
Referat for Anæstesiudvalgets internat, 13.-14. marts 2019. 
 
Tilstede: Line Stendell (LS), Morten Bundgaard-Nielsen (MBN), Nicolai Bang Foss 
(NBF), Birgitte Brandsborg (BB), Øivind Jans (ØJ) 
Afbud: Karina Birk (KB) 
 
 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendes 

2) Valg af referent 

ØJ vælges 

3) Nyt fra bestyrelsen / LS 

LS beretter om emner diskuteret på de seneste møder i DASAIMS bestyrelse: 

- Ny børneintensiv uddannelse, initiativtager Dansk Pædiatrisk selskab 

- Årsmødet er i 2019 er kortet ned til endagsmøde pga. SSAI. Usikkerhed om hvor årsmødet 

skal holdes fremover pga. nye interne regler i lægemiddelindustrien.  

- Selskabets rekommandationer skal fremover revideres hver 2. år. Udvalget bestemmer    

hvilke rekommandationer der skal ligge på hjemmesiden. 

- Der har været en periode med fald i antal ansøgere til uddannelsesstillinger. Årsagen til 

dette er uklar. 

 

4) Planlægning af Symposium om Perioperativ Medicin / Morten  

DATO: 12/3-2020 alternativt 19/3-2020. 

 

Sted: DGI byen forespurgt, alternativt kunne være Domus Medica.  

Målgruppe: Alle læger med interesse for perioperativ medicin 

 

Mulige emner til symposiet:  

- Politiske diskussioner: ændret formål / arbejdsopgaver i vores speciale. 

- Ændring af vores speciales navn i fremtiden? 



- Bør udvalget udarbejde et politikpapir /strategipapir fra selskabet vedr. anæstesiolog som 

perioperativ mediciner? Herunder struktur, indhold og arbejdsopgaver (både præ- og 

postoperativt). Oplæg til et sådant skal være præsenteret for og drøftet i bestyrelsen inden 

symposiet. 

 

Forslag til foredragsholdere og udkast til program: 

Introduktion MBN 15 min 

1) Mythen (dobbelsession) – Perioperativ medicine + Perioperative fluid management 

outside the OR. 

45 min + (30) min (NBF) 

2) UK anæstesiolog der har gennemgået Perioperativ medicine curriculum (UCL), 

erfaringer og konkret implementering. From education to implementation. 

30 min (NBF) 

3) Preoperative assesments clinics – foredragsholder?? 

4) (Perioperative blood management) – preoperative anemia management – 

foredragsholder?? 

(ØJ) 

5) Eske Aasvang: Akutte postoperative komplikationer / overvågning / prediktion??? 

45 min (MBN) 

6) Perioperative cardiac events – how to prevent them. MINS / AFLI 

45 min  (NBF) 

7) Kirurgisk vinkel: Ort.kir: Henrik Palm, Gas: ismail, Ortogeriater: Jens åge finder en  

45 min (NBF + BB) 

8) Uddannelse / SSAI perioperative medicin. 

9) Paneldebat: Fremtid for perioperativ medicin i DK anæstesiologi 

45 min (Politikpapir skal udarbejdes inden af udvalget, bestyrelsen høres og optimalt 

Joakim som deltager i paneldebat) 

 

 



 X : Opvågningsafdeling, Intermediær afsnit, ITA. Højrisiko kirurgiske patienter. Hvor 

skal de ligge? 

 

5) Overordnet strategi for rekommandationer/vejledninger under Anæstesiudvalget/ LS 

Hver enkelt rekommandation blev gennemgået, og der blev taget beslutning om evt. behov           

for revision, tovholdere på revisionerne og evt. fjernelse fra hjemmeside.  

            LS udarbejdede oversigt over ovenstående beslutninger.  

 

6) MINS (forespørgsel fra NOH)/ LS 

Udvalget har modtaget en forespørgsel vedr. anbefalinger for udredning / behandling af 

MINS. 

Emnet drøftes, ikke for nuværende belæg for faste anbefalinger vedr. behandling Af MINS. 

NBF udarbejder svar og varetager den videre debat med relevante eksperter. 

  

7) Fremtidige referater/ LS 

Skal være tilgængelige på DASAIMS hjemmesiden. Vil blive formateret så de er egnede og 

lagt op efter hvert udvalgsmøde. 

 

8) Kommende møder inkl. dato for endagsmøde i efteråret/ LS 

LS udsender doodle. 

 

9) Evt. Ingen punkter. 

 
 

 


