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| LEDER |

Redaktør Kirsten Møller
logi i perspektiv. Vidste du, at elefanten er langt bedre
til snorkeldykning end mennesket? – og hvorfor? Ellers
opfordres du til at læse Ronan Bergs fine indlæg om
elefanten ud fra et lungefysiologisk perspektiv.
Preben Berthelsens indlæg om Jesu sår og Galens og
Harveys anatomiske og fysiologiske studier bibringer på
samme måde et historisk vingesus fra dengang, da det
ikke var indlysende, hvilke funktioner de menneskelige
organer havde. Er det blevet indlysende i dag? Hvad mon
fremtidens læger vil tænke om vores sygdoms- og sundhedsforståelse om 500 år?

Kære læser
Anæstesiologi er så populært som nogensinde. Et bud
på årsagen kunne være, at anæstesiologi aldrig har været
mere synlig, heller ikke for de medicinstuderende, som på
et tidligt tidspunkt præsenteres for de forskellige aspekter
af klinisk anæstesiologi. Personligt tror jeg nu, at de, ud
over den basale kliniske spænding ved at arbejde i et speciale, hvor der ofte skal træffes hurtige beslutninger, også
hurtigt opdager og værdsætter specialets meget tætte
kobling til fysiologi. Forståelse for fysiologi er grundstenen i de anæstesiologiske ydelser på operationsstuen, på
intensivafdelingen, i akutteams og præhospitalt, og man
behøver ikke at være læge for at se, hvordan forståelse
for fysiologi hurtigt kan oversættes til klinisk handling.
ABC-princippet er et godt eksempel på, hvordan basale
fysiologiske principper anvendes i anæstesiologien.
Uanset disse præmisser bliver vi præsenteret for et
andet eksempel på, hvad fysiologi kan føre med sig.
Komparativ fysiologi er sjovt – og sætter human fysio-

Ud fra en betragtning om, at det gerne må være sjovt
at være anæstesiolog, vil jeg gerne invitere andre til at
indsende indlæg, der på tilsvarende vis supplerer vores
viden og sætter den på spidsen. Måske kan netop dit
indlæg bidrage til en øget forståelse for vores dagligdag
og hvem ved, inspirere til nye og interessante studier
inden for de mange grene af anæstesiologien?
Herudover byder nummeret blandt andet på et indlæg fra
DASAIMs nye formand, Susanne Wammen, rejsebrev fra
Rigshospitalets traumemanager, Jacob Steinmetz, der
har dygtiggjort sig i Capetown – og diskussion af, hvem
der skal bedøve de små børn og på hvilke præmisser.
Kast også lige et ekstra billede på forsiden, mens du er i
gang, og glæd dig over både fortids- og nutidskunsten.
Dette nummer af DASINFO er af tekniske årsager beklageligvis blevet forsinket, hvorfor vi har besluttet, at det
repræsenterer både nr. 1 og 2 i 2013. Vi håber, at det ikke
generer den gode oplevelse for meget. God læselyst!
Kirsten Møller

DEADLINES DASINFO
DASINFO nr. 3, juli 2013 – Deadline 25. maj 2013
DASINFO nr. 4, oktober 2013 – Deadline 23. august 2013
DASINFO nr. 1, januar 2014 – Deadline 2. december 2013
DASINFO nr. 2, april 2014 – Deadline 2. marts 2014

Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren:
Overlæge Kirsten Møller
Rigshospitalet, afsnit 2091
Tlf. 3545 6602
E-mail: redaktoer@dasaim.dk
Manuskripter og indlæg modtages elektronisk
i rtf- og Word-format.
Billeder modtages som tiff- eller jpg-filer i min. 300
dpi. Billederne må ikke være sat ind i word, powerpoint eller lign.!

Maj 2013 · DASINFO · 3

| DEN NYE FORMAND |

DEN NYE FORMAND
Overlæge Susanne Wammen
Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshosptialet

»

Jeg har været så privilegeret at blive valgt som
formand for DASAIM - efter et valg, der med et glimt
i øjet er blevet beskrevet som ”kinesisk” - forstået på
den måde, at det, næsten til det sidste, var ukendt
hvem, der stillede op og dernæst at resultatet var givet
på forhånd.

Jeg kan kun, i bagklogskabens klare lys, beklage at jeg
ikke i tide fik meldt mig på banen, så det ikke skulle
komme som en overraskelse for generalforsamlingen.
Fremadrettet vil jeg arbejde for at vi i bestyrelsen får annonceret, hvem der stiller op som kandidater til udvalg
og formandsposter - ikke for at det skal betragtes som
en formssag derefter at blive valgt, men for at det kan
være åbent, hvem der har vist interesse og forhåbentlig
dermed også lokke flere til at deltage i det spændende
og vigtige arbejde, det er at være en del af DASAIM’s
bestyrelse og udvalg.
Men jeg er meget glad for at have fået det ærefulde
hverv og vil gøre mit bedste for at føre DASAIM godt
videre.
Der er en række emner, der trænger sig på; en del blev
diskuteret på generalforsamlingen, hvor den afgående
bestyrelse på forhånd havde udsendt emner, man
ønskede generalforsamlingens tilkendegivelse til: Det
præhospitale felt, hvor der ikke er ensartethed i regionerne på trods af DASAIM’s udmeldinger; en fortsat
diskussion men fremfor alt dialog må være vejen frem.
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Morten Noreng, der holdt det politiske emne på årsmødets sidste dag efterlyste aktivitet fra de videnskabelige
selskaber - han påpegede, at man altid ville høre på fagligt velfunderede argumenter - en opfordring, jeg synes
DASAIM skal tage op.
Dansk Anæstesidatabase er en anden udfordring; det er
efter min opfattelse absolut nødvendigt at have en kvalitetsdatabase og vi må arbejde for, at den bliver brugervenlig,
så vi kan få alle til at indsende data og det er mit håb (og
ambition) at DAD får tilslutning fra alle regioner. Den nye
styregruppe har bestyrelsens fulde opbakning og vi vil
arbejde tæt sammen for at sikre fremtiden.
Bestyrelsen har netop afholdt det første bestyrelsesmøde, præget af gode diskussioner og visioner. Blandt
andet er videreuddannelsesudvalget gået i gang med
CME-opgaven, som også blev efterspurgt af generalforsamlingen.
Jeg glæder mig meget til arbejdet og vil gerne gøre medlemmerne opmærksomme på, at jo flere input bestyrelsen
får, jo bedre kan vi arbejde - så henvend jer endelig!

| KURSER, SYMPOSIER, MØDER OG KONGRESSER |

Call for applications for
THE 9TH SCANDINAVIAN TRAINING PROGRAM IN
PAEDIATRIC ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE
2013-2015

The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an advanced
Inter-Nordic education program in Paediatric Anaesthesia and Intensive Care. This education program aims at
physicians who recently have received their specialist
degree in Anaesthesiology and Intensive Care. The training program is limited to 14-18 trainees from the Nordic
countries. The training period is 24 months, starting from
September 1, 2013.
During the training period, the steering committee for
this program organises four theoretical courses. These
courses will be held alternately in each of the Nordic
Countries and the language will be English. The training
period includes a one-month exchange program at a university hospital in another country. Trainees completing
the two-year Inter-Nordic training program will receive
a Diploma in Paediatric Anaesthesia and Intensive Care
from the SSAI.
Concluding each course there will be an evaluation of the
candidates and at the end of the program they will have
to present a project.
In order to be accepted in the program, the trainee
must be employed in an appropriate position during a
minimum of 12 months at a department of paediatric
anaesthesia at one of the university hospitals in the

program (Copenhagen, Odense, Århus, Oslo, Trondheim,
Reykjavik, Gothenburg, Lund, Stockholm, Helsinki, Oulu
or Turku). The remaining 12 months can be in an appropriate position at another (less specialised) department
outside the host clinic, but still under the supervision of
appointed tutor. All expenses for this program (including
travelling, accommodation and a fee for each of the
four courses as well as support for expenses during the
exchange programme) will be covered for by the host(s)
clinic(s). The 24 months of clinical practice can be at different departments, with a minimum of 12 months at the
university hospital.
For further information about this program and to get a
contract and registration form, please contact the chairman of the program:
Dr. Torsten Lauritsen
torsten.lauritsen@rh.regionh.dk
+45 3545 8750
Department of Anaesthesia
The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK 2100 Copenhagen Denmark
More information at: www.ssai.info
Registration form and a CV should be sent to Torsten
Lauritsen before June 15, 2013

Det ideelle bør være, at patienten i intensiv pleje er rolig, fri for smerter
og angst, men har bevaret kommunikationsevnen
– både i forhold til familie og personale
– trods sederende og analgetiske lægemidler
DAISAM, Sederingsguidelines, 2011
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BØR REKOMMANDATIONER VÆRE EVIDENSBASEREDE?
Praktiserende speciallæge i anæstesiologi Søren E. Clemensen
Medl. af FAPS’ bestyrelse

»

Siden den første specialeplan udkom fra
Sundhedsstyrelsen, har jeg gået med en stille undren
over meget af indholdet.

Motiverne for anvisningerne i planerne kan betragtes
som overordnede, strategiske vejledninger begrundet i
samling af kompetence, uddannelse, volumen, ressourceudnyttelse, forskning osv.
Vejledningerne satte imidlertid mange i et dilemma.
Hvor konkret skal vi følge anvisningerne. Det medførte
udarbejdelse af nye vejledninger, rekommandationer fra
faglige udvalg, disse skulle naturligvis kvalitetssikres, så
alt kunne dokumenteres. At alt dette har medført meget
dobbeltarbejde beskrevet af mange i såvel dagspresse
som tidsskrifter. Kvisa, specialers egne kvalitetsmodeller,
Sundhedsstyrelsens tilsyn osv. Var disse initiativer blevet
koordineret overordnet, kunne mange aktørers gode
arbejdskræfter have været anvendt til andet fornuftigt.
Mit ærinde er, at i konkretiseringen af specialeplanerne
og de efterfølgende rekommandationer fra også faglige
selskaber hopper kæden af. Æbler blandes med tomater
og sælges som granatæbler.
Diskussionen på den i efteråret afholdte DASAIM generalforsamling afspejlede tydeligt i forhold til børneanæstesi,
at begrundelserne for de vejledende beslutninger bygger
på alt andet end evidens. Børn (under 10 år?) skal samles
i centre af hensyn til anæstesisikkerheden. Der blev
fremført ejendommelige synspunkter: Små børn med
pylerostenose skulle ikke snittes i duodenum ind til slimhinden på et perifert sygehus (det er ikke mange årtier
siden, denne operation udførtes i lokalanæstesi, skæres
muskulaturen ikke igennem, er operationen mig bekendt
ikke sufficient). En ville ikke have sit barnebarn boende i
et bestemt område af landet, hvor der ikke var tilgang til
børneanæstesiologer.
Hvad er et barn i anæstesiologisk sammenhæng? Det
kan være præmature med gastroscise, diafragmahernie,
hjertemisdannelser. Det kan også være en 5-årig med antebrachiumfractur, 1½ årig med AV, 6 årig med appendicit.

