
DASAIMs børneanæstesi- og -intensiv udvalg 
Skype møde mandag d. 14 december, kl 20.00 
Deltagere: Anders, Maja, Asta, Ulla, Mona 
 

1. Præsentation af udvalgets medlemmer 
2. Skal hjerteløbere sendes ud til børn? 
3. Fasteregler - er vi klar til at lade børn drikke frit frem til en time før anæstesi og kirurgi? 

Forespørgsel fra RH 
4. evt 

 
Præsentation af udvalgets medlemmer. 
 
Herefter vedtages kommende møder:  

Online møde, tirsdag d. 19. januar kl 19.30. Mona sender link ud – prøver at finde en 
bedre platform. 
Møde Odense, mandag d. 19. april 10.00 – 15.00. Ulla og Anders finder lokalitet. 

 
 
Forespørgsel fra RegionMidt – skal hjerteløbere sendes med ud til børn? Fra hvilken alder? 
Kort diskussion om fordele og ulemper. Overordnet holdning i udvalget – hjerteløbere kan gøre 
mere gavn end skade med hjælp fra AMK’s sundhedsfaglige rådgivning. 
Anders/Ulla forespørger praksis i Region Syd, Mona/Maja i Region Hovedstaden, Asta forespørger 
holdning hos kollegaer i RegionMidt, Søren i Region Nord?  
Punktet tages op til næste møde i januar før vores endelige svar gives. 
 
Fasteregler – skal vi ændre vejledning så volumenangivelse bortfalder? Rigshospitalet er ”firs 
mover” på denne ændring. Volumenangivelse er indlagt som sikkerhed ved ændring fra 2 til 1 
times tørste for børn under 18 år.  
Det vil være letter for plejepersonale, forældre og børn hvis vi lader børn drikke frit frem til 1 time 
før anæstesi. 
Det besluttes at lade emnet summe indtil næste møde. Artikel vedhæftet dette referat som aftalt. 
 
Evt 
Børneintensiv – hvordan kommer vi videre med at profilere området bedre i vores selskab.  
SSAI, EDIC for børn, fagområde børneintensiv, vejledninger mm 
Et emne vi skal arbejde med til vores næste fysiske møde. 
 
Anæstesi til hjertebørn, ikke hjertekirurgi. Flow chart fra Jakob Gjedsted, godkendt af udvalget. 
Mona retter forespørgsel om arbejdet er klar til at komme på hjemmesiden. 
 
Arbejde med vejledning om diaphragma hernie i proces, udvalget hører mere fra Ulla. 
 
Tak for et godt møde:-9 
Vi satser på en bedre platform næste gang. 
 


