
Referat af møde den 4/10 2021 i DASAIMs Børneanæstesi- og intensivudvalg 

Deltagere: Anders, Ulla, Mona og Maja 

Dato for de næste møder: 17/1 2022 kl. 10:00 hos Mona; 4/4 2022 på OUH. 

Dagsorden: 

1) DASAIMs Årsmøde november 2021 

2) Generalforsamling og valg, november 2021 

3) Politikpapir om børneintensive kompetencer 

4) Fasteregler nye anbefalinger fra ESA 

5) Eventuelt 

Ad 1.  

Børneanæstesiudvalget har tre sessioner til DASAIMs årsmøde 2021 

18/11: Analgesi og sedation til akutte procedurer hos børn. Præsentation af ny national vejledning. 

Hvad kan du gøre i praksis for at få implementeringen til at lykkes? v/ Søren Walther-Larsen og 

Henrik Lemming Moderator: Maja Filipovic 

20/11: ”Børneparathed” i akutmodtagelser og traumecentre v/ Lasse Høgh Andersen Moderator: 

Anders H. Clausen 

20/11: Børneintensiv - kvalifikationer og organisation v/ Mona Tarpgaard, Ulla Lei Larsen og 

Thomas Pasgaard Moderator: Klaus Markussen 

Der kommer fra Ulla og Anders et forslag til indslag ved næste årsmøde 2022 kunne være 

”Resilience” ved Mads Astvad. Alle er enigen om at det kunne være spændende at høre om. 

Ad 2. 

Ved årets generalforsamling er Ulla og Asta på genvalg. Ulla genopstiller, Mona følger op på om 

Asta genopstiller. Mona har et år tilbage som formand inden denne post i 2022 er på genvalg. Vi 

taler om fordelen af at kunne bruge dette år på en god overdragelse.  

Mona har lavet årsberetning for 2021. 

Ad. 3 



Vi gennemgår det fremsendte ”Politikpapir” fra arbejdsgruppen vedrørende kompetencer indenfor 

børneintensiv. Der er indkommet tilføjelser både forståelsesmæssige og sproglige fra flere i 

udvalget. Vi får herefter sammenskrevet vore kommentarer og sender det til gennemsyn indenfor de 

næste par dage, så processen kan gå videre. 

Ad. 4 

Nye anbefalinger fra ESA vedrørende fasteregler gennemgås. Vi er i udvalget enige om at endorse 

disse på DASAIMs hjemmeside samt vedhæfte baggrundsmateriale og referencer som bilag. 

Samtidig skal der laves overskueligt materiale, som en poster med de nye anbefalinger i punktform 

til udprint fra hjemmesiden. Mona følger op på mulighederne vedrørende dette ved DASAIM og 

Tina Calundann.  

Ad 5. 

Ulla vil inden næste møde udsende en artikel fra TAXI-gruppen omkring transfusionsgrænser mhp 

fremtidig debat i udvalget, om der skal laves materiale/endorses til nogle af disse. Mona vil tale 

med ovl. Jacob Stensballe, der er ekspert på dette område i DK. 

Anders vil undersøge videre omkring RSI guidelines. 

 

 