Hvad er evidensen for, at de sidstnævnte børn får
bedre anæstesiologisk behandling i et center? Et barn
på 20 mdr. kan være anatomisk mere veludviklet end et
barn på 28 mdr. Hvad er evidensen for, at børn under
2 år ”intuberes og bedøves” mere sikkert på et center
end i praksis?
Alle ptt. skal have foretaget hjerte-lungestetoskopi før
anæstesi. Hvad er evidensen for, at et 3-årigt sundt og
ellers velfungerende barn, der kommer løbende ind på
klinikken med røde kinder, profiterer af en stetoskopi?
Hvad er evidensen for, at anæstesiologer, der overvejende bedøver børn, skal bedøve min. 300 børn/år. Hvorfor ikke 400 eller 250? Sidder de selv ved pt. under hele
forløbet ved en appendectomi?
Det kan ikke være begrundet i mortalitet/morbiditet.
40.000 børn bedøves årligt i praksis, jeg husker ingen
ulykker gennem de 7 år, jeg har praktiseret. Jeg selv
klarer de 2000 af dem årligt. Intuberer de børn, jeg finder
egnede fysiologisk og anatomisk til det givne indgreb.
Det lærte jeg gennem en solid speciallægeuddannelse og
32 års erfaring som læge.
Den ovennævnte måde at resonere på, minder mig om,
da man i 80’erne startede behandling med morfin epiduralt. En kollega forespurgte Sundhedsstyrelsen, hvordan
disse ptt. skulle observeres efter indgift af morfin. SST.´s
svar: 24 timer på intensiv/opvågning. Landets daværende
7 A-chefer spurgte i åbent brev: Hvorfor? Efter at have
sovet på det et par måneder svarede SST.: 12 timer. Man
kunne igen have spurgt ”hvorfor?” - det gjorde man ikke.
Et par år efter sendte SST, meddelelse ud til alle landets
speciallæger i anæstesiologi: på grund af opioidernes
mangfoldighed vil det fremover være op til den enkelte
speciallæge at planlægge observationsforløbet af disse
ptt. Det skulle de have svaret fra starten.
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SVAR – BØR REKOMMANDATIONER
VÆRE EVIDENSBASEREDE
Overlæge Jane Andersen, formand børneanæstesiudvalget, DASAIM

»

Specialevejledningen for anæstesiologi har løbende givet stor lyst til
diskussion af rekommandationerne omhandlende børneanæstesi. DASAIMS
bestyrelse valgte at sætte børneanæstesi til diskussion på dagsordenen
til generalforsamlingen nov. 2012 for at lodde stemningen blandt landets
anæstesiologer med hensyn til, hvorledes rekommandationerne er blevet
modtaget og hvorledes de fungerer i praksis på afdelingerne. Dette gav
DASAIM et nuanceret indblik i både hvilke udfordringer der stadig er, samt
at der arbejdes på at skabe en centralisering, som mange hospitalsansatte
anæstesiologer kan se det hensigtsmæssige i.

Som udgangspunkt er DASAIMs børneanæstesiudvalg
enig i, at rekommandationer - så vidt at det er muligt bør være evidensbaserede. Der er dog mange kliniske
opgaver, hvor der ikke er den nødvendige evidens. Det
skal selvfølgelig ikke føre til, at man ikke forsøger at
optimere disse funktioner. Manglende evidens er ikke
ensbetydende med, at noget er forkert. Specielt i børneanæstesien er manglende evidens udtryk for, at tingene
ikke er undersøgt.
Der er evidens for færre komplikationer, når anæstesien
udføres af rutinerede anæstesiologer. Rutine kræver gentagelser - dvs. volumen af den udførte procedure. Der er
evidens for, når den enkelte anæstesiolog udfører mere end
200 børneanæstesier per år, så har anæstesiologen færre
komplikationer ved disse anæstesier end de anæstesiologer, som udfører færre end 200 børneanæstesier per år.
Tallet 300 børneanæstesier per anæstesiolog per år er
ikke DASAIMs ønske. Under udarbejdelse af specialerapporten var det et konkret krav fra Sundhedsstyrelsen. Det
er efterfølgende ved forespørgsel til SST blevet præciseret, at volumenkravet er ud fra teorien: ”Større volumen
giver større rutine og derved højere kvalitet.”

ikke alene indenfor børneanæstesiologi, men for at
opnå et set-up, hvor ikke kun det anæstesiologiske
perioperative forløb udføres af rutinerede anæstesiologer,
men hvor alt personale samt de fysiske rammer er med
hensynstagen til børnenes behov. I et sådan miljø er det
muligt at sikre løbende uddannelse af alle personalegrupper samt underbygge evidensen i børneanæstesiologien ved forskning.
Det er forkert at rationalisere, at centralisering ikke er
hensigtsmæssig ej heller nødvendig, fordi præmisserne
ikke er evidensbehæftede.
Internationalt anbefales centralisering som et middel
til at skabe højere kvalitet. Det er korrekt, at DASAIM
ønsker børneanæstesiologien centraliseret, ligesom
SST kræver det.
DASAIMs børneanæstesiudvalg opgjorde i 2005 fordelingen af børneanæstesier i Danmark. SST har lavet en tilsvarende opgørelse i forbindelse med specialerapporten i 2010.
Resultaterne viste samme tendenser. Ca. 20% af landets
børneanæstesier udføres på børn under 2 år. I 2005 foregik
dette på 29 forskellige afdelinger i Danmark. Kun 7 afdelinger havde mere end 200 børn under 2 år per år.

DASAIM ønskede at undgå volumenkravet til den enkelte
anæstesiolog. Idet et volumenkrav ville skabe en ensidig
diskussion omkring dette tal. Det har vist sig, at DASAIMs
forudsigelse er blevet en realitet.

Anæstesi til neonatale børn blev udført på 18 forskellige
afdelinger, hvoraf kun 7 afdelinger bedøvede mere end 1
neonatalt barn per uge.

Fagligt er det ønskeligt i stedet for et specifikt tal at tale
centralisering. En centralisering for at højne kvaliteten

Det er vanskeligt at sætte et evident volumen for, hvor
mange gentagelser af en procedure der kræves, før man

8 · DASINFO · Maj 2013

| DEN KONTROVERSIELLE |

Referencer:

har opnået rutinen. Børneanæstesiudvalget mener ikke,
at ovenstående forløb giver den nødvendige rutine.
Rutine i de mindste børn opnås ved at bedøve, anlægge
vaskulær adgang og luftvejsinstrumentere disse - ikke
ved at bedøve større børn eller voksne. Ved de mindste
børn er det ikke den kirurgiske procedure, der er afgørende for risiko for komplikationer. Det er risikoen for
anæstesiologiske events, der her er betydende. Derfor
skal disse anæstesier centraliseres. En aldersgrænse op
til 2 år er valgt, fordi disse børn erfaringsmæssigt giver
de største udfordringer.
Hvis specialevejledningens rekommandationer har
gjort, at der findes mindre børn, som nu er vanskelige
at placere, fordi man ikke kan bedøve disse børn på alle
sygehuse og samtidigt mener de højt specialiserede
kirurgiske afdelinger, at kirurgien er for banal og afviser
børnene, så er der en opgave at løse. Dette skal løses
organisatorisk - ikke ved at flere anæstesiologiske afdelinger eller praktiserende anæstesiologer skal varetage
få anæstesier inkl. luftvejsinstrumentering og vaskulær
adgang til de børn, hvor dette erfaringsmæssigt er mest
vanskeligt og med flest komplikationer.
Hvis man ser isoleret på den anæstesiologiske procedure, kan man selvfølgelig godt vælge at undre sig over,
at bl.a. 6 årige med appendicitis skal varetages, hvor
man har rutine i at bedøve børn. Det er vanskeligt at
finde anæstesiologisk evidens for dette. Der er dog god
kirurgisk evidens for, at volumen og outcome er sammenhængende. Anæstesiologisk dokumentation for
sammenhæng mellem volumen og outcome forventes
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at være konsistent med studier af andre medicinske interventioner og kirurgiske behandlinger, som har dokumenteret denne sammenhæng.
SST har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at
revidere specialevejledningen indenfor børneanæstesi.
Dette arbejde forventes i skrivende stund at pågå i første
kvartal af 2013.
I erkendelse af, at børneanæstesi - som alle andre områder af specialet anæstesiologi - har en dynamik, hvor
tidligere acceptable rutiner ikke nødvendigvis er ”The
golden standard” i det 2100 århundrede, vil DASAIMs
børneanæstesiudvalg i SST’s arbejdsgruppe fremadrettet
fortsat arbejde for en centralisering af børneanæstesi på
landets hospitaler.
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REJSEBREV FRA CAPE TOWN
Overlæge Jacob Steinmetz

»

Lad det være sagt med det samme...
det har været en hård start. Det meste
er anderledes - på godt og ondt.

Den pæne gamle del af Groote Schuur Hospital.

Mine forberedelser har varet siden marts 2012, og det
er efter sigende meget hurtigt. Godkendelses-processen
for at få alle papirerne på plads før man kan arbejde på
Traumecentret, Groote Schuur i Cape Town er meget omstændelig, og der er en del læger som ankommer uden
at have papirerne i orden, som derved bliver hensat til
observatørtilværelsen (ikke sjovt eller lærerigt i længere
tid). Groote Schuur trauma unit benytter sig af en del
frivillige læger fra rundt omkring i verden, aktuelt er
ansat læger fra Libyen, UK, Sverige, og Holland. Traumecentret modtager 12.000 traumer årligt, hvoraf de 4000
er penetrerende (1/3 skud og 2/3 knivstik), og altså en del
flere end Rigshospitalets indtag på 1000 traumer, hvoraf
de 110-120 er penetrerende. Således får Groote Schuur
altså næsten 35 gange flere penetrerende traumer, og det
er specielt disse jeg ønsker erfaring med.

Grønt triage område
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Det er åbenlyst, at hospitalet mangler ressourcer, og
det giver sig konkret udslag i personalesituationen. Der
er ikke et egentlig traumeteam, men situationen svarer
praktisk meget godt til ATLS læringssituationen, som vi
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”leger” teoretisk i DK. En læge og (i bedste tilfælde) en
halvmotiveret sygeplejerske udgør kavaleriet.
Det er klart at der sommetider samler sig flere (specielt
studenter), men det kan man ikke nødvendigvis regne med.
Derved bliver triageringen benhård. Alle patienter sendes
ved ankomst til grøn, gul eller rød triageområde afhængigt af tilstand. Der kan godt sidde patienter med knivstik i
grønne rum. Røde område er naturligvis til svært ustabile.
Når det så er sagt, så har man mulighed for avanceret
behandling, idet man har adgang til UL, ABL, rtg, CT, MR,
angio, coiling, blodtransfusion, medicin, ITA og operationsstuer som vi er vant til. Hospitalet blev verdenskendt
i 1967 da Christiaan Barnard udførte verdens første
hjertetransplantation. Dem udfører de desværre kun få af
nu til dags, idet det nærmest er umuligt at finde HIV-negative donorer i det offentlige hospitalssystem (de sorte).
Derimod udføres transplantationerne fortsat i det private
sygehusvæsen (læs: de hvide), hvorfor det synes at
apartheid fortsat lever i bedste velgående uofficielt. Jeg
har i de første 2 uger kun set een hvid patient på hospitalet. Derfor tiltaler patienter nærmest reflektorisk hvide
som ”doctor”, hvilket stort set rammer rigtigt. Lægerne
er af blandet herkomst, men 95% af personalet i øvrigt i
klinikken er sorte. Jeg råber mest ”sister” for at få låst de
enkelte medicindoser ud af skabet.

pigt forekommende, og ofte indlægges Foley-kateter mhp.
hæmostase i stedet for at operere (billede).
En anden fortrinlig ting er deres Lodox/stat-skanner,
hvilket er et rtg.-apparat som oprindelig blev udviklet
mhp. at afsløre arbejderne i diamantminerne i at forsøge
at smugle diamanter i alle kropsåbninger med hjem efter
arbejde. Lodox’en laver en helkropsrøntgenundersøgelse
med en bestråling svarende til 1/10 af et rtg. af thorax.
Herved kan man på eet billede se thorax, bækken og stort
set alle andre ekstremitetsfrakturer med en forbløffende
god kvalitet. Desuden er det godt at få overblik over
antallet af projektiler (billede).

