
 

 

Referat fra Anæstesiudvalgets internat 7. - 8. september 2020. 
 
Til stede: Karina Okkels Birk (KOB), Birgitte Brandsborg (BB), Morten Bundgaard-Nielsen (MBN), 
Christian Melchior Olesen (CMO), Nicolai Bang Foss (NBF) og Line Stendell (LS).  
 
1) CMO vælges som referent. 
2) Dagsorden godkendes med flg. under evt.: fremtidige mødedatoer samt arbejdsopgaver til 

udvidet internat i foråret 2021. 
 
3) Nyt fra bestyrelsen: 
 
 
Potentielle kandidater til formandsposten og redaktørposten for DASAIM overvejes. 
 
Opdatering vedr. omskæringssag.  
 
Sagen vedr. relevant betænkningstid: Enighed om at DASAIM skal komme med en udtalelse. NBF 
laver skriv herom. 
 
Debat om, hvem der må forestå præmedicinsk tilsyn: 
Argumenter for og imod forløb, hvor patienter ikke ses af anæstesiologer. Ansvarsfordelingen 
problematiseres. Uddelegering af læge-opgaver til sygeplejersker.  
Erfaringer fra hospitaler, hvor sygeplejersker udfører prætilsyn er umiddelbart gode.  
Vi skal værne om vores kernekompetencer, fastholde ting som læge-kompetencer. Prætilsyn og 
har en uddannelsesmæssig værdi særlig for vores unge læger.  
Forståelse for ressourcemæssig udnyttelse af kompetencer på afdelingerne.  
Endeligt ansvar er og skal være lægeligt. Vi mener, at patienten skal være set af en læge enten 
ved det præmedicinske tilsyn eller ved revurdering.   
 
Gas-bedøvelse og miljøpåvirkning: 
Skal det være obligatorisk med containere, der absorberer gas fra hospitalsrørsystemet?  
Dermed får man mulighed for at genanvende gas samt reducere udledning til atmosfæren.  
 
4)  
Symposium om perioperativ medicin:  
Blev aflyst grundet COVID-19. Symposiet var ellers udsolgt 
Desværre stor sandsynlighed for aflysning, hvis vi fastsætter ny dato i foråret 2021. Vi afventer 
indtil videre. 
Forventelig pukkelafvikling betyder at personale er hjemtrukket og vi kan risikere lav deltagelse. 
Forventelig afklaring efter indførsel af vaccine. 
 
Fremtidsudsigt;  
Hvordan bibeholder vi fremadrettet symposiet? Ved fremtidige symposier behøver det ikke være 
udvalget alene, der arrangerer. Gerne deltagelse fra kollegaer med perioperativ interesse. 
 
5) Gennemgang af rekommandationer. 
Anæstesi og Amning. Forventes færdig forår 2021. 
PONV - forventes færdig snarest. 
Rekommandationer for ASA-klassifikation og fasteregler skal revideres på internat. 
Perioperativ Væskebehandling - arbejder fortsat på at etablere arbejdsgruppe.  
Fastevejledning skal revideres.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
6) Udvalgets navn, fokus og vision: 
Vi skal blive bedre til at tydeliggøre og specificere vores opgaver. 
Hvordan gør vi udvalget attraktivt for øvrige medlemmer? Større aktivitet på sociale medier. Øget 
tilgængelighed. Invitere folk udefra ved næste internat. 
 
Vi beslutter navneændring til Udvalget for Anæstesi og Perioperativ medicin. Skal godkendes af 
bestyrelsen. 
Birgitte og Christian varetager kommunikation på hjemmeside samt sociale medier, FB, twitter. 
Det aftales at Martin, DASAIMs redaktør, kontaktes mhp. Opslag på hjemmeside og på relevante 
sociale medier.  
 
7) Fremtidige mødedatoer: 
Internat:  
Udvidet internat i marts. 
Line laver doodles til Skype-møder, endagsmøde i januar samt Internat i marts.  
 
Emner til udvidet internat, hvor udefrakommende er inviterede. 
Rekommandationer, der skal revideres: 

- ASA-klassifikation 

- Perioperativ faste 
 
Emneforslag til holdningspapirer: 
1) Håndtering af den aspirationstruede patient 
2) NSAID. Vi har brug for at diskutere brug af NSAID til hjertepatienter. Er NSAID farligt for denne 

patientpopulation ved enkelt eller kortvarig administration i et behandlingsforløb. 
3) Brug af neuroaxial blokade under AK-behandling. 
 
 
Tak for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 


