
 

 

      3.12.2017 

1. møde (Stiftende) i Smerteudvalget – DASAIM – tirsdag 28.11.2017. 

Via skype:   Lene Nikolajsen (LN), Nina Kvorning (NK), Ole Mathiesen (OM), Stephan 

Alpiger (SA) og Carsten Boe Pedersen (CBP, referent). 
Afbud: Eske Aasvang  (EAa) 

 
1. Udvalget konstituerede sig iht. vedtægter med konfirmering ift. Beslutninger på 

DASAIM’s årsmøde omkring formandskab og medlemmer. 

 
I forhold til kommissoriet der indtil videre foreligger (godkendt 2014) var der 

kommentar til uddannelse (NK) 
 

2. Beslutningsreferat fra 1. møde i Smerteudvalget (SmU) 

Emne Diskussion Beslutning 

Lumbal spinalstenose 
 
 

Allan Hornhar været 
DASAIMs repr. Intet 
til referat.  

 

-  

Vejledning om 

afhængighedsskabende 
lægemidler 

Jette Højsted har 

været DASAIMs repr. 
Intet til referat.  

Efterfølgende ønske om 

høringsnotat fra SmU– 
sendes senere til udv. 

NKR for udredning og 
behandling af patienter 
med generaliserede 

smerter 

Anne Hansen er 
DASAIMs repr. Intet 
til referat. 

CBP kontakter AH for at 
høre, hvor langt arbejdet 
er kommet 

Opioidvejledning 

 
 

EeA er DASAIMs 

repr.  

Afventer nyt 

Cannabis 
Ekspertgruppe 

 

LN er DASAIMs repr. 
Ligger nu i 

Innovationsstyrelsen.  

? 

Behandling af 

neuropatiske smerter  

SA er DASAIMs repr. 

Arbejdet færdig. 

Rundsendt efter mødet. 

Børnesmerter 

 
 

Diskussion omkring 

inddragelse 

CBP kontakter Steen H. 

eller Søren W. 

Smertepris Plan for uddeling og 
afslag ved næste 
DASAIM møde 

LN kontakter Mundipharma 
om fortsat interesse.  

 
 

 
3. Evt: SA orienterede om regionalt påbegyndt arbejde om ”Værdibaseret styring 

på Tværfaglige Smertebehandling”. Indtil videre er Styregruppe mens faglige 

arbejdsgrupper forventes nedsat inden længe.    



4. Eske har efterfølgende suppleret med følgende, der hermed indgår i referatet: 

Jeg kan kort orientere om at jeg bruger en del tid på at komme videre med 

indsendelse af såkaldt protokol til anden runde af NKR ansøgningen, hvor SST 

har deres egen logik mht. hvordan man går til et komplekst akademisk 

problem.  

Denne gang da alt vedrørende den optimale struktur for opfølgning og justering 

af opioidbehandling skal kunne besvares med JA/NEJ spørgsmål jvf PICO regler. 

Læg hertil at der kun må stilles 5 (!) spørgsmål. Endelig er der kun givet 2 

måneder til dette arbejde (inkl. jul) og opfordring til deltagelse i diverse kurser 

hvilket er umuligt med fastlagte vagtplaner og andre møder. Vi går dog på med 

krum hals og forsøger at nå det 

 

5. Fremtidig mødestruktur: 
a. Skype – I uge 2 & 3 (doodle udsendes senere i dag) 
b. Møde: - Nyborg 16.2.2018 13.00 – 18.00 (tentativ) 
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