Årsberetning, Smerteudvalget
2014
Det har været et travlt år i DASAIMs Smerteudvalg. Udvalget har de sidste to år arbejdet
med en strategi, hvor indhentning af data om uddannelse, kompetencer og organisering af
smerteområdet prioriteres højt. Udvalget vurderer, at denne indsats er afgørende i forhold
til en styrkelse af smertebehandlingen i Danmark. Dette også set i lyset af at fagområdet
overordnet er i vækst, men også at der er store regionale forskelle på behandlingstilbud
og organisering af smertebehandlingen. På Årsmødet 2013 arrangerede udvalget en
session om organisering af den akutte smertebehandling, som tydeligt illustrerede denne
pointe. Der blev fremsat en række klare udmeldinger på sessionen, som understøttede
selskabets holdning. Du kan læse referatet fra sessionen her:
http://www.dasaim.dk/alle-nyheder/organisering-af-den-akutte-smertebehandling-idanmark/
Ligeledes har smertebehandling af børn og patienter på intensiv afdeling haft udvalgets
bevågenhed. Dette vil blive uddybet nedenfor. Udvalget har ændret arbejdsgang i det
forløbne år, idet vi overvejende har holdt møder via Skype. Indtil videre har dette
fungeret ganske godt.
Som bekendt, udsendte DASAIMs Smerteudvalg en spørgeskemaundersøgelse til alle
selskabets medlemmer i februar. Formålet var at afdække danske anæstesiologers
kompetencer og uddannelse samt organiseringen på smertebehandlingsområdet – både i
den kliniske anæstesiologi og på intensiv området. Svarprocenten var desværre skuffende.
Kun 44% besvarede undersøgelsen. Der er dog stadig en stor datamængde at arbejde med.
Foreløbigt er dele af datasættet omhandlende efteruddannelse og speciallægernes indsats i
den kliniske videreuddannelse på smerteområdet blevet til et abstract, som er indsendt til
DASAIMs Årsmøde 2014. Målet er en samlet publikation, som vil blive forfattet, når vi
har et komplet overblik over data.
Udvalget har lavet en ny fagområdebeskrivelse med titlen ”Fagområdebeskrivelse for
smertebehandling under det anæstesiologiske speciale”. Væsentlige tilføjelser i dokumentet er en
præcisering af anæstesiologiens placering i fagområdet samt en oversigt over organiseringen af
smertebehandlingen. Efter høring hos relevante specialister, organisationer og i DASAIMs bestyrelse,
er papiret blevet anmeldt til Lægevidenskabelige Selskaber, hvor det snart vil kunne findes på
hjemmesiden.
Specialeplanlægningen for anæstesiologi er aktuelt under en større revision. Udvalget har
prioriteret denne opgave højt. Der har været behov for en præcisering på en lang række
områder, herunder kompetencekrav for den tværfaglige smertebehandling. Ligeledes har
udvalget tilstræbt at styrke placeringen og organiseringen af den akutte smertebehandling
på alle niveauer i hospitalsvæsenet. Der er også et ønske om at placere smertebehandling
af børn i den anæstesiologiske specialeplanlægning. Den endelige udgave er endnu ikke
færdigredigeret. Følg med på DASAIMs hjemmeside for mere information om
specialeplanlægningen.

DASAIMs Smertepris, som i en årrække er blevet uddelt til personer som har ydet en
særlig indsats på området, er blevet erstattet af en ny pris. Set i lyset af den opstramning
industriens uddelinger har været underlagt de seneste år, blev det efter Årsmødet 2013
bestemt at ændre kommisorium for prisen, som fremadrettet vil blive uddelt
som ”DASAIMs Smerteforskningslegat” til yngre forskere på området. Beløbsstørrelsen
er ændret fra kr. 10.000 til kr. 25.000, og legatet uddeles på Årsmødet efter vurdering af
projektbeskrivelser af et bedømmelsesudvalg, som er nedsat af DASAIMs bestyrelse.
Projektbeskrivelser indsendes online via DASAIMs hjemmeside.
I martsnummeret af Månedsbladet Rationel Farmakoterapi udsendte IRF og
embedslægeinstitutionerne en vejledning om ”Trafik og lægemidler”, som blandt andet
omhandlede brug af opioider og bilkørsel. Udvalget og kolleger engageret i
smertebehandling fandt, at der var en række uregelmæssigheder i papiret. Der blev nedsat
en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra udvalget og to andre specialister. Der
blev udarbejdet en skrivelse af udvalget, som påpegede de mangler som findes i lovsættet.
Udvalget har modtaget et svar, hvor man anerkender behovet for en revision, og inviterer
udvalget og dets repræsentanter til en medvirken.
Planlægning af årsmøderne har en betydelig plads i Smerteudvalget. Vi tilstræber at
udvalgets indlæg favner bredt, således at emnerne dækker den ”almindelige” kliniske
hverdag for danske anæstesiologer, specialiserede emner og organisatoriske aspekter for
fagområdet. På Årsmødet 2013 mener udvalget, at dette blev opnået. Som ovenfor nævnt,
havde udvalget arrangeret et organisatorisk emne, hvor en efterfølgende paneldebat gav
en god pegepind for det fremadrette arbejdes retning. I år er udvalgets indlæg i
programmet ligeledes sat sammen så disse aspekter dækkes. Blandt andet er
børnesmertebehandlingen, som har relevans for langt de fleste anæstesiologer, et emne.
På DASAIMs hjemmeside kan du læse om de fire sessioner udvalget har arrangeret og
sessionernes foredragsholdere.
DASAIMs Smerteudvalg håber at se mange af jer på vores sessioner, og vi glæder os til
et nyt arbejdsår! Alle anæstesiologer er velkomne til at kontakte udvalget med
kommentarer, spørgsmål og emner af relevans. Udvalgets referater og dokumenter kan
findes på udvalgets side på www.dasaim.dk.
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