Det akademiske niveau er højt. Jeg er dybt imponeret over
deres viden specielt indenfor penetrerende traumer, og de
er på flere områder foran os på Rigshospitalet. Idet traumeenheden kun er bemandet af traumekirurger, er beslutningsprocessen fra klinisk fund/vurdering
til operation/handling meget stringent,
handlekraftigt og velfungerende. Det
synes jeg vi kunne lære af i DK. Ingen
regel uden undtagelse: Stuegang i traumemodtagelsen hver morgen kl. 8 og
aften kl. 18 sker efter devisen gæt hvad
overlægen/professoren tænker. Dermed
bliver det en skøn blanding af fantastiske guldkorn og tåbeligheder, som man
ikke nødvendigvis anfægter (gæt om jeg
altid kan holde min kæft). Pga. det store
patientflow har jeg allerede set en masse
penetrerende traumer. Forleden var en
patient med pneumoperikarium efter
knivstik i thorax (sjældent i DK). En del
har hæmoperikardium, og de opererer flere gange ugentligt for dette. De
udfører oftest en subxiphoidal adgang,
og laver kun et lille snit for at udtømme
blod fra perikadiet. Diagnosen stiller de
specielt på ekg’et evt. sammenholdt med
Lodox skanning (projektiler i hals og begge ben) & skanner
UL/rtg. af thorax. Knivstik på hals er hyp-
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Det er nemt af få CT af cerebrum, men straks meget sværere at få øvrige CT, dette kræver en helt specifik klinisk
indikation. Der bliver brugt forholdsmæssig meget krudt
på at diskutere rtg. af cervikalcolumna, som kunne være
klaret med en CT. Positive fund på thorax-rtg. (Lodox) eller FAST UL kan udløse CT af pågældende område, men
ikke en ”fuld” skanning. Desuden kan man først forvente
CT-svar efter mindst 2 timer (må først rykke for svar efter
4 timer), hvorfor min egen vurdering af FAST samt CT får
tillagt ubehagelig megen værdi, og det er skræmmende
(jeg er halvstuderet i de pågældende områder). Derudover kan man ikke regne med hurtig respons fra øvrige
specialer. Nogen har en meget fatalistisk tilgang til tilværelsen. Forleden modtog vi en 30-årig fodgænger påkørt
af bil (fodgængere har INGEN respekt for biler hernede),
ankom med GCS 3. Patienten havde subdural blødning
og midtlinieskift (samt bækkenfraktur), men blev først
opereret 8.5 time efter ankomst af neurokirurgerne. De
ville først se hende vågne op til mindst GCS 6 før de ville
bruge ressourcer på hende (mangel på ITA- og OP-plads).
Det er fandme svært at stå med synes jeg. Dermed har
nogle radiologer den holdning, at patienter med GCS 3
ikke nødvendigvis skal CT-skannes. Jeg fik nok denne CT
igennem fordi radiolog-forvagten ikke kunne få fat i sin
bagvagt. Idet ressourcerne er knappe betyder det, at jeg
går alene i skanneren med denne patient fuldstændig
umonitoreret (transportabel monitor kan ikke holde batteri, og monitor i CT-skanneren duer ikke). Til gengæld er
der en god holdånd, som bl.a. udmønter sig i at radiologen bistår i at hjælpe med bl.a. respiratortilslutning,
flytning på lejet osv. Det er ret fedt når man er Palle alene
i skanneren.
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Volden er grotesk hernede. Det er et af de mest voldelige lande i verden, og i Cape Town er hyppigheden af
skud er stigende pga. øget bandeaktivitet. Derudover
findes der et begreb der hedder ”community assault”,
som er en form for selvtægt ude i de forskellige townships (blikskur-/slumbyerne), hvor politiet ikke kommer
så meget. Når befolkningen finder en synder (tyv eller
lign.) er der kort proces, og i samlet flok overfalder 20-30
mand ”gerningsmanden” med baseball bat, knive osv.
Disse modtager vi som patienter, og de har en skøn
blanding af penetrerende og stumpe traumer. 2 af de
største rivaliserende bander i området hedder henholdsvis playboys og americans (opfindsomme navne!).
Modtog lørdag nat en ung fyr på 17 år som var skudt
5 steder (gennem øjet, hals/nakke, thorax, lænd samt
ben) og portørerne kendte ham. De angav at han var
en god fyr (”no gangster”) og at man havde skudt ham
for at komme tættere på onklen, som angiveligt var en
skidt fyr, men havde været forsvundet nogen tid. Den
øgede vold/bandeaktivitet har medført at man har flyttet
resuscitationsrummet (rød stue) længere væk fra grøn
og gul end tidligere, for at få mere ro i området. 1/3 af
alle traumepatienter på Groote Schuur er påvirket af
metamfetamin (kaldet ”Tik” hernede). Alle besøgende
til hospitalet skal sikkerhedstjekkes analogt til i lufthavne (se billede).
Man skal desuden ikke bevæge sig udenfor på hospitalets område om aftenen/natten. Dette gælder også en del
andre steder i Cape Town.
Der går af og til Afrika i den mht. ressourcer. Bl.a. havde
jeg på min første nattevagt medbragt mad, men at man
også skal huske sit eget bestik havde jeg ikke luret, så
måtte allernådigst låne af en sygeplejerske. Da jeg skulle
have mit adgangskort skulle jeg mange forskellige steder
på hospitalet for at få underskrifter af den ene og den
anden, bl.a. sikkerhedschefen og lederen på afdelingen.
Det er klart, at ingen kan erstatte disse hvis de er fraværende, hvorfor processen strakte sig over flere dage før
det lykkedes mig. Der er ingen internetforbindelse på
hospitalet, fraset for ledere og disses sekretærer. Dvs.
som klinisk arbejdende læge har man ikke mulighed for
at undersøge faglitteraturen, maile eller gå på facebook
(chok!). Jeg har desuden glemt stetoskop og beskyttelsesbriller, og det er ikke lykkedes mig at købe det endnu
trods ihærdige forsøg.
Det er fedt at bo i Cape Town! Bor i super godt område
(Sea Point), i lejlighed med tagterrasse og havudsigt få
hundrede meter fra en 5 km lang strandpromenade, som
jeg ofte løber på eftermiddag/aften. Har desuden været
ude og surfe (i hajfyldt farvand). Der sker 6 hajangreb i
Cape Town-området pr. år (hvoraf 2 er fatale) så jeg er
helt rolig… En skorpion er også spottet i min lejlighed...
lækkert... Hov, glemte at sige at der er sol og 30 grader
udenfor, er smuttet.

| XX |

En stærk kombination til
måling af akutparametre
ABL90 FLEX
17 målte parametre, inklusive laktat og bilirubin
Op til 30 prøver i timen
Måler på kun 65 μl blod
Prøveresultat på bare 35 sekunder
2 forbrugsvarer, minium vedligeholdelse
Maksimal oppetid - altid klar
Fuld dataudveksling
Fuld remote support

AQT90 FLEX
Analyse af hjerte-, koagulations-, infektionsog graviditetsmarkører fra en enkelt prøve
Op til 30 prøver i timen
Overlegen analytisk præcision
Automatiseret opblanding og måling
Ingen kontakt med blod eller affald
Fuld dataudveksling
Fuld remote support
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ELEFANTEN: DEN FØDTE SNORKELDYKKER
Ronan M. G. Berg, læge, klinisk assistent
Center for Inflammation og Metabolisme, Rigshospitalet, København og Biomedicinsk Institut,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
ronan@dadlnet.dk

»

Elefanten er et forunderligt dyr, der til stadighed formår at overraske. Et af
dens mere oversete talenter er at den er en ganske fortrinlig snorkeldykker
(Figur 1), idet den kan anvende sin snabel som snorkel! Ikke desto mindre blev
det allerede beskrevet af Aristoteles i det fjerde århundrede f.v.t. i hans storværk
om dyreverdenen De Partibus Animalium: “Ligesom dykkere undertiden er
udstyret med redskaber til vejtrækning, hvorigennem de kan indånde luft fra
over vandet og således opholde sig længe i havet, er også elefanter fra naturens
side udstyret med deres aflange snabel; når de skal krydse vandet løfter de den
over vandoverfladen og trækker vejret igennem den.”

En fysiologisk umulighed?
Det pudsige er, at dette ved første øjekast faktisk er en
fysiologisk umulighed. Med en skulderhøjde på ca. 4 meter er elefanten er så stor, at lungens basis befinder sig
hele 2 meter under vandoverfladen når elefanten snorkler gennem en udstrakt snabel (Figur 2A). Vandtrykket
omkring lungebasis er under disse forhold 200 cmH2O
(150 mmHg) højere end når den befinder sig over vandet
og øger trykket tilsvarende i elefantens væv og i systemkredsløbet. Eftersom elefantens snabel er i kontakt med
luften over vandet hvor trykket er atmosfærisk udfører
elefanten hermed såkaldt ”negativ trykventilation”. Dette indebærer at trykket i luftvejene forbliver lavt (i dette tilfælde
atmosfærisk), samtidig med at trykkene i resten af kroppen
er relativt højere (i dette tilfælde 150 mmHg højere).
Under negativ trykventilation komprimeres de store
systemiske vener under deres passage ind i thorax,
den såkaldte ”vandfaldseffekt”, hvilket beskytter lungekredsløbet mod store trykstigninger. Hvis dette ikke var
tilfældet ville det transmurale tryk i de alveolære kapillærer (differencen mellem det kapillærhydrostatiske tryk
og alveoletrykket) stige til over 150 mmHg, og forårsage
akut lungeødem. Men det er kun kapillærerne i den ydre
lungehinde, pleura parietale, der udsættes for så stor
en belastning. Pleura parietales kapillærer forsynes og
drænes af det systemiske kredsløb, hvorfor det kapillærhydrostatiske tryk her stiger med mere end 150 mmHg,
samtidig med at det hydrostatiske tryk i interstitset
(trykket i pleurarummet), som primært determineres
af luftvejstrykket, forbliver næratmosfærisk (Figur 2B).
Således opstår der under den negative trykventilation et
massivt transmuralt tryk i pleura parietales kapillærer på
mindst 150 mmHg. Hos alle andre pattedyr end elefanten
vil de deraf følgende forskydninger i de kapillære Starlingkræfter føre til massiv kapillær filtration og det høje
transmurale tryk vil endvidere forårsage akut skade på
karrene i pleura parietale, idet kapillærerne vil sprænge
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(Figur 2B). Som konsekvens heraf vil der opstå massivt
pleuraekssudat og -blødning og akut respiratorisk svigt.
Set med de fysiologiske briller på kan det således undre,
at James Bond, Tarzan, Robin Hood, Joakim von And og
andre populærkulturelle helte, som gennem tiden alle
forsøgt sig med tilsvarende negativ trykventilation ved at
trække vejret gennem et bambusrør for at kunne gemme
sig dybt under vandet, aldrig har været det mindste
forpustede bagefter. I 1911 forsøgte den tyske fysiolog
Robert Stigler sig med denne manøvre, idet han satte sig
for at trække vejret gennem et stift rør fra 160 cm under
vandoverfladen. Ud over at finde det umuligt at inspirere,
udviklede han akut åndenød, og hans hjerterytme blev
uregelmæssig med en frekvens på over 200. Han måtte
indlægges og kom sig først efter flere dage. De kommercielt tilgængelige snorkler man kan købe i dag er af
samme årsag aldrig mere end 30 cm lange. Men hvordan
er elefanten så i stand til at kapere de massive trykforskelle der opstår under når den snorkler? Svaret er at
finde i de unikke anatomiske forhold i dens lungehinder.

