Referat fra thoraxudvalgsmøde Odense d. 27.01.16
Deltagere: Marianne Kjær Jensen, Dovile Leonaviciute, Dorthe Viemose Nielsen og undertegnede.
1. forårssymposium 15.04.16 i Ålborg. Programmet færdiggøres, så det kan lægges på DASAIMs
hjemmeside og tilmelding kan startes. Dorthe vil lave oplæg til mødet om eftermiddagen, hvor vi vil
diskutere, om vi kan nøjes med operationsoplæg fra kardiologisk konf og ikke behøver en regelret
journal for at præmedicinere pt.
2. Emner til DASAIM årsmøde nov. 16 blev foreslået: Gasanæstesi vs. TIVA v. G. Landoni, Dorthe tager
kontakt til ham. Glip projekt v. Jens Christian Nilsson og Jesper Kjærgaard. Tevar/evar v. Stevo
Dunvjak, Marianne tager kontakt til Stevo.
3. Årsmøde 2017 diskuterede vi allerede nu mulige emner.
4. Dato for thoraxforårssymposium 2017 forsøges at fastlægges allerede nu. Vi vil foreslå at få en
session sammen med kirurgerne omhandlende smertebehandling.
5. Vi har længe diskuteret, om vi skal registreres som Hindsgavl symposiet. Vi er nu registreret som en
forening af danske thoraxanæstesiologer med CVRnr. Doville og Marianne kommer med oplæg.
6. Bestyrelsen ønsker, at udvalgene diskuterer strategiplan, dette vil vi gøre via mail og ved næste
møde. Lisbeth sender udkast til strategiplan til de andre.
7. Der er udskiftning i thoraxudvalget til november, hvor både Marianne og jeg udtræder. Der skal
opstilles to nye medlemmer fra henholdsvis RH og Odense. Desuden skal det besluttes, hvem der
stiller op formandsposten.
8. DASAIM ønsker, at udvalgene diskuterer, hvad udvalgenes arbejde er, og hvilket formål, de har. Vi
diskuterede, at det er vigtigt, at udvalget er repræsenteret i bestyrelsen for at sikre forankringen i
DASAIM. Thoraxanæstesiologerne har umiddelbart mere fagligt fællesskab med
samarbejdspartnerne, som vi også ønsker styrket.
9. Kvalitetsindikatorer eksisterer ikke ang anæstesi, og det er heller ikke defineret, hvad god anæstesi
er. Eller hvad god intensiv terapi består af. Vores eneste kvalitetsindikatorer fremgår af
hjerteregistret, lungeregistret og karregisteret.
10. Der er arrangeret perfusionskursus i maj. Det er yderst vigtigt, at deltagerne betaler
deltagergebyret, da kurset ellers bliver aflyst.
/Lisbeth Bredahl

