelse.
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Der er enighed om at deltage i et samarbejdet om et fælles fagområde.
Næste møde i “BørneRiget PICU-gruppen” er 12/4 2019, MT deltager for DASAIM.
4. Årsmøde og GF 2019. Status
Domus medica er booket. Programmet diskuteres. LLH kontakter Forskningsudvalget mhp.
oplæg blot er en time samt at FYA’s oplæg udgår.
a. Middag med foredragsholder i forb. med årsmøde
Formulering ved LMP og TC sendt ud som bilag. Rettes til og udsendes igen.
5. Sekretariat. JHP
Lukket punkt.
6. Møde i SSAI board januar. JHP
Referat rundsendt. JHP sidder med i arbejdsgruppe om ensretning af styring af de individuelle
SSAI-uddannelser samt afklaring af muligheden for et fysisk sekretariat. En del af finanserne
flyttes til Sverige pga. en del udgifter i svenske kroner.
NYA er blevet tilbudt økonomisk opbakning og en plads i bestyrelsen – detaljer er under
afklaring i NYA aktuelt.
SSAI 2021 afholdes i Oslo.
7. Traumedatabasen. Afløser for Leif Rognås. JHP
Jan Krogh fra Aarhus foreslås. JHP spørger.
8. Jordemoderuddannelsen. LMP
LMP/obstetrisk udvalg har rundsendt udkast til henvendelse til institutionerne for
jordemoderuddannelsen mhp. at samarbejde om at opdatere fagligheden i uddannelsen
omkring berøringsfladerne med anæstesien. Ændringer diskuteres. LMP tilretter og sender på
vegne af DASAIMs bestyrelse.
9. Mail fra Arash Afshari 5/2 vedr. endorsement af “Clear fluids fasting for elective
paediatric anaesthesia” fra ESA. Status? MT?
Behandles i børneudvalget mhp. at få lavet en endorsement til hjemmesiden.
10. Skal nogle af udvalgsnavnene udvides til også at afspejle intensivdelen? Pkt. fra
internatet i januar
Punktet udskydes
11. Dansk national sepsisindsats. JHP
Referenterne er usikre på dette punkt?
12. Repræsentant til arbejdsgruppe i SST vedr. iltbehandling af akutte voksne ptt.
Christian Meyhoff er inviteret og har accepteret.
13. Nyt fra udvalgene
DUU:
Akutmedicinsk speciale: Kompetencekort til hoveduddannelsen udformet. Heri fastholdes 2 x 14
dages anæstesi/ITA-ophold med basal luftvejshåndtering (maske, tungeholder etc.) samt NIV.
Skal forhandles med akutmedicinerne igen. Kortene lægges på hjemmesiden som klart udtryk
for DASAIMs holdning.
HU-ansøgninger foråret 2019: På landsplan 42 ansøgere i alt, dvs. fremgang men fortsat lavt.
Dog flere ansøgere til intro-stillinger. Fokus på om i-stillingerne på landsplan udnyttes/slås op.
Målbeskrivelse og portefølje: Den opdaterede version fra 2017 ønskes oversat til engelsk som
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tidligere har været dækket af DASAIM (12.700 kr. fra “JL- translation”). Det godkendes at
DASAIM dækker op til 12.000 kr. til oversættelsen.
Smerteudvalget:
Arbejde omkring national database om værdibaseret sundhed.
Der er et ønske om at revurdere smerteuddannelsen og søges folk med interesse for dette,
DUU medinddrages.
FYA:
Arbejder bl.a. på årsmødet FYA Symposium 2019 til juni og BASIC intensivkursus, som skal
afholdes for 2. gang til efteråret. Desuden arbejdes med rekruttering til specialet og med det
nordiske samarbejde NYA.
Intensivudvalget:
Diskussion af hvordan diverse guidelines fra hjemmesiden som hører under udvalget skal
opdateres. Gøres gennem en udvalgt guidelinegruppe, som er selvstændig, men støttes
økonomisk med udgiftafholdelse af foreningen Intensivsymposium Hindsgavl.
Bekymringen omkring patientsikkerhed i SundhedsPlatformen (SP) er i fokus hos STPS, som
har været på tilsyn på Herlev mhp. at få illustreret problemerne. Sagen følges.
Mht. prioriteringer på intensivområdet planlægges et møde med ny regionsdirektør i
RegionSjælland om dette emne.
14. Evt.
JHP orienterer om om debatindlæg og reaktioner på dette.
/ LLH + RS
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