Elefantens forunderlige lungehinder
Da anatomen Allan Mullen i 1681 undersøgte de anatomiske
forhold i elefantens thorax fik han sig noget af en overraskelse: i modsætning til alle andre kendte pattedyr syntes
elefanten ikke at have noget pleurarum mellem den indre
og ydre lungehinde! Tværtom syntes lungehinderne, pleura
parietale og pleura viscerale, at være bundet tæt sammen.
Dette er i de følgende århundreder blevet bekræftet i talrige
undersøgelser. Det viser sig at lungehinderne, der hos andre
pattedyr er tynde og serøse, hos elefanten er betydeligt
kraftigere og består af tæt og fast bindevæv. Og hvor der
hos andre pattedyr er et pleurarum, hvori en fin væskefilm
fungerer som smørelse for lungehinderne, så de gnidningsfrit kan forskydes i forhold til hinanden under vejrtrækningsbevægelserne, er pleurarummet hos elefanten udfyldt med
en gullig og ekstremt elastisk substans, som består af løst
bindevæv, og som binder lungehinderne tæt til hinanden.
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Figur 1. En asiatisk elefant dykker i havet. Elefanten er en fortrinlig dykker og kan bruge sin snabel som snorkel. Kilde: divernet.com

Figur 2. Effekter af negativ trykventilation under snorkeldykning på kapillærtrykket i pleura parietale. A: Idet
elefanten står under og vandet og trækker vejret over
vandoverfladen gennem en udstrakt snabel vil lungebasis befinde sig mindst 2 meter under vandoverfladen.
Trykket i vævene og systemkredsløbet på dette niveau vil
stige tilsvarende, dvs. 200 cmH2O (150 mmHg). Eftersom
kapillærerne i pleura parietale forsynes og dræneres af
hhv. aa. og vv. intercostales fra det systemiske kredsløb,
vil det kapillærhydrostatiske tryk (Pc) her stige med mindst
150 mmHg. Dette forårsager en kraftig stigning i det
transmurale tryk i kapillæret, fordi trykket inde i luftvejene
fortsat er atmosfærisk. B: På grund af den kraftige stigning i kapillærhydrostatisk tryk (Pc) vil Starlingkræfterne
i kapillæret forskydes i retning af øget filtration under
den negative trykventilation. Elefanten har et relativt højt
kolloidosmotisk tryk i plasma (πc), men kapillærvæggens
hydrauliske konduktivitet (Lp) og refleksionskoefficient

for protein () er ikke i betydelig grad anderledes end hos
andre pattedyr. Således må andre forhold beskytte mod
massiv filtration og skade på kapillærvæggen under den
negative trykventilation. Jv: netto væsketransport ved filtration/absorption over kapillærvæggen; Palv: alveoletryk;
Patm: atmosfæretryk; Pc: hydrostatisk tryk i kapillæret;
Lp: kapillærvæggens hydrauliske konduktivitet; Pc: det
hydrostatiske tryk i kapillæret; Pi: det hydrostatiske tryk i
interstitset; πc: det kolloidosmotiske tryk i plasma; πi: det
kolloidosmotiske tryk i interstitialvæsken; : kapillærvæggens refleksionskoefficient for protein.

Årsagen til de særlige anatomiske forhold i elefantens
pleurarum blev i mange år betragtet som et mysterium.
Nogle mente at der var tale om en beskyttende mekanisme, der forhindrede at elefanten fik spontan pneumothorax når den skulle drikke vand gennem snablen,
mens andre holdt fast på at lungens store vægt nødvendiggjorde ekstra mekanisk støtte for at undgå at lungen
skulle kollapse under sin egen vægt. Ingen af disse forklaringer holdt dog stik og det var først da den berømte
australske respirationsfysiolog John B. West kastede sig
over problemet at der kom klarhed over sagen.
Baseret på anatomiske studier på afdøde voksne elefanter
og aborterede elefantfostre, samt et væld af beregninger
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og en grundig gennemgang af den eksisterende litteratur,
kom John B. West frem til, at de særlige forhold i lungehinderne er en absolut nødvendighed hvis elefanten skal
kunne snorkeldykke. Det tætte bindevæv i pleura parietale
støtter kapillærerne heri og forhindrer dem i at sprænges
som følge at det høje kapillærhydrostatiske tryk under den
negative trykventilation (Figur 2B); endvidere begrænser
det mængden af væske der kan ophobes i interstitset, idet
bindevævet her er så tæt og stramt bundet, at interstitialtrykket relativt hurtigt stiger, selv ved små mængder
væske. Dette forhindrer dog også at den kapillære filtration i pleura parietale kan bidrage til at danne den fine
væskefilm der hos andre pattedyr smører lungehinderne,
så de kan forskydes i forhold til hinanden. For at nedsætte
friktionen mellem lungehinderne under den normale vejrtrækning er en alternativ mekanisme nødvendig, og denne
udgøres af det gule, løse bindevæv, der binder lungehinderne sammen. Dette bindevævs enorme elasticitet tillader betydelig forskydning, og forhindrer at de to kraftige
lungehinder gnider direkte mod hinanden.
Andre mekanismer bidrager muligvis også til at beskytte
elefantens lungehinder under snorkeldykning. Således har elefanten på grund af særligt høje albumin- og
globulinkoncentrationer i plasma det højest kendte kolloidosmotiske tryk blandt pattedyr, hvilket i henhold til
Starlingkræfterne fremmer kapillær absorption (Figur 2B).
Endvidere findes der i elefantens lunger og lungehinder et
særligt veludviklet lymfesystem, som kan bidrage til hurtig
reabsorption af et eventuelt pleuraekssudat. Sidst men
ikke mindst har elefanten kæmpe store røde blodlegemer;
hos næsten alle andre pattedyr er de røde blodlegemers
diameter mere eller mindre ens (ca. 7.5 mikrometer i diameter) på tværs af arter og størrelser, men elefantens røde
blodlegemer er næsten dobbelt så store (ca. 10-14 mikrometer i diameter). Dette besværliggør blodudtrædning i
pleura parietale på trods af høje transmurale tryk.
I fostertilstanden har elefanten et normal pleurarum. Der
sker til gengæld en gradvis fortykkelse af den endothorakale fascie, som siden bliver til pleura parietale, allerede
efter ca. 120 dages gestation, hvilket er 20% af den totale
gestationstid på 22 måneder. Først i de sidste uger af
fostertilstanden opstår det gule, elastiske bindevæv som
binder lungehinderne sammen, og ved fødslen er elefanten således i princippet fuldstændig klar til et liv som
snorkeldykker. Men hvorfor er elefanten, der primært
befinder sig i junglen og på savannen så specifikt indrettet til at kunne snorkeldykke? For at kunne svare på det
må vi tage de evolutionære briller på.

ændringer i mellemørets, nyrens og tarmens udvikling.
De første pattedyr der tilpassede sig et liv i vandet blev
siden til hvaler, og senere kom de dyr til, som i dag bl.a.
er søkøer, sæler og søløver. Landpattedyr tilpasser sig til
stadighed et liv i vandet; således mener man at odderen
og isbjørnen er blandt de landpattedyr der med tiden
vil udvikle sig til egentlige vandpattedyr. Men hvad har
elefanten med vandpattedyr at gøre?
Ud over udviklingen af lungehinderne og det gule, elastiske bindevæv der binder dem sammen, er elefantens
udvikling bemærkelsesværdig. Således har elefanten
som det eneste landpattedyr fra naturens side har sine
testikler i bughulen gennem hele livet, og udviklingen af
mellemøret, nyren og tarmen i fosterlivet svarer til hvad
man finder hos vandpattedyr. Forklaringen er ifølge nyere
genetiske og biokemiske studier, at elefanten nedstammer
fra det samme dyr som søkoen. Endvidere har en række
fossile studier peget på, at søkoen og elefantens fælles
forfader netop var selv var et af de allertidligste vandpattedyr, der opstod for ca. 50 millioner år siden. Elefanten
er således at betragte som et vandpattedyr! Den er på
nuværende tidspunkt det eneste kendte vandpattedyr, der
har valgt at bevæge sig fuldt og helt ”tilbage” på land.
Elefanten har sandsynliges bevaret sin snabel på landjorden, da den på grund af sine lange ben og relativt
korte hals har haft brug for den for at kunne drikke vand.
Og indtag af vand gennem en snabel har iøjnefaldende
fysiologiske konsekvenser; når elefanten trækker vand
de ca. 2 meter op gennem sin snabel gør den det ved at
skabe et undertryk i thorax. For at kunne trække vandet
op må dette undertryk om nødvendigt være mindst
200 cm H2O, altså 150 mmHg. Eftersom det systemiske
blodtryk er relativt uændret under denne manøvre opstår
der trykforskelle mellem lungerne og systemkredsløbet,
som fuldstændig svarer til dem der opstår når elefanten
snorkler, om end de er meget mere kortvarige. Selvom
elefanten ikke længere lever som et fuldt liv som et snorkeldykkende vandpattedyr, har disse forhold sandsynligvis gjort det fordelagtigt at bevare de unikke anatomiske
forhold i lungehinderne og pleurarummet.

