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1. En SSAI gruppe arbejder med e-learning baseret på topics og viden fra
ESPA regi. Børneudvalget bakker op udvikling af dette koncept. Vi mener
der er et stort potentiale i e-learning indenfor børneanæstesi. Dette
videreformidles til uddannelsesudvalget af formanden. Børneudvalget
ønsker uddannelsesudvalgets holdning til test i forhold til e-learning.
Børneudvalget vil foreslå at der udpeges en repræsentant fra DASAIMs
børneudvalg samt uddannelsesudvalg til arbejdsgruppen der arbejder med
konceptet lokalt forankret i JMC.
2. Specialeplan: Børneudvalget ser produktet i specialeplanen præget af et
politisk spil om produktion. Udvalget udtrykker bekymring for men står
uden handlemuligheder.
Uddannelse af kollegaer der arbejder på regional sygehuse, incl
hoveduddannelses læger der bliver kaldt til fødsler skal i fokus.
Samarbejdsaftaler og uddannelse: Børnegruppen kan anbefale
uddannelse af nøglepersoner som f.eks. SSAI på regionssygehusene.
3. Hjemmesiden, DASAIM: Børneudvalget ønsker at være mere informative
ift tendenser og nyheder inden for børneanæstesi. Aktuelle nyheder til
hjemmesiden:
Ny væske til børn med korrekt glucoseindehold (1%)
isotonisk krystalloid lanceres på det danske marked.
Torsten Lauritsen tilbyder at lave informativ powerpoint
præsentation om væskebehandling med korrekt
elektrolyt og glucose indehold og fordele ved brug af
denne til børn. Vil blive tilgængelig på hjemmesiden.

”De fire obligatoriske” til at undgå fastholdelse af børn
under smertefulde procedurer, udarbejdet af
Videncenter for børnesmerter – enighed om at udvalget
ønsker at være med til at udbrede kendskabet. Skal
være tilgængelig på hjemmesiden.
4.

Ny væske, Benelyt.
Fresenius har ikke søgt tilladelse til markedsføring i DK i først omgang.
Mulighed for at søge om tilladelse lokalt. Torsten vil forhøre hvornår
Fresenius forventer at få DK tilladelse. Børnegruppen støtter
anvendelse af korrekt glucoseholdig væske (1%) og samtidig isotonisk
krystalloid.

5. Årsmøde 2017: Foredragsholder og moderatoropgaver på plads.
6. Søren og Torsten har siddet i udvalget i 6 år – går ud 2017. Udvalget
ser det hensigtsmæssigt at der er repræsentanter fra alle
universitetsregioner i udvalget og vil anbefale bestyrelsen at pege på
kandidater fordelt efter dette.
Evt.
Visioner/opgaver i børnegruppen: Fasteregler, er tiden moden til at
modificere fasteregler til børn? ESPA udmelding forventes nært
forstående – børnegruppen vil udforme dansk statement.
Igen, igen anæstesi til curosurf
Søren vil opfordre børneinteresseret fra Aalborg til at gennemgå
litteratur. Jane spørger Tom om viden på området.
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