
Referat, Skype møde 14/12, Thoraxudvalget.  
Deltagere: Dorthe Viemose Nielsen (DVN), André Korshin (AK), Dovile 
Leonaviciute (DL), Peter Blom Jensen,( PBJ)  

 
 
1)      DASAIMs årsmøde 2017, PBJ.   
     - Hvordan gik det set fra  Thoraxanæstesi-perspektiv? Kun eet indlæg var "fra os" - for lidt! 

Emnet var Donation efter hjertedød. Fremmøde og engagement var stort. Vellykket 
indlæg. Politisk emne var med deltagelse fra PBJ som medarrangør og moderator. Morten 
Hedegaard og Anja Mitchell forholdte sig til oplægget "Lægers faglighed: Sig fra! Sig til!" 
Fint fremmøde, indhold og evaluering.  

     - Forbedringspotentiale & Forberedelser til næste år: Forslag fra PBJ: Hver T-
udvalgsdeltager skal komme med minimum 1 idé til indlæg mhp. at vi får 3-4 Thorax-
sessions på næste årsmøde. Oplægsholdere kan være fra DK eller udlandet. Emnet kan 
være generelt  for at tiltrække "ikke-thoraxanstesiologer" eller subspeciale "nørdet" for at 
trække Thorax anæstesiologer til årsmødet. 

     - Deadlines: Årsmøde organisationskomitteen skal have forslag til oplæg senest 1/4.  
  
2)      Januar/ Februar møde – Hvor/ hvornår? Møde aftalt 15/1, 18/1 eller 19/1. 

Thoraxkirurgerne inviteres med m.h.p.  at få fastlagt Thorax symposiet program endeligt 
mhp. tider, indhold og sponsorforhold.  

      Andy Klein Fra Papworth er blevet spurgt og kan ikke komme 1/6. Alternativer diskuteres   
      Plan A: Hovedforfatter på TRICS3 og "ven af RH" - der er ikke hul igennem endnu, men 

der arbejdes på sagen. AK arbejder videre. Endelig afklaring senest 8/1, ellers... 
      Plan B: Jens Meier fra Østrig. Han skal tale på ESA de følgende dage, bl.a. om 

emnet Anaemia or transfusion - what is worse for the elderly.  
      Plan C:  Jacob Stensballe som kirurgerne har foreslået, men ændring af emnet til en mere 

hjertekirurgisk relevant vinkel (Octaplas...). 
  
4)      Udpegninger & status:   
                 a) AK : Tværsektorielle hjerteforløb. Fokus har været på rehabilitering og der har 

ikke været specifikke elementer med anæstesiologisk/ intensivmedicinsk betydning.  
           b) DVN: Nyt DHR følgegruppe. DVN har ikke kunnet deltage i stormøderne. Hanne 
Ravn deltager for RH og har bedt PBJ/ DASAIM om mandat til at indkalde repræsentanter 
fra alle 4 centre til et møde om anæstesiologiske parametre/ målepunkter, der skal søges 
implementeret i Nyt DHR. Nyt DHR etablerer en projektgruppe og DASAIM inviteres 
givetvis med i denne med een deltager, som disse repræsentanter så selv vælger.  
           c) PBJ: Arbejdsgruppe om transport af akutte hjertepatienter. Første møde er 
afholdt. PBJ skal arbejde primært på overflytning af hjertepatienter mellem intensiv afsnit 
og transport af patienter i cardiogent shock. . 
  

5)      Revision/ økonomi status, DL. Der er underskud for Symposiet 2017 på kr. 30.000,- . 
Regnskab er tidligere fremsendt til gennemlæsning  17/11, 2017.  

  

Tak for et teknisk udfordret, men godt møde.  



 


