Møde, DASAIMs børneanæstesiudvalg. Tirsdag d. 23. Jan 2018 11.00 – 16.00
Islands Brygge 73, 6 mf
Tilstede: Jane Andersen, Jakob Kirkegaard Skou, Mathias Johansen, Mona Tarpgaard
Referat
1. Præsentation af udvalgets medlemmer.
2. Mødestruktur, antal og lokaliteter, i børneanæstesiudvalget: 2 – 3 dagsmøder. København
eller Aarhus som udgangspunkt. Formanden indkalder.
3. Høringssvar til DPS: Intubation af neonatale børn: DASAIMs holdning til intubation af
neonatal er overordnet: Det bør foregå på højtspecialiseret niveau, med kompetence
beskrivelse, og krav om volumen. Børneudvalget ønsker at give tilbagemelding til DPS med
overordnet beskrivelse af det dilemma. Derudover sammenskrives specifikke kommentarer
fra vores medlemmer og gives som høringssvar til DPS. Mathias skriver overordnet politisk
kommentar. Mona sammenskriver specifikke tilbagemeldinger.
4. Kliniske guidelines: Børneanæstesiudvalget ønsker at medvirke til udarbejdelse af
guidelines indenfor børneanæstesi. Konkret foreslag:
a. Anæstesi til MR scanning, børn. Tovholder Mathias
b. Modificeret RSI til børn. Tovholder Jane
Opslag på DASAIMs hjemmeside om mulighed for at deltage i arbejdet. Mona.
Nøglepersoner inden for området forespørges, Alle
5. Postgraduat uddannelse: Hvordan vedligeholder og dokumenterer vi postgraduate
kompetencer indenfor børneanæstesi med henblik på patientikkerhed. Ifgl Dorris
Østergaard kan de faglige selskaber selv sætte dagsordenen, (ref. Mathias)
a. E-learning. Link på hjemmesiden, Mona
b. Safetots
c. Volumendokumentation
d. Fokuseret klinisk ophold på afdeling med højt specialiseret funktion/lokale kurser
med simulation
Beskrivelse af de kliniske kompetencer der forventes af anæstesilæger der varetager
børneanæstesi. Plan: Formuleres og sendes til høring hos DU og uddannelsesansvarlige
overlæger. Mathias forløbsbeskrivelse
6. Uddannelse til børneintensiv: Udmelding fra DASAIM om kompetencebeskrivelse til
børneintensiv. Foreslag for RH tages med bestyrelsesmøde, Mona

7. Årsmøde 2018
 Indlæg ved svensk børneintensivist? Johan… Kontakt ved Jane
 Vågne børn på børneintensiv. Jane
 Perioperativ BT – væske/inotropi. Foredrageholder?




Virtuel reality til afledning – hvad sker der? Mathias spørge SørenW og
Torsten om foredragsholder
MR scan uden sedation ved Peter Holde. Mona



Pro/con forældredeltagelse. The french way, Pascal. Mathias

8. Næste møde: torsdag d. 31 maj. Aarhus eller Kbh
Evt:
Styrelsen for patientsikkerhed. Løs snak om hændelser