Litteratur
•
•
•
•

Et vandpattedyr på afveje?
Livet trak op på land for 425 millioner år siden, men de
første pattedyr udviklede sig først på landjorden i den
tidlige Mesozoikum for ca. 250 millioner år siden. For
60 millioner år siden i den tidlige Kænozoikum (den
nuværende geologiske æra) begyndte nogle pattedyr
at tilpasse sig et liv i vandet. Dette omfattede foruden
specifikke respirationsfysiologiske tilpasninger, at
testiklerne forblev i bughulen, og herudover særlige
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Omtrentlige værdier for væsentlige respirations- og kredsløbsfysiologiske variable hos mennesket og elefanten
Menneske

Elefant

Vægt

70 kg

3000 kg

Hjertefrekvens

60-80 per minut

25-30 per minut

Slagvolumen

0.07 liter

4 liter

Hjertets minutvolumen

5 liter per minut

120 liter per minut

Hjertetvægt

0.3 kg

17 kg

Totalt blodvolumen

5 liter

110 liter

Respirationsfrekvens

12-18 per minut

4-6 per minut

Tidalvolumen

0.5 liter

20 liter

Total ventilation

7.5 liter per minut

100 liter per minut

Anatomisk dødt rum

0.15 liter

4 liter

Total lungekapacitet

6 liter

60 liter

Total iltoptagelse

0.35 liter i minuttet

13 liter i minuttet
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MYCAMINE® – NU OVER
1 MILLION BEHANDLEDE PATIENTER.1

»

Idunt ing ex enis ex ex eliquis aliquiscing ex enisci
eummoluptat adiam, consequat nisis alit, quam,
sequissis augue vullutpat ad molestrud tie dio dunt
alisit, quatue ex exerat vulputatisi.
Sandreet lorero odignisi.
Um zzriusci etue del ulla conse tat. Ut lute venibh ea
amet nisit velis dionulput at, quis dolortio core vel
endre facillam in vullandre erillut aliquisisl utat, conse
tie conse dit, vullam alit utpat. Landreet wis nibh

Mod invasiv Candidiasis
2
for alle aldersgrupper

Referencer: 1. MYCAMINE is the most prescribed echinocandin worldwide* *number of patient days calculated from Kg sold (Source: IMS Midas Kg sales- MAT 12 months sales 09/12) /Average
daily dose over 14 days recommended treatment (Source:product SPC’s) 2. Mycamine SPC 01/2013.
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Mycamine® (micafungin) – Et bredspektret antimykotikum

| XX |
Mycamine®, pulver til infusionsvæske, opløsning 50 mg og 100 mg micafungin. Indikationer: Behandling af invasiv candidiasis. Profylakse mod Candidainfektion hos patienter, der gennemgår allogen hæmatopoetisk stamcelletransplantation eller patienter, der forventes at få neutropeni (absolut neutroﬁltal
< 500 celler/μl) i 10 dage eller mere. Voksne, unge ≥ 16 år og hos ældre: Behandling af candidiasis i øsofagus hos patienter, hvor intravenøs behandling er
passende. Beslutningen om at anvende Mycamine bør tage højde for den potentielle risiko for udvikling af levertumorer. Mycamine bør derfor kun anvendes,
hvis andre antimykotika ikke er hensigtsmæssige. (se ”særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen”) * Dosering: Prøver til svampekulturer
og andre relevante laboratorietests (inklusive histopatologi) bør tages før behandling for at isolere og identiﬁcere de(n) sygdomsfremkaldende organisme(r).
Behandlingen kan startes, før dyrkningsresultaterne og andre laboratorietests foreligger. Når resultaterne foreligger, bør den antimykotiske behandling justeres
i overensstemmelse med resultaterne. Dosering af Mycamine afhænger af patientens vægt og indikation: Invasiv candidiasis. Vægt > 40 kg. 100 mg/dag Max.
200 mg/dag. Vægt ≤ 40 kg. 2 mg/kg/dag Max. 4 mg/kg/dag. Profylakse mod Candida-infektion. Vægt > 40 kg. 50 mg/dag. Vægt ≤ 40 kg. 1 mg/kg/dag. Øsofageal
candidiasis. Voksne og børn ≥ 16 år og > 40 kg. 150 mg/dag. Voksne og børn ≥ 16 år og ≤ 40 kg. 3 mg/kg/dag. Efter rekonstitution og fortynding bør opløsningen
administreres som intravenøs infusion i løbet af ca. 1 time. Hurtigere infusioner kan føre til hyppigere histaminmedierede reaktioner. Behandlingsvarighed
Invasiv candidiasis: Behandlingsvarigheden af Candida-infektion bør være på mindst 14 dage. Infektionsbehandlingen bør fortsætte i mindst en uge, efter at
to på hinanden følgende negative blodprøver er taget, og efter at kliniske symptomer fra infektionen er ophørt. Candidiasis i øsofagus: Ved behandling af
candidiasis i øsofagus bør Mycamine administreres i mindst en uge, efter at kliniske symptomer er ophørt. Profylakse mod Candida-infektioner: Ved profylakse
mod Candida-infektioner bør Mycamine administreres i mindst 1 uge, efter at neutroﬁltallet er normaliseret. Erfaring med Mycamine hos patienter under 2
år er begrænset. Brug hos patienter med nedsat leverfunktion Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion.
De eksisterende data for brug af Mycamine hos patienter med svært nedsat leverfunktion er utilstrækkelige, og brug til disse patienter kan ikke anbefales.
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof, andre echinocandiner eller over for et eller ﬂere af hjælpestofferne. * Særlige advarsler og
forsigtighedsregler vedrørende brugen: Leverpåvirkning: Hos rotter blev der observeret udvikling af foci med forandrede hepatocytter (FAH) og
hepatocellulære tumorer efter en behandlingsperiode på 3 måneder eller længere. Den formodede tærskelværdi for tumorudvikling hos rotter
var omtrent i samme størrelsesorden som klinisk eksponering. Relevansen af denne observation for klinisk brug til patienter kan ikke udelukkes.
Leverfunktionen bør overvåges nøje under behandlingen med micafungin. For at mindske risikoen for adaptiv regenerering og mulig dannelse
af levertumorer anbefales der tidlig seponering ved signiﬁkante og vedvarende forhøjede værdier af ALAT/ASAT. Micafunginbehandling bør først
gives efter nøje vurdering af risk/beneﬁt-forholdet, især af patienter med svært nedsat leverfunktion eller kroniske leversygdomme med præneoplastiske
tilstande, som f.eks. fremskreden leverﬁbrose, cirrose, viral hepatit, neonatal leversygdom eller medfødte enzymdefekter eller hos patienter, som samtidig
får behandling, som har hepatotoksiske og/eller genotoksiske egenskaber. Børn < 1 år er muligvis mere udsatte for leverskade (se ”Bivirkninger”). Under
behandling med micafungin kan anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner forekomme, herunder anafylaktisk shock. Hvis sådanne reaktioner forekommer, bør
infusionen af micafungin afbrydes og passende behandling igangsættes. Eksfoliative hudreaktioner, såsom Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal
nekrolyse er blevet rapporteret. Hvis patienten udvikler hududslæt, skal patienten overvåges nøje, og micafungin seponeres, såfremt læsionen udvikler sig.
Patienter, som udvikler kliniske symptomer eller har laboratorieprøver, som viser hæmolyse under behandling med micafungin, bør overvåges nøje, for at
man kan følge en mulig forværring af disse tilstande, og vurdere risk/beneﬁt-forholdet med henblik på at fortsætte behandlingen. Micafungin kan forårsage
nyreproblemer, nyresvigt og unormale nyrefunktionsværdier. Patienten bør overvåges nøje, for at man kan følge en evt. forværring af nyrefunktionen. Samtidig
administration af micafungin og amphotericin B-desoxycholat bør kun anvendes, når fordelene klart opvejer risikoen og under omhyggelig monitorering
af toksiciteten af amphotericin B-desoxycholat. Patienter, som får sirolimus, nifedipin eller itraconazol i kombination med Mycamine, bør monitoreres for
sirolimus-, nifedipin- eller itraconazoltoksicitet, og dosis af sirolimus, nifedipin eller itraconazol skal om nødvendigt reduceres (se pkt. 4.5). Dette lægemiddel
til intravenøs brug indeholder laktose. Patienter med sjældne arvelige sygdomme som galaktose-intolerance, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktose
malabsorption bør ikke tage dette lægemiddel. * Interaktion med andre lægemidler: Micafungin har et lavt interaktionspotentiale med lægemidler,
som omdannes via CYP3A- medierede nedbrydningsveje. Der er udført interaktionsforsøg hos raske frivillige for at undersøge interaktionspotentialet mellem
micafungin og mykofenolatmofetil, ciklosporin, takrolimus, prednisolon, sirolimus, nifedipin, ﬂuconazol, ritonavir, rifampicin, itraconazol, voriconazol og
amphotericin B. I disse forsøg blev der ikke fundet bevis for, at farmakokinetikken af micafungin blev påvirket. Dosisjustering af micafungin er ikke nødvendig
ved samtidig administration af disse lægemidler. Samtidig administration af micafungin og amphotericin B-desoxycholat var forbundet med en 30 % øgning
i amphotericin B-deoxycholat eksponeringen. Da dette kan have klinisk betydning, bør samtidig administration kun ske, når fordelene klart opvejer risiciene
og under omhyggelig monitorering af toksiciteten af amphotericin B-desoxycholat. Patienter, som får sirolimus, nifedipin eller itraconazol i kombination med
Mycamine, bør monitoreres for sirolimus-, nifedipin- eller itraconazoltoksicitet, og dosis af sirolimus, nifedipin eller itraconazol skal om nødvendigt reduceres.
* Bivirkninger: De hyppigst indberettede bivirkninger var kvalme (2,8 %), forhøjet alkalisk fosfatase i blodet (2,7 %), ﬂebit (2,5 %, hovedsageligt hos HIVinﬁcerede patienter med perifert venekateter), opkast (2,5 %) og forhøjet aspartataminotransferase (ASAT) (2,3 %). Almindelig (31/100 til <1/10): Blod og
lymfesystem: leukopeni, neutropeni, anæmi. Metabolisme og ernæring: hypokaliæmi, hypomagnesæmi, hypokalcæmi. Nervesystemet: hovedpine. Vaskulære
sygdomme: ﬂebit. Mave-tarmkanalen: kvalme, opkastning, diarré, abdominalsmerter. Lever og galdeveje: forhøjet alkalisk fosfatase i blodet, forhøjet
aspartataminotrans-ferase (ASAT), forhøjet alaninaminotransferase (ALAT), forhøjet blodbilirubin (inklusive hyperbilirubinæmi) unormal leverfunktionstest. Hud
og subkutane væv: udslæt. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: pyreksi, rigor. Ikke almindelig (31/1.000 til <1/100): Blod og lymfesystem:
pancytopeni trombocytopeni, eosinoﬁli, hypoalbuminæmi. Immunsystemet: anafylaktisk / anafylaktoid reaktion, overfølsomhed. Det endokrine system:
hyperhidrose. Metabolisme og ernæring: hyponatremi, hyperkaliæmi, hypofosfatæmi, anoreksi. Psykiske forstyrrelser: insomni, angst, forvirring. Nervesystemet:
somnolens, tremor, svimmelhed, ændret smagssans. Hjerte: takykardi, palpitationer, bradykardi. Vaskulære sygdomme: hypotension, hypertension, rødmen.
Luftveje, thorax og mediastinum: dyspnø. Mave-tarmkanalen: dyspepsi, obstipation. Lever og galdeveje: leversvigt, forhøjet gamma-glutamyltransferase,
icterus, kolestase, hepatomegali, hepatitis. Hud og subkutane væv: urticaria, pruritus, erytem. Nyrer og urinveje: forhøjet serumkreatinin, forhøjet urinstof i
blodet, forværret nyresvigt. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: trombose på injektionsstedet, inﬂammation på injektionsstedet, smerte
på injektionsstedet, perifert ødem. Undersøgelser: forhøjet laktatdehydrogenase i blodet. Sjælden (31/10.000 til <1/1.000): Blod og lymfesystem: hæmolytisk
anæmi, hæmolyse. Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Blod og lymfesystem: dissemineret intravaskulær koagulation. Vaskulære
sygdomme: shock. Lever og galdeveje: hepatocellulær beskadigelse, inklusive letale tilfælde. Hud og subkutane væv: toksisk hududslæt, erythema multiforme,
Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse. Nyrer og urinveje: nedsat nyrefunktion, akut nyresvigt. Mulige allergilignende symptomer: Symptomer
såsom udslæt og rigor er indberettet i kliniske forsøg. Størstedelen var af mild til moderat grad og begrænsede ikke behandlingen. Alvorlige reaktioner (f.eks.
anafylaktoide reaktioner 0,2 %, 6/3028) blev indberettet som sjældne ved behandling med micafungin og kun hos patienter med alvorlige underliggende
sygdomme, (f.eks. fremskreden AIDS og maligne tilstande), som kræver samtidig behandling med ﬂere lægemidler. Bivirkninger i leveren: I de kliniske forsøg
med micafungin var den totale incidens af bivirkninger i leveren 8,6 % (260/3028) hos patienter, som blev behandlet med micafungin. Størstedelen af disse
bivirkninger var milde eller moderate. De hyppigste var forhøjet ALP (2,7 %), ASAT (2,3 %), ALAT (2,0 %), blodbilirubin (1,6 %) og unormale leverfunktionstests
(1,5 %). Få patienter (1,1 %; 0,4 % alvorlige) afbrød behandlingen pga. en hepatisk hændelse. Tilfælde af svært nedsat leverfunktion var ikke almindelige.
Reaktioner på injektionsstedet: Ingen af bivirkningerne på injektionsstedet var begrænsende for behandlingen. Børn: Hyppigheden af visse bivirkninger (angivet
i nedenstående tabel) var større hos børn end hos voksne patienter. Desuden ﬁk børn < 1 år ca. dobbelt så ofte en stigning i ALAT, ASAT og ALP end ældre
børn. Den mest sandsynlige årsag var forskelle i de underliggende sygdomme hos børn < 1 år i forhold til voksne eller ældre børn i de kliniske undersøgelser. På
det tidspunkt, hvor de indgik i undersøgelsen, var andelen af børn med neutropeni mange gange større end andelen af voksne patienter (40,2 % og 7,3 % af
henholdsvis børn og voksne). Det samme gjaldt for allogen SCT (29,4 % og 13,.4 %, henholdsvis) og hæmatologiske malignitet (henholdsvis 29,1 % og 8,7 %,).
*Prækliniske sikkerhedsdata: Micafungin var ikke mutagent eller klastogent i standardtestsundersøgelser, der omfattede både in vitro og in vivo tests.
En af testene var en in vitro-undersøgelse ”Unscheduled DNA Synthesis” med hepatocytter fra rotter. ATC-kode: J02AX05. Udlevering: BEGR. Tilskud: Nej.
Pakning og priser: 50 mg 3767,25 (AIP) 100 mg 5921,50 (AIP) (pr. den 03.26.2013). Dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk
*Afsnittet er forkortet/omskrevet.
Registreringsindehaver: Astellas Pharma Europe B.V., Holland.
Baseret på produktresumé dateret 01/2013. Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Astellas Pharma a/s på telefon: 4343 0355
Revideret februar 2013
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DASAIMS 64. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
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Formand Ole Nørregaard byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicins 64. ordinære generalforsamling.
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1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Morten Brinkløv, som vælges med
akklamation. Morten Brinkløv konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

