
Børneudvalgsmøde 4/5 2022 

Deltagere: Ulla, Lars, Asta og Maja 

Referent: Maja 

Næste møde 29/8 2022 København 

 

Dagsorden: 
 

1. Årsmøde - Status på indlæg og moderatorer 

Faste og børn, 1 time, AA og PF; Moderator: Lars Broksø Holst, Torsdag 17/11 

Væskebehandling og børn, FM; Moderator: Asta Fredag 18/11  

Intensiv terapi, børneintensivist på GOSH, MC, Moderator: Maja, Fredag 18/11 

Organdonation hos børn, Christina og Ole med flere OUH. Moderator: Anders Clausen? 

Torsdag 17/11 

 

2. Instrukser/nationale vejledninger vi bør overveje- Transfusionsgrænser - 

andet? 
• VIP; Diafragmahernie VIP (fælles RH/OUH) Ulla sender den ud til Børneudvalget 

mhp at kunne lægge den op på DASAIMs hjemmeside 

• VIP; Transfusionsgrænser/-behandling. Lars er tovholder på dette og tale med 

Frederik Mondrup (JMC, RH) og Jakob Steensballe HOC/Blodbanken, RH). 

 

• Lasse Høgh har inviteret Børneudvalget til at deltage i projektet fælles nationalt 

Børneparathed: Maja Filipovic, Lars Broksø Holst vil gerne deltage. 

 

3. Revison af Målbeskrivelsen DUU - se vedhæftede - ideer og hvem vil være  

tovholder?  
Ulla vil tale med Jane Andersen OUH/uddannelsesorganisationen i forhold til om OUH 

allerede er med i dette arbejde mm. 

Lars vender tilbage til DUU, at Børneudvalget endnu ikke kender den nye målbeskrivelses 

formulering og blandt andet derfor ikke har baggrund for at kunne bidrage til udformningen 

af kompetencekort mm.  

 

4. Status efter dialogmøder om omskæring 
Lars og Christian Wamberg (formand DASAIM) har deltaget i dialogmøder omkring 

omskæring af børn. Det er til møderne besluttet, at man vil lave en oplysningskampagne til 

fagpersoner. Urologernes fagselskab vil lave en informationsfolder omkring den korrekte 

kirurgiske udførelse af omskæring af børn. DASAIM støtter fortsat ikke op om omskæring 

af børn under 2 år uden generel anæstesi eller i generel anæstesi udført af ikke 

børnekompetente anæstesiologer. Der er ikke planlagt flere dialogmøder. 

 

5. ASA Klassifikation 
Asta er bekymret for at for mange pædiatriske patienter særligt de onkologiske patienter vil 

ende i en højere ASA-score ud fra den nye ASAklassifikation. Lars forslår at Børneudvalget 

skriver tilbage til arbejdsgruppen, om man kan forsøge at ”oversætte” den nye ASA-

klassifikation til danske forhold. Asta vil gerne være tovholder på dette og kontakter 

arbejdsgruppen. 



 

6. DASAIM - oversigt over hvem laver hvad? 
Børneparathed: Lars og Maja 

 

7. Eventuelt? 
Møde i juni fx 20/6 2022, varighed ca. 1 time 

 
 


