
 

 

Referat Internat for Udvalget for Anæstesi og Perioperativ Medicin d. 16.-17. September 2021  

 

 

1. Præsentation: 

Line Stendell, Christian Olesen. Birgitte Brandsborg, Nicolai Foss, Morten Bundgaard, Mathias Hjort, 

Laura Sommer Hansen, Sarah Busch, Marie Louise Fabritius. 

 

2.  

Dagsorden godkendt. 

 

3.  

Ordstyrer: Line S 

 

4.  

Referent: Christian Olesen 

 

5.  

Nyt fra bestyrelsen: 

Ny Formand for DASAIM: Christian Wamberg, Bispebjerg. 

Det betyder anden profil med bl.a. fokus på at styrke DASAIM på sociale platforme. 

Thomas Bøllingtoft Knudsen er ny redaktør og afløser dermed Martin Kryspin. 

 

Næstformand for DASAIM: Line Stendell.  

Stort tillykke. 

 

Regional udvalg:  

Udvalget har eksisteret i 9 år og oprettet for at skabe bedre relationer internationalt med potentielt 

samarbejde. Udvalget har dog ikke haft ønsket produktivitet, hvorfor Dasaims bestyrelse har valgt at 

nedlægge udvalget. 

Det aftales på internatet, at Line S laver en forespørgsel til Dasaims bestyrelse om at øge antallet i 

anæstesi og perioperativ udvalg med 2 personer, som erstatning/supplement af det nedlagte udvalg. 

 

Pga. Covid er har været få henvendelser til udvalget fra øvrige udvalg. 

 

Derudover nævnes etablering af en pædiatrisk intensiv, som vil være styret af pædiatere.  

Der har været stor modstand fra anæstesiologisk side. Sagen har været diskuteret i børneudvalget og i 

intensiv-udvalget. Vi afventer yderligere besked herom. 

 

6. 

Symposium om perioperativ medicin: 

Dato: d. 19/4/22 i DGI-byen. kl. 9-17. 

 

6.1 

Personerne på internatet blev opdelt i 2 grupper, med forskellige emner; 

Gruppe A:  

Emne: symposium. 

Gruppe: Morten, Birgitte, Line.  

 

7.  

Gruppe B:  



 

 

Emne: Holdningspapir med håndtering af den aspirationstruede patient. 

Gruppe: Nicolai, Laura, Sarah, Marie Louise, Christian. 

Resultat:  

Forlag til dokument vedr. den aspirationstruede patient. Dette gennemgås i fællesskab og vil blive 

præsenteret for DASAIMs bestyrelse ved Line S. 

Det aftales at Marie Loise kontakter CAMES ift. At få input fra de undervisningsansvarlige for HU-

kurset. 

 

 

 

 

 

Dag 2:  

8. 

Gennemgang af hvilke dokumenter, der skal revideres på DASAIM,s hjemmeside; 

8.a 

Rekommandationer for anæstesi skal samles.  

Det betyder, at “Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi”, “Udskrivningskriterier” samt 

“Observation efter anæstesi”  skal skrives ind i rekommandation om anæstesi. 

Det kan blive et langt dokument, med med et index i starten af dokumentet vil det blive nemmere at 

navigere i. 

Laura Sommer Hansen er ansvarlig. Mathias Hjort deltager i arbejdet. 

Eske Aasvang gennemlæser dokument mhp. fokus på opvågningsdelen. 

 

8.b 

ASA-klassifikation skal opdateres. 

Der er kommet ny ændret ASA-klassifikation i 2020, hvorfor denne skal opdateres. 

Ansvarlig: Christian Olesen 

 

8.c 

Vanskelig luftvejshåndtering; 

Snak om A-kursus med cases, der kan omgå DAS guidelines. 

Mathias følger op på dette til faculty-møde for undervisere for luftvejskurset. (Rikke Borre) 

 

8.d 

Endorsement af ESC guideline om non-kardiel kirurgi: kardiovaskulær vurdering og behandling: 

Generelt problematisk dokument, som ikke er helt opdateret. 

Overvejer at fjernet dokumentet alternativt lave en medierende udtalelse.  

Ansvarlig: Sarah Busch 

Samarbejder med Christian Meyhoff.  

Back-up: Nicolai.   

 

8.e 

Fastevejledning. 

Line aftaler med Mona, formand for børneanæstesigruppen, ift. et kombinationsdokument med børn og 

voksne ift. fasteregler.  

Ansvarlig: Line S 

 

9. 

Fremtidige mødedatoer: 



 

 

1 dags møde: torsdag d. 10/2/22. kl. 10-15. Odense. 

Internat: 12/13. september 2022. 

  

 
Tak for et godt internat. 

 

  

 

  

 

 