2: Formandens beretning
Makroøkonomi
Siden jeg i den skriftlige beretning anslog nogle lidt
dystre strenge vedrørende den fremtidige økonomi er
udsigterne desværre ikke blevet bedre. For et par uger
siden bragte eksempelvis Børsen en forside hvor førende
erhvervsfolk vurderer at 2013 ikke bliver bedre end 2012,
måske snarere dårligere. Det sætter alle under pres.
Sygehusejerne har i nogen tid set skriften på væggen. De
nye sygehuse (supersygehuse) bygges bevidst mindre
end tidligere. Oversæt selv hvad det betyder dels for
patienter og nødvendigt efterværn efter udskrivelse eller
udlæggelse, og lidt tættere på os selv: hvad det kommer
til/eller allerede er ved at komme til at betyde for anæstesiologers arbejdsforhold og mulige afsmitninger på
faglighed og patientsikkerhed - jeg kan i den forbindelse
kun opfordre til at I møder op til den politiske session på
lørdag over middag, hvor Morten Noreng, som er lægelig
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direktør på Aalborg Sygehus og desuden anæstesiolog,
vil udfolde noget af det fremtidige scenarie, også med
fokus på det anæstesiologiske speciale.
Akutområdet
Siden den skriftlige beretning blev skrevet, har man
offentliggjort evalueringen af omlægningen af akutberedskabet i Region Sjælland. Rapporten forholder sig
meget lidt kritisk til opgaven, og personligt føler jeg ikke
at jeg er blevet meget klogere på problemet. Der er ikke
nogle før-nu analyser eller specifikt fokus på fraværet af
lægebiler, men i stedet nogle interview-øvelser om den
generelle tilfredshed med regionens akutberedskab. Det
nærmeste man kommer problemet er, at man refererer
redderne for at ønske et tættere samarbejde med lægerne. Det er svært at frigøre sig fra tanken om at en del
af rapportens hensigt er politisk legitimerende koreografi.
DASAIM er, som jeg har omtalt i den skriftlige formandsberetning, en del af et netværk vedrørende den akutte
funktion. Det er et nyttigt forum, hvor vi siden sommerferien bl.a. har diskuteret fagområdet akut medicin, som
aktuelt står med et stort problem - medicinere med en
egentlig uddannelse i akut medicin findes ikke - nogle
har advokeret for at man skal opgradere fagområdet til et
egentligt speciale i håb om at generere noget dynamik personligt tror jeg det er en blindgyde - et ”specialeskilt”
genererer selvsagt ikke automatisk nogen faglighed, men
måske noget utroværdighed hvis der ikke bag navnet
gemmer sig en brugbar substans - en mulig vej frem,
blandt flere, er fokusering inden for intern medicin på
at oprette en sidegren til specialets common trunk med
fokus på akut medicin - nok den mest produktive variant
- LVS har den 27-11-12 inviteret til møde i specialeforum
mhp. at diskutere netop denne problemstilling - jeg
synes det virker som den rigtige vej at gå, så man kan
have forhåbning om at der inden for en kortere årrække
kan være etableret den kritiske mindste masse af faglighed til at man meningsfyldt kan begynde bemanding af
FAM’erne med akutmedicinere til den del af aktiviteten
akutmedicinerne kan varetage - i det samarbejde med den
del af arbejdet som anæstesiologerne varetager - FAM:
nuancering: ikke helt som jeg lidt arrogant omtalte det i
den skriftlige beretning, hvor jeg skrev at hvis man ønsker
en opdateret status på FAM-området kan man læse forrige
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års beretning - men egentlig nok heller ikke bedre - udviklingen er mere gået i retning af at nogle enkelte steder
gennem dedikeret og målrettet handling er blevet bedre,
og en del er blevet dårligere eller regulært disintegreret.
DASAIM er for kort tid siden blevet kontaktet mhp. en
hjertestop/FAM - DASAIM har sagt ja til at være et af de
selskaber, hvor denne database kan være forankret (desuden DASEM og kardiologer).
Anæstesi til børn
Siden den nuværende specialevejledning for anæstesiologi så dagens lys har der fra forskellig side være
tilkendegivelser om utilfredshed og uhensigtsmæssighed i den organisering af anæstesi til børn vejledningen
angiver. Bestyrelsen har her i efteråret haft møde med
DAO for dels at få mere klarhed over hvad og hvor stort
problemet er, og om der skulle være mulighed for at nå
til enighed på nogle punkter.
Noget af stridens kerne er de volumenangivelser vejledningen har, og graden af centralisering. Der blev på
mødet ikke opnået enighed, men det er aftalt at børneudvalget og DAO forsøger at gå i maskinrummet for at
afsøge mulige fælles opfattelser.
Stort set samtidig med dette er DASAIM inviteret til at
deltage i Sundhedsstyrelsen nyoprettede arbejdsgruppe
vedrørende afklaring af specialfunktioner vedrørende
bl.a. anæstesi til børn (og i øvrigt vedrørende kronisk
smertebehandling og anæstesi til patienter med komorbiditet). Arbejdsgruppen afventer første møde.
Grundlæggende har bestyrelsen uændret den opfattelse
at anæstesi til børn bør centraliseres, men erkender samtidig også at der eksisterer forskellige populationer af
børn og at spektret af indgreb er stort og forskelligartet.
Som det fremgår af selskabets hjemmeside har bestyrelsen specifikt ønsket problemstillingen debatteret på
generalforsamlingen, så jeg vil opfordre til at forsamlingen byder ind med synspunkter på sagen, så bestyrelsen kan blive vejledt.
CME
CME-points har været på banen i mange år. DASAIM har
tidligere ikke advokeret for brugen af dette værktøj som
dokumentation for efteruddannelse, primært fordi det
er en meget summarisk måde at dokumentere nogen
form for aktivitet på. Fysisk tilstedeværelse (eller angivet
tilstedeværelse) er måleparameteren. Intet om deltageraktivitet. Desuden har systemet været anskuet som en
pengemaskine.
I takt med kravene til harmonisering i EU vokser, i takt
med at direktiv 2005/36, som angiver standarder for
arbejdskraftens kvalifikationer, og dermed mulighed for

