Referat fra møde i Udvalget for Anæstesi og
Perioperativ Medicin, UAMP
D. 10. februar 2022, Odense
Tilstede: Line Stendell (formand), Øivind Jans, Semera Asghar, Maria Louise Fabritius, Christian
Melchior Olesen, Jacob Koefoed-Nielsen, Mathias Hjort og Laura Sommer Hansen
Præsentationsrunde gennemføres.
1. Valg af dirigent: Øivind Jans
2. Valg af Referent: Maria Louise Fabritius
3. Godkendelse af dagsorden: godkendt uden kommentarer

4. Nyt fra bestyrelsen:
•

Thomas Bøllingtoft er ny DASAIM redaktør, han arbejder på DASAIMs hjemmeside med Tina
Calundann.

•

Der skal billeder af - og en lille tekst om - udvalgets medlemmer på hjemmesiden; Line
opfordrer til, at der sendes et billede samt et lille skriv om os selv til Christian.

•

Holdningspapir til papirpræ efterspørges af kollega. En del komplicerende faktorer herunder
jura i dette emne, som diskuteres. Opgaven uddelegeres ikke i dag. Der planlægges mere om
emnet til DASAIM.

5. Gennemgang af rekommandationer på hjemmesiden: Hvilke skal revideres?
Følgende skal ikke gennemgås førend 2023: NAPS, Anæstesi og amning, PONV, vanskelig
luftvejshåndtering.
Øvrige rekommandationer gennemgås:
• Ambulant anæstesirekommandationen sendes til dagkirurgiske selskab.
Ansvarlig: dagkirurgisk selskab.

•

Sammenskrivning af 3 rekommandationer: ’Ressourceudnyttelses ifm. Anæstesi’,
’Udskrivningskriterier’ samt ’Observation efter anæstesi’ samles i Rekommandation for
anæstesi.
Ansvarlige: Laura og Mathias, de vil give en tidshorisont.

•

Rekommandation om Udskrivningskriterier, under revision aktuelt, denne gennemlæses.
Øivind kommenterer på brugen af Bromage, som er omdiskuteret. Aldrete’s-scoren skal
undersøges, inden emnet lukkes. Øivind vil forhøre sig og vender skriftligt tilbage. Herefter
vurderes det i udvalget, om der er ændringer til denne rekommandation.
Ansvarlig: afventer svar fra Øivind.

•

Vi endorser transfusionsrekommendationen og PRAB rapporten.

•

ASA klassifikationen gennemgås med fokus på enten, en opdelingen i pædiatrisk- og
voksenudgave eller om rekommandationen skal holdes samlet, hvorved den publicerede
engelske udgave kan endorses og oversættes.
Ansvarlig: Christian fra tidligere møder

•

Vanskelig luftvejshåndtering revideres i 2023, spørgsmålet er, om vi skal endorse den
internationale guideline? Det vurderes at en meget detaljeret retningslinje, som potentielt kan
give juridisk efterslæb. Diskussionen lukkes ned med en overordnet enighed, der går på hvilken
kernekompetance, der skal være til stede ved den vanskelige luftvej. Denne diskussion kan
genoptages og genovervejs til revisionen af guidelines 2023.

•

Perioperativ væskebehandling er under revision og præsentation af fund sker ved symposiet.
Diskussion af præsentationsform til symposiet – Ideer og forslag til indhold og form foreslås.
Forslagene til præsentationen bliver fremlagt et par af arbejdsgruppens medlemmer.

•

Endorsement af ERC guidelines for anæstesi til non-kardiel kirurgi, Sarah Ekelund har denne
opgave.
Ansvarlig: Sarah Ekelund.

•

Fastevejledning ligger hos Line. Endorsement af europæiske vejledning, som er et hængeparti,
da denne endnu ikke er opdateret i henhold til den pædiatriske fastevejledning, der er
opdateret og oversat på dansk. Semera tilbyder sin hjælp.
Ansvarlige: Line og Semera.

•

Aspiration holdningspapir inkl. det perioperative aspekt med BAL og timing af denne/ophold
på opvågning/ITA diskuteres. Der er en oplevelse af, at der er et større behov for uddannelse
af vores intro og hoveduddannelseslæger i dette emne. Der arbejdes videre med at holde
fokus på dette emne via uddannelsesudvalget samt de ansvarlige for HU-kurserne.
Ansvarlige mhp. uddannelse: Mathias og Maria Louise
Ansvarlig mhp. holdningspapiret: Laura

6. Årsmøde
Gennemgang af indholdet udvalget skal levere til DASAIMs årsmøde samt proceduren omkring
invitation af foredragsholdere ved Line.
Diskussion af emner/oplæg til DASAIM. Mathias har lavet en liste, der danner basis for en del af
forslagene. Mulige internationale foredragsholdere nævnes, og der diskuteres form og titel på de
enkelte oplæg. 10 forskellige indlæg inkl. navne på foredragsholdere er under udarbejdelse og
med relevante tovholdere.
7. Nye Mødedatoer
Internat: Forventet 2 dage: 12.-13. september. Sted mangler, Laura finder et sommerhus/sted.
Virtuelt møde: 24. september 2022 kl. 20:30-21:30, Dagsorden: Årsmøde
8. UAPM på hjemmesiden
Send billeder og tekst til Christian.
9. Andet
Intet yderligere og mødet ophæves.

