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                    Mona Tarpgaard 

                    Torsten Lauritsen 

                    Jane Andersen 

 

 

1) Revidering af specialevejledning i anæstesiologi 

a. Hvad gør vi til næste/sidste møde i SST d. 6/10 2014 

b. Bør vi være proaktive til en kommende revision – hvordan? 

 
Der er enighed i udvalget om, at den reviderede specialevejledning i sin herværende form er en 

forringelse i forhold til tidligere specialevejledning. 

Derfor besluttes enstemmigt at udarbejde ”Notat til udkast til specialevejledning-anæstesiologi”, 

som bør udgå fra DASAIM til sundhedsstyrelsen. Notat (Bilag 1) sendes til DASAIMs bestyrelse 

mhp. opbakning og videre formidling. 

Der opfordres til, at vi alle henvender os til vores bagland og via de regionale råd ligeledes 

forsøger at gøre indsigelse. 

 

2) Rekommandation for faglige kvaliteter hos en børneanæstesiolog fungerende 

på: 

a. Regionalt niveau 

b. Højt specialiseret niveau 

 
Gerne et krav om at anæstesiologer, som bedøver børn på højt specialiseret niveau har 

kompetencer i form af specialist uddannelse som eksempelvis fellowship eller SSAI Internordic 

course in Pediatric anaesthesia and intensive care. 

Torsten har fremsendt ESPA fellowship: ” Visionpaper for creating an European fellowship in 

paediatric anesthesia” (bilag2) og redegør for dennes opbygning, samt at det skal ses som et 

supplement til SSAI uddannelsen, som fremadrettet fortsat skal udbydes. 

 
 

 

3) Emner DASAIMs årsmøde 2015 

 
1) Børn respirations fysiologi (udenlandsk foredragsholder) 

2) Fastholdelse af børn under induktion: ”Tid til at afskaffe?” 

3) N2O har vi behov for det i børneanæstesien? (pro et con) 

4) Worst case – ved eksperterne 

5) Præmedicin (pro et con) 

 

4) Revidering rekommandationer: 



a. Resuscitation af nyfødte 

 
Torsten er tovholder. 

 

 

 

5) Nye rekommandationer 

a. Anæstesi til intubation af nyfødte mhp. Q-surf behandling 

 

 
Emnet diskuteres og findes relevant for anæstesiologer på sygehuse uden neonataloger i vagt 24/7, 

hvor intubationen derfor vil være ved anæstesiologisk vagthavende. På afdelinger med 

neonatalogisk vagtfunktion 24/7 varetages opgaven typisk af disse. 

Alle går hjem og laver litteratursøgning på emnet. Der foreslås en SSAI kursist som tovholder på 

emnet –besluttes ej. 

 

b. Andre  

 
Der er enighed om behov for Rekommandation for: ” Akut indledning til børn” Torsten vil 

undersøge om noget sådan allerede foreligger lokalt, som kan standardiseres til alle landets 

sygehuse. 

 

6) Børneanæstesiudvalgets hjemmeside 

a. Indlæg? 

i. Promovering børneanæstesi 

ii. SSAI børneanæstesiuddannelse 

iii. Organisation/centralisering 

 
Alle opfordres til at skrive indlæg af såvel fagligt informativt samt af organisatorisk karakter til 

børneanæstesiudvalgets side. Desuden bør man overveje, om man i sit ”nærmiljø” har kolleger, 

som kan bidrage til en dynamisk og interessant dialog i dette forholdsvis nye forum. 

 

Børneanæstesiudvalget ser gerne, at der også er en lukket block på siden. Hvor anæstesiologer med 

børneanæstesiologisk interesse kan ”chatte”. Siden mangler desuden links til: 

 1) ESPA 

 2) ESPNIC 

 3) SSAI børneanæstesiuddannelse 

Jane forespørger til næste DASAIM bestyrelsesmøde d. 21/10. 

 

Jane har opfordret en udenlandsk SSAI kursist samt en børneintensivist, som ligeledes er kursist i 

SSAI børneanæstesiuddannelsen om at dele deres ”erfaringer” på hjemmesiden. 

 

7) Evt. 

 
Torsten informerer om:” ESPA's Self assessment of paediatric anaesthesia services”(bilag3) 



Der er enighed om at prøve denne af på de fire afdelinger, som er repræsenteret ved 

børneanæstesiudvalget. Fremadrettet kan dette værktøj ses som en selv-akkreditering gerne støttet 

af DASAIM og fundamenteret via specialevejledningen og sundhedsstyrelsen. 

Database(emailadresser) på de anæstesiologer, som bedøver børn / behandler børn på Intensiv i 

DK med henblik på at skabe et fælles forum. Block på hjemmesiden – og sociale medier som Link 

in, facebook, google+ diskuteres. 

Jane undersøger mulighed for via DASAIM at få emailadresser og oprette liste med interesserede. 

Gruppen(emailadresser) kan med fordel også benyttes i ESPA/ESPNIC regi. 

Torsten vil undersøge de sociale mediers potentiale til samme forum. 

 

Torsten opfordrer alle til at blive ESPA medlem. Næste ESPA kongres er Istanbul 17-19 sep. 2015 

 

SSAI kandidater til kommende hold – ansøgning forår 2015 – diskuteres. Børneanæstesiudvalget 

mener, at det er sandsynligt med kandidater fra alle fire hospitaler. 

Det diskuteres, at man med fordel kan planlægge udveksling mellem hospitaler og centrer for at 

sikre bredde i uddannelsen. 

 

Næste heldagsmøde mandag d. 23/3 2015 

 

 

Referant: 

 

Jane Andersen 

Formand for børneanæstesiudvalget. 

 