fri bevægelighed i det indre marked er ved at undergå revision, så eksempelvis en speciallæge er en speciallæge
uanset fra hvor i Europa vedkommende kommer, vil der
være et øget behov for også uden for landets grænser
at kunne dokumentere sin faglighed. Aktuelt angives
den bl.a. i den møntsort der hedder CME-points. Flere af
de lægevidenskabelige selskaber i Danmark er begyndt
mere aktivt at anvende CME-pointene.
Bestyrelsen behandlede - foranlediget af en henvendelse
- spørgsmålet for nyligt, og landede på den pragmatiske
tilgang, at CME-point ikke længere er i bad standing. Bestyrelsen vil arbejde videre med problemstillingen mhp.
en mere kvalificeret præsentation af perspektiverne og
arbejdsgangen i ordningen.
Lægeroller
Et andet aspekt af fagligheden er aktuelt under behandling. Sundhedsstyrelsen har nedsat en hurtigarbejdende
arbejdsgruppe vedr. lægerollerne i den lægelige videreuddannelse i forlængelse af arbejdet med rapporten
Status og Perspektivering af Speciallægeuddannelsen,
og vel også på baggrund af, at de nuværende 7 roller nu
har eksisteret siden 1996.
Formålet med arbejdsgruppen er, at ”reformulere definitionerne og indholdet af kernekompetencer/lægeroller
så de bliver mere tidssvarende og understøtter behovet i
det danske sundhedsvæsen.”
Jeg er repræsentanten for LVS (det tidligere Dansk
Medicinsk Selskab som er paraplyorganisationen for de
lægevidenskabelige selskaber) i den ret lille og hurtigarbejdende arbejdsgruppe, med termin inden årets udgang,
og de forskellige lægevidenskabelige selskaber, herunder
selvfølgelig også DASAIM, er blevet bedt om synspunkter
vedr. de 7 lægeroller og eventuelt også konkrete forslag til
ændringer. Såvel overordnede som konkrete synspunkter
(fx i forhold til et givent speciale) er velkomne.
Jeg ser det som en chance til at præge rollerne mere
præcist i forhold til hvert speciale og til de nutidige og
fremtidige opgaver den enkelte læge skal mestre.
DAD
DAD havde efter manges opfattelse en noget svær
barndom, og meget bedre blev det ikke i puberteten.
Spørgsmålet er nu lidt uklart om DAD omsider er blevet
voksen eller måske snarere gammel med de skavanker et
liv med skrammer kan give.
Bestyrelsen havde for et par måneder siden foranlediget
møde med styregruppens formand Per Føge mhp. status
- som vi i øvrigt har gjort det ca. en gang om året.
Efter mødet er opfattelsen nok, at DAD-konstruktionen i
nuværende udgave er ved at være moden til et grun-
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digt eftersyn, og bestyrelsen har sat emnet på internatsmødet i januar. Der skal ikke være tvivl om, at det
er bestyrelsens holdning at specialet fortsat skal have
en kvalitetsdatabase, at DAD indtil videre fortsætter
uændret, men nok også at den nuværende trænger til at
blive re-designet.
DASINFO
DASINFO blev debatteret på den forrige generalforsamling, hvor man anbefalede bestyrelsen at arbejde videre
i retning af at udforske en elektronisk variant. Kirsten,
vores redaktør af DASINFO, vil redegøre for planerne og
den tilhørende økonomi.
Selskabets økonomi
Jeg henviser i sagens natur til kassererens beretning for
detaljerne, men jeg synes at det hører til i formandens
beretning at påpege at selskabet fremover - dvs. fra og
med næste år, på uændrede præmisser - og som noget
nyt - årligt vil generere et underskud på små 100.000 kr.
Der er overskud i år så der er ingen panik, og selskabet
har en tilfredsstillende kapital, men det er en principiel
ny situation, som et ansvarligt selskab, og en ansvarlig
bestyrelse må præsentere løsningsforslag til. Derfor har
vi også specifikt bedt generalforsamlingen om at ytre sig
om problemstillingen.
Grundlæggende er der tre knapper at lege med: man kan
skrue ned for udgifterne, skrue op for indtægterne, eller
stifte gæld. Det sidste kan jeg ikke anbefale. Annette vil
præsentere regnskab, budget og bestyrelsens forslag til
at løse problemet.
Jeg skal tilføje, at logistikken ikke har givet lægmandsrevisorerne tid til at revidere regnskabet. Det beklager jeg,
og beder om at forsamlingen, hvis I i øvrigt kan godkende regnskabet, også i dag accepterer at det kan gøres
under betingelsen at lægmandsrevisorerne efterfølgende
kan godkende regnskabet.
Medlemsaktivitet
Det er formentlig indlysende for enhver, at uden medlemsaktivitet er der ikke noget selskab. Medlemmerne er
simpelthen motoren i selskabet.
Med det udgangspunkt, og for at fremme medlemsaktiviteten mest muligt, og også for at gøre selskabets processer så transparente og demokratiske som muligt, vil der
fremover i det nummer af DASINFO som udkommer op til
årsmødet i tilslutning til beretningerne være lister over afgående og evt. tilgående medlemmer af diverse udvalg og
repræsentationsposter, så interesserede, også uden for de
snævre cirkler, har en chance for at melde sig på banen.
Status
Jeg afgår efter 4 år som formand - efter tur som det hedder, og uden at det skal have karakter af memoirer - så
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skal man vel næsten være skindød, og sådan føler jeg
ikke det står til - er det vel på sin plads at reflektere lidt
over hvordan landet ligger: Jeg nævnte i min skriftlige
beretning nogle af selskabets styrkepositioner, og jeg
mener de stadig holder vand. Det er et stærkt speciale
og et stærkt selskab. Det er ikke det samme som at alt
er så godt, som det overhovedet kan blive. Der er et par
uforløste problemstillinger, som jeg gerne havde set
nærmere en god løsning.
Den ene er intensivområdet. Det er ikke for at træde på
nogle ømme tæer, men man er jo nødt til at sætte ord
på det, man synes er vigtigt. Jeg havde klart ambitionen,
som jeg også udtrykte, da jeg tiltrådte som formand, at
intensivområdet ligesom de andre fagområder under
specialet mest produktivt og mest slagkraftigt organiseres efter et enstrenget princip. Rationale: En stemme, et
budskab, maksimeret indflydelse. Og som sidegevinst
organisatorisk enkelhed og klarhed, som vi ikke har i dag.
Det er desværre ikke lykkedes trods forsøg på det, og jeg
er faktisk en smule pessimistisk mht. om det vil lykkes. Det
kræver viljen og en mindste kritisk masse af fælles forståelse af det hensigtsmæssig heri fra alle involverede. Jeg
kan kun opfordre og appellere til dem der fremover sidder
på posterne om at gentænke ambitionen inkl. de eventuelle DASAIM-interne justeringer det måtte kræve.
Det andet problem er DAD. Jeg har nævnt det tidligere i
dag. Der er mange som har lagt et meget stort arbejde i
den for mig at se helt rigtige ambition at selskabet huser
en kvalitetsdatabase, og det er ærgerligt at der fortsat er
problemer at bokse med. Jeg havde meget gerne set at
vi var dem foruden, og at vi var kommet længere, og jeg
synes det er helt rigtigt at planlægge det eftersyn og den
modernisering der er sat på dagsordenen.
Den tredje problemstilling er vores internationale relationer. Jeg tænker ikke på SSAI, som vi har en meget
velkørende funktion i. Jeg tænker noget på ESA. Det
fungerer sådan set ganske godt med vores repræsentation i Council og NASC, men som nogen af jer måske
kan huske, var det kun efter en appel fra min side at vi
overhovedet fik medlemmer nok til i det hele taget at
være berettiget til et sæde i Council. Jeg er meget glad
for at så mange meldte sig - stor tak for det! Jeg skal
ikke gentage alle argumenterne fra den skriftlige beretning, men det betyder altså virkelig noget at man som
nation og selskab er med til ballet hvor musikken spiller.
Hvis man ikke er med, ”er man ikke med”, for nu at sige
det meget enkelt, og det kan altså ikke alene køres efter
logikken ”hvad får jeg helt håndgribeligt som jeg kan se
her og nu” - det er vigtigt med tilstedeværelse, synlighed og indflydelse og accepten af, at det er på den
lange bane man høster frugterne.
Det er samme logik som også gælder i relation til WFSA man kan melde sig ud og signalere isolation og sige ”pas
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jer selv” - det får man så også selv lov til - verden bliver
mindre, og vi er alle i tiltagende grad - og uden alternativ
- tættere spillere med hinanden.

Der er ønske fra speciallægepraksis om at indberette i DAD
såfremt den gøres lettere og hurtigere at arbejde med.
Formandens beretning godkendes herefter.

På den gode side, og det er der, hvor der er langt mest:
Vi er et speciale med en imponerende historie og udvikling, som siden undfangelsen for et par menneskealdre
siden er blevet det største monofaglige speciale, specialet er fortsat populært, vores uddannelse er blandt
de bedste og vi er på det område i færd med at præge
tænkningen i europæisk regi, forskningen målt over tid
rykker op i vægtklasse, vi er helt centrale i sygehusvæsenet og faktisk også og tiltagende ekstramuralt, og jeg har
svært ved at se, at vi ikke også fremover forbliver en stor
og central spiller. Det vi kan tilbyde efterspørges også
fremover, og på nogle områder i tiltagende grad. Det er
en privilegeret platform. Men kun en platform. Det er
derfra handlingen begynder.
Udfordringen kan dels blive makroøkonomien, de
ændrede rammer i tid og rum vi kommer til at fungere
under fremover, og kravet til prioritering og driftsoptimering, og måske delegation og kompetenceglidning - og så
vil jeg ikke sige mere om NAPS.
Den bedste strategi omfatter en fortsat fremsynet strategisk bevægelse med et stort og bredt engagement som
ét selskab.
Til allersidst: tusinde tak til alle, som har bidraget med en
indsats for selskabet og specialet, fra forskeren og klinikeren på den enkelte institution, til udvalg, bestyrelse og
sekretariatet/sekretæren. Jeg håber alt godt for selskab
og speciale fremover og tak for mine år som formand,
der er en vitaminrig oplevelse, som kun kan anbefales.
Da jeg tiltrådte som formand var det bl.a. med Obamacitatet: ”Yes, we can” og jeg tilføjede ”and we will!”, og
jeg føler at jeg i dag med god samvittighed yderligere
kan tilføje ”and we did it!”
Generalforsamlingen ærede afdøde medlemmer siden
seneste generalforsamling: Hanne-Marie Steffensen,
Kristian Kjær Andersen, Rudolf Bøg-Jensen, Klavs Boysen, Lisbeth Hedegaard Møller og Poul Kristensen.
Kommentarer til formandens beretning:
Der modtages forespørgsler fra udlandet vedr. CMEpoint i forbindelse med kursusaktivitet på sygehusene
og uddannelsesudvalget vil se på det på førstkommende møde.
Dansk Anæstesidatabase (DAD) diskuteres. Fraset en
enkelt region, der arbejder i egen, lokale database er
der rimelig tilslutning til DAD, dog store ønsker om at
databasen opgraderes og bliver lettere at indberette i og
at arbejde med generelt.

