
Dagsorden for møde i Anæstesiudvalget, d. 5/11 - 2019, OUH, kl. 10 - 15. 

Deltagere: Line Stendell (LS, formand), Birgitte Brandsborg (BB), Morten Bundgaard-Nielsen 

(MBN), Karina Okkels Birk (KB) og Nicolai Bang Foss (NBF). 

 

1) Dagsorden godkendes 

2) BB vælges som referent  

3) Nyt fra bestyrelsen 

• Sundhedsplatformen diskuteres fortsat i bestyrelsen. STPS har været på tilsyn:  

konkluderer at det ikke er farligt for patientsikkerhed.  Metoden kan diskuteres 

(varslet tilsyn, kendte spørgsmål, kun dialog med superbrugere).  

• SSAI afholdt med 900 deltagere, venue var fint.  

• Der er nedsat national styregruppe for dagkirurgi, Anne Tøttrup (Randers) er 

DASAIMs repræsentant.  

• Akutmedicinsk specialeuddannelse er startet.  Akutmedicinere i HU skal på 2 x 14 

dages ophold på hhv. anæstesi og intensiv. 

• Kandidat til August Krogh Prisen 2020 diskuteres.  

• Faldende HU-ansøgninger, formentlig pga. ændrede regler og flere pHd-ansøgere.  

Stor søgning til introstillinger. DUU er ikke bekymrede. 

 

4) Status på symposiet, d. 28/4 -2020/MB 

- Venue (DGI-byen) 

- Foredragsholdere: er ved at være på plads. Mindst to udenlandske, måske tre. 

- BB forespørger oplægsholder om SSAI.  

- Sponsorer: BB og MBN arbejder videre. Vi håber, at hver sponsor vil bidrage med 

10.000 kr.  

- Annoncering: 

o Mål at få invitationer ud inden jul 

o 60-72 pladser 

o Anæstesilæger og kirurger (abd. , orto, uro, kar, gyn, plastik)  

o Pris: 750 for alle. Tina står for tilmeldingsproces. 



o Minimums antal deltager: 40 deltagere senest tilmeldt 1.marts 

o Tilmeldingsfrist 15.januar.  

o Appetitvækker på hjemmesiden, program følger primo december (LS 

skriver det og får Tina til at lægge det på hjemmesiden). + til kirurgiske 

selskaber?  

o Flyers, plakater mm. skal designes 

▪ KB ser på en skabelon 

LS og MBN laver endeligt program ud fra diskussionen.  

 

5) Gennemgang af kommissorium og vision for udvalgets fremtidige arbejde/LS 

- Perioperativt fokus, fokusområder, arbejdsgrupper uden for udvalget, 

rekruttering etc. 

- Holdningspapirer/Cardio.dk/ Nicolai 

-  

6) Endorsement, non-kardiel kirurgi/Nicolai 

• Vi undrer os over at endorsement af anæstesi til non-cardiac anæstesi ligger under 

thoraxanæstesi på hjemmesiden. Kender Peter Blom noget til historikken? 

7) Ideer til årsmødet 2020 

• Vi vil gerne bede om definerede tider, hvor anæstesiudvalget så selv kan bestemme 

indholdet. Det har været forvirrende at vi skal byde ind med forslag, som så 

risikerer ikke at blive til noget alligevel.  

• Emner: hæmodynamik/GDT, workshop/alternative former, gerne pro/con indslag, 

anæstesi-dybde monitorering.  Præhabilitering, PRO-data.  Vi går i tænkeboks. 

8) Rekommandation Anæstesi til dagkirurgi /KB. Der er umiddelbart ikke kommet nye 

referencer.  KB skriver til Anne Tøttrup mhp om den nye styregruppe for dagkirurgi har 

kommentarer.  

9) Rekommandation faste/børn /LS 

• Nye børnefasteregler med 1 time. Dermed modstridende med regler for voksne.  

Vores rekommandation skal revideres. 

10) NKR: ’Oxygen til elektive kirurgiske patienter’, DASAIM repræsentant. 



• Chr. Meyhoff og Bodil Rasmussen søger midler til NKR omkring iltbehandling til 

elektive patienter. Vi støtter arbejdet. 

11) Evt.  

• Dato for internat: 9.-10.marts (gode ideer til sted?) 

 

 

 

 


