
Referat fra møde i Udvalget for Anæstesi og Perioperativ Medicin. 

Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 20-21 på Meet. 

 

Deltagere: 

Maria Louise Fabritius, Mathias Hjort, Øivind Jans, Line Stendell, Jacob Kofoed-Nielsen, Christian 

Melchior Olesen, Laura Sommer Hansen 

 

1) Valg af dirigent: Line Stendell 

2) Valg af referent: Laura Sommer Hansen 

3) Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

4) Velkomst, Året Rundt i UAPM: Velkomst ved formand Line Stendell. Kort præsentation af 

UAPM. Udvalget er udvidet med 2 pladser ved årsmødet 2021, idet udvalget for regional 

anæstesi er nedlagt. Der er således 8 medlemmer, hvoraf 6 er nye i udvalget. Der er 

planlagt 6-8 virtuelle møder, 1 dagsmøde samt 1 internat i løbet af året.  

5) Præsentationsrunde 

6) Symposiet: Programmet er stort set på plads, Line melder ud, hvis der er brug for hjælp til 

noget. Der er netop lavet opslag på DASAIMs hjemmeside. 

7) Igangværende sager: aspirationspapir: UAPM har gennem længere tid arbejdet på et 

holdningspapir vedr. den aspirationstruede patient. Det skriv, der blev lavet på seneste 

internat, var for abstrakt, og der er et ønske fra bestyrelsen om en mere tydelig 

formulering. Hvordan kommer vi videre herfra? Maria Louise har undersøgt, hvad der er af 

formaliseret undervisning under speciallægeuddannelsen. Der ligger ikke noget på HU 

kurserne, da det forventes dækket under introuddannelsen. Hver uddannelsesregion står 

selv for introkurserne, og der er indtryk af, at undervisning i/håndtering af aspirationsrisiko 

varetages på afdelingsniveau. Maria-Louise og Christian arbejder videre med dette. Line 

arbejder på en mere præcis definition af formålet med holdningspapiret. Resten af gruppen 

bedes tænke over emnet, inden vi mødes til februar. 

8) Sager i pipeline: revision af fastevejledning, papirprætilsyn, NAPS: Kort referat ved Line. Der 

har været rettet henvendelse til DASAIM vedr. NAPS, 2 fra bestyrelsen kigger aktuelt på 

dette. Endvidere er der stillet spørgsmål vedr. brugen af papirtilsyn – det overvejes at tage 

dette emne op som debatoplæg på årsmødet 2022. Fastevejledningen skal snart revideres, 

det forventes at kunne foregå som endorsement af international instruks. 

9) Udvalgets fremtidige strategi: Kort debat om mulige arbejdsopgaver for UAPM; der er som 

udgangspunkt ikke nogen regler for, hvad vi kan beskæftige os med, så det er op til 

udvalgets medlemmer at definere relevante opgaver ud fra interesse og evner. Det 

forventes, at vi står for et antal sessioner til årsmødet, hvilket skal planlægges ifbm 

dagsmødet 10.februar. Endvidere er der et ønske om at det perioperative symposium bliver 

en tilbagevendende begivenhed.  



10) Status på sammenskrivning af: Ressourceudnyttelse i forb. med anæstesi – observation 

efter anæstesi – rekommandation for anæstesi – udskrivningskriterier:  Laura og Mathias 

er endnu ikke kommet i gang med dette, fortsættelse følger. 

11) Status på revision af ASA-klassifikationen på hjemmesiden: Christian er i gang med arbejdet 

vedr. dette. Den engelske version inkluderer obstetriske og pædiatriske klassifikationer, 

hvilket bør medtages i den danske version. Christian kontakter pæd.udvalget vedr. 

godkendelse, inden det hele sendes videre til bestyrelsen. (Hvad med obstetrisk udvalg?) 

12) Fremtidige mødedatoer: Line sender snarest en doodle ud med datoer, så vi kan få planlagt 

møder fremadrettet. 

13) Evt. Vi ses d. 10/2 i Odense, Line arbejder på location. 

 


