
DASAIM’s Smerteudvalg 28.8.2020 

 
Præsentationsrunde 
Ved mødet deltog: Irina Kridina (IK) Jan M. Jensen (JMJ), Jytte F Møller (JFM), Nina Kvorning (NK) og Carsten 
Boe Pedersen (CBP, ref) 
 
Godkendelse af kommissorium og fagområde 
Ingen ændringer i kommissorium - fagområdet glemte vi. Kommentarer inden deadline for referat. 
 
DASAIM 2020 - formandsskifte i SMU 
Orientering om ændring til et-dagsmøde - afholdes 13.11.2020. Emner der er oppe at vende er 1) Baggrund 
for forskelle i corona-strategi ihv Danmark og Sverige 
2) Omskæring af børn og GF 2020. Mødet begrænset til 100. 
 
CBP meldte tilbagegang fra Formandsposten. Udvalget anmoder om at Pernille overtager, således at hun 
ikke er på valg. Yderligere skal der ske en konfirmering af Jan ved GF. CBP fortsætter formandsperioden ud 
som ordinært medlem. 
 
DASAIM 2021 
Vi arbejder videre med forslagene fra 2020. De var 1) neurostimulation (i samarbejde med neuroudvalget), 
2) smertebehandling af den gravide med fokus på akutte og kroniske smerter og alt derimellem (i 
samarbejde med obstetrikudvalget) og endelig 3) transition fra barn til voksen med vedvarende smerter. 
Måske kommer der mere inden vi mødes igen 
 
Etablering af årshjul 2020/2021 
Se vedlagte 
 
Arbejdsopgaver for 2020/2021 
Følgende opgaver blev fordelt: 
A. Øget politisk fokus – CBP  
B. Akutte smerter inkl. akut i kronisk – gennemgang af litteraturen, for at skabe et grundlag for, om det er 
muligt for os at komme med et forslag til minimums tilbud på sygehuse som driver operationsafdelinger, i 
forhold til akut smertebehandling JMJ/IK. 
C. Uddannelsesområdet – JFM/NK (?)  
D. Børn og unge smerter Pop/CBP 
 
Eventuelt 
Diskussion omkring restordrer - JFM savnede især klonidin (JFM retter henvendelse til Skanderborg CBP til 
Glostrup Apotek). 
 
(CBP har haft kontakt til Glostrup - de har ikke produktion, henviser til Human udleveringstilladelse på 
Sandoz) 
 
Alternativ blev diskuteret - OUH anvender lavdosis baklofen (5-10 mg) til abstinenser 
 
Næste møde efter GF 2020 
 
Deadline for referat 14.9.2020 


