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RAU arbejder med at fremme uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling indenfor fagområdet regional 
anæstesi (RA) gerne i samarbejde med European Society af Regional Anesthesia (ESRA).  

Målsætninger: 

1. At medvirke til en standardisering af RA undervisning i DK med særlig vægt på perifere nerve 
blokader (PNB) og ultralyds- (UL) anvendelse. 

2. At udfærdige vejledninger for gængse PNB-procedurer, inklusiv krav til udstyr, sterilitet, kateter-
anvendelse etc. 

3. At medvirke til organisering af kurser i UL-vejledte PNB og centrale nerveblokader. 
 
4. At fremme forskningssamarbejdet mellem regionerne. 
 
5. At skrive retningslinjer for behandling af komplikationer, herunder lokalanæstesi-intoksikation 
(LAST) og nerveskader 
 
6. At styrke Danmarks position i ESRA 
 
RAU har en formand og en repræsentant for hver region som vælges ved generalforsamlingen. Der 
planlægges mindst 3 årlige møder, heraf mindst et fysisk møde; øvrige møder kan eventuelt arrangeres 
som videokonference. 

RAU rådgiver såvel DASAIMs bestyrelse som øvrige udvalg under DASAIM i spørgsmål vedrørende 
kliniske, uddannelsesmæssige, forskningsmæssige og organisatoriske forhold indenfor 
disciplinen/fagområdet dækkende udvalgets område.  
 
RAU formulerer oplæg til DASAIMs politik for fagområdet, herunder udarbejdelse af 
rekommandationer. 
 
RAU indgår i relevante samarbejdsrelationer på vegne af DASAIM. 

RAU skal såvel ved eget initiativ som efter forespørgsel/opfordring tage emner op til behandling. 
Udvalget har ansvar for "early warning" indenfor fagområdet. 
 
RAU er ansvarlig for forslag til den videnskabelige mødeaktivitet.  
 
RAU kan nedsætte ad hoc arbejds- eller projektgrupper til løsning af konkrete problemstillinger. 
Sådanne grupper refererer til RAU-udvalget og fungerer efter kommissorium. Arbejdsgruppen ophæves 
når den ønskede opgaver er løst.  
 



RAU udformer for hvert regnskabsår budget for sin virksomhed, som godkendes af DASAIMs 
bestyrelse. 
 
RAU refererer til DASAIMs bestyrelse. Udvalget udtaler sig således ikke som udvalg direkte til 
offentlige institutioner og organisationer. RAUs medlemmer vælges på Selskabets generalforsamling i 
henhold til Selskabets vedtægter. 
 
Efter hver generalforsamling tages stilling til om kommissoriet skal revideres. 

 
 
 

 