3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
Karen Skjelsager, uddannelsesudvalget, beretter, at den
nye målbeskrivelse for hoveduddannelsen nu er godkendt og, at der afholdes et kursus i hver region mhp.
implementeringen af denne.
Udvalget er nu begyndt at se på introduktionsmålbeskrivelsen og efterlyser kommentarer til dette arbejde.
Det er udvalgets ønske, at målbeskrivelsen kommer ud
over landets grænser og den oversættes derfor til engelsk. Dette kan ligeledes bruges som dokumentation for
den uddannelse, man gennemgår i Danmark.
Volumenkravet i forbindelse med børneanæstesi i Sundhedsstyrelsens specialeplan diskuteres. Volumenkravet er højt og
medfører, at børn kun kan bedøves meget få steder i landet,
også i forbindelse med mindre indgreb.
DAO og DASAIMs bestyrelse har afholdt møde mhp. at
imødekomme de forhold, der gør sig gældende i speciallægepraksis. Ifølge de nye retningslinjer må speciallægepraksis
ikke instrumentere luftvejene på børn under 2 år. DAO er
inviteret til at komme med input når retningslinjerne skal
revideres.
Der ligger en opgave for de store centre i at opretholde
kompetencerne hos de speciallæger, der er i akutmodtagelser på perifere sygehuse, lægebiler mv. og som
lejlighedsvis skal varetage disse børn.
Det foreslås, at speciallægepraksis deltager i uddannelsen af yngre læger, hvor de i vid udstrækning kan deltage
i håndteringen af f.eks. 50 børn.
De respektive regioner håndterer bemanding af akutlægebiler forskelligt og bestyrelsen har bedt generalforsamlingen om en holdningstilkendegivelse. F.eks. uddanner en
region paramedicinere i at intubere i forbindelse med en
afgrænset undersøgelse, der har til formål at undersøge
effekten af færdighedstræning i laboratorium. Formålet
med og kvaliteten af en sådan undersøgelse diskuteres.
Kirsten Møller berører DASINFOs økonomi med vigende
annonceindtægter. Det er et stort ønske at DASINFO skal
være udelukkende elektronisk primo 2014 med bevarelse
af annonceindtægter.
Alle udvalgsberetninger godkendes.

4: Beretning og regnskab fra DASAIMs fond
Der er ingen tilføjelser til den skriftlige beretning.
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5: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

DASAIMs regnskab 2011/12
Omkostninger kr. 3.000.859
Årsmøde
Udvalg
SSAI/ACTA
DASINFO
Administration
Bestyrelsesmøder
Forskningsformål

6: Regnskab og budget, herunder fastsættelse af
kontingent
DASAIM´s årsregnskab for 2011/12 viser i år et overskud
på kr. 190.724. Udgifterne er dog stigende i forhold
til indtægterne for selskabet, og vi kan forvente at de
kommende årsregnskaber vil fremvise resultater der
lige akkurat balancerer. Selskabets egenkapital er på kr.
2.604.296
Budgettet for 2012/2013 omfatter som altid et årsmøde i
november måned og der er fremsat to budgetforslag til
generalforsamlingen. Det ene forslag indeholder en kontingentstigning, samt hensættelse til uddeling af penge
til forskningsinitiativet og det andet forslag bibeholder
uændret kontingentbetaling.
Bestyrelsen anbefaler at kontingentet øges med: For speciallæger: kr. 100,00 og for ikke-speciallæger: kr. 50,00 pr. år.
I regnskabet har der stået en hensættelse på kr. 270.000,
som kommer fra selskabets efteruddannelsesudvalg,
som blev nedlagt i 2008. Dette beløb er i år indtægtsført i
regnskabet.
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På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen besluttes
følgende:
- del af egenkapitalen investeres af selskabets kasserer i
samråd med LPK
- beløbet til uddeling via forskningsinitiativet nedsættes
til kr. 100.000 i 2013
- der er tilslutning til genoptagelse af medlemsskabet af
WFSA
- kontingentet sættes op med 100,- pr. år for speciallæger
og kr. 50,00 for ikke-speciallæger
I SSAI har man fundet frem til, at selskabets egenkapital
skulle ligge på kr. 5 mio for at være selvkørende og for,
at der er taget højde for uforudsete udgifter i forbindelse
med kongresser mv.
DASAIM har ligeledes behov for en egenkapital af en vis i
forbindelse med planlægning og afvikling af årsmøderne
i deres nuværende form.
Af hensyn til revisionen understreges følgende:
Referat fra hvert udvalgsmøde indeholdende: dato, tid og
sted, navn på deltagere. Dette er ikke noget som kassereren har fundet på, men er beskrevet i selskabsloven.
Bespisning skal dokumenteres med navns nævnelse
for hver enkelt deltager. Bestyrelsen forelægges mål og
budget før et udvalg afholder internat.
Transport: som udgangspunkt benyttes den billigste
transportform, under hensyntagen til et eventuelt urimeligt tidsforbrug
Regnskab godkendes betinget af de interne revisorers
godkendelse.

Pkt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13
7. Valg af formand, 8. Valg af formænd for udvalgene
nævnt i protokollat 1, 9. Valg af kasserer og 2 yngre læger
til bestyrelsen, 10. Valg af formænd for øvrige udvalg,
11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg, 12. Valg af
repræsentanter for selskabet, 13. Valg af 2 revisorer og 1
revisorsuppleant.
Sammensætningen af bestyrelse, udvalg og repræsentanter ses umiddelbart efter pkt. 14.

14: Eventuelt
Lars S. Rasmussen takker de afgående medlemmer og
formænd af diverse udvalg og det store arbejde, de gør.
Endvidere takkes Ole Nørregaard med akklamation for
sin store, ulønnede indsats som selskabets formand gennem de seneste 4 år.
Referent: Tina Calundann
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SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV.
Bestyrelsen
Susanne Wammen, formand (2012)
Karen Skjelsager, næstformand (uddannelsesudv.)(2008)
Annette G. Ulrich, kasserer (2009)
Kirsten Møller (redaktør DASINFO)(2011)
Øivind Jans, bestyrelsessekretær (YL)(2008)
Anne Tøttrup Klith (anæstesiudv.)(2012)
Jane B. Andersen (børneanæstesiudv.)(2011)
Susanne Iversen (intensiv medicinsk terapi)(2011)
Carsten Tollund (kronisk smerteudv.)(2012)
Niels Juul (neuroanæstesiudv.)(2012)
Eva Weitling (obstetrisk anæstesiudv.)(2009)
Kim Garde (præhospital og akutmedicinsk udv.)(2010)
Lisbeth Bredahl (thoraxanæstesiudv.)(2010)
Jesper B. Poulsen (YL)(2011)

Anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Anne Tøttrup Klith (formand)(2012)
Jonna Storm Fomsgaard (2009)
Sven Felsby (2011)
Birgitte Ruhnau (2008)
Mette Hyllested (2012)
Jens Åge Kølsen Pedersen (2012)

Jens Schierbeck (DSIT)
Nanna Reiter (DSIT)
Katrin Thormar (DSIT)
Ledig plads (DSIT)
Morten Bestle (SSAI)
Palle Toft (ESICM)

Neuroanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Niels Juul (formand)(2012)
Ken Jensen (2012)
George Michagin (2012)
Kirsten Møller (2012)

Obstetrisk anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001)
Eva Weitling (formand)(2009)
Karina Bækby Houborg (2011)
Lars Møller Pedersen (2010)
Charlotte Albrechtsen (2008)
Lone Furhmann (2012)
Mette Gøttge Madsen (2012)
Søren Helbo (2012)

Præhospital og akutmedicinsk udvalg
Børneanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Jane B. Andersen (formand) 2011)
Torsten Lauritsen (2011)
Birgitte Duch (2009)
Søren Kjærsgaard (2011)

(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Kim Garde (formand)(2010)
Susanne Jørgensen (2010)
Charlotte Barfod (2009)
Annemarie Bondegård Thomsen (2011)
Jesper Hedegaard (2011)
Dennis Køhler (2011)

Etisk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003)
Asger Petersen (formand)(2009)
Mirjana Cvetkovic (2010)
Michael Felding (2009)
Ulrik Skram (2009)

Forskningsudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006)
Anders Perner (formand)(2012)
Jørgen B. Dahl (2009)
Niels Bjerregaard (2012)
Hans Kirkegaard (2012)
Claus Andersen (2012)
Susanne Wammen (bestyrelsens repr.)
Jesper Poulsen (bestyrelsens repr.)

Smerteudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Carsten Tollund (formand) (2012)
Ole Mathiesen (2012)
Eske Aasvang (2012)
Jørgen Mølgaard (2011)
Thomas Enggaard (2010)

Thoraxanæstesiologisk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Lisbeth Bredahl (formand)(2010)
Lars Folkersen (2010)
Marianne Kjær Jensen (2010)
Helle Laugesen (2008)

Uddannelsesudvalg
Udv. for intensiv medicinsk terapi
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Susanne Iversen (formand)(2011)
Susanne Ilkjær (2010)
Jan Bonde (2011)
Mette Østergaard (2012)

(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007)
Karen Skjelsager (formand)(2008)
Hanne Tanghus Olsen (2008)
Gustav Gerstrøm (2011)
Rikke Vita Borre Jacobsen (2012)
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3 YL-repræsentanter, 1 fra hver region:
Morten Hassager Kirk (2011)
Nicola Groes Clausen (2008)
Rune Sort (2012)
Sigrun Kann (suppleant)

Faste medlemmer:
3 PKL: Helle Thy Østergaard, Kirsten Bested, Svein Åge Rodt
Hovedkursusleder: Doris Østergaard
UEMS-repræsentant: Helle Thy Østergaard ikke på valg (2011)

Juniorinspektorer Region Øst: 4 stk.:
Marguerite Ellekvist, Thomas Bech Jørgensen, Kim Wildgaard og Rikke Jepsen
Inspektorer Region Syd: 4 stk.:
Dennis Köhler, Hanne Tanghus Olsen, Alan Kimper-Karl
og Elke Knoke
Juniorinspektorer Region Syd: 4 stk.:
Gunhild Kjærgaard-Andersen, Jimmy Højbjerg Holm,
Nicola Clausen og Sigrun Kann

Organisationskomité Årsmøde
Vibeke Lind Jørgensen (koordinator)
Steen Møiniche (videnskab)

Inspektorer Region Nord: 5 stk.:
Inga Madsen, Odd Ravlo, Peter Mouridsen, Susanne
Scheppan og Marlene Kanstrup Dahl

Revisorer
(vælges hvert år)
Morten Brinkløv
Mogens K. Skadborg
Niels Anker Pedersen (suppleant)

Juniorinspektorer Region Nord: 8 stk.:
Gustav Gerstrøm, Kasper Vad Jepsen, Morten Hasager
Kirk, Karsten Gadegaard, Rikke Mærkedahl, Rasmus Nielsen, Christian Steensen og Gustav Poulsen

Dansk Standards udvalg

ATLS Denmark Fond

(vælges hvert 2. år)
Lars Rybro (2004)(DASAIMs repr.)

(indstilles af bestyrelsen)
Ivan Petersen (2008)

DASAIMs Fonds bestyrelse

PHTLS

(én afgår efter tur hvert 5. år)
Else Tønnesen (1995)
Jørgen B. Dahl (2009)
Palle Toft (2008)
adv. Keld Parsberg

(indstilles af bestyrelsen)
Kim Gaarde (2008)

DASAIMs Fonds revisorer
(vælges hvert år)
Ole Beck
Jakob Trier Møller

Oberstinde Jensa la Cours Legat
(vælges hvert 5. år, første gang 1988)
Else Tønnesen (1995)
Jørgen B. Dahl (2010)
Keld Parsberg (2003)
Adv. Milica Zecevic (suppl.)(2010)

UEMS og EBA
(vælges hvert 4. år)
Helle Thy Østergaard (2011)

Skolen for cardiovaskulær teknik
(udpeges af bestyrelsen)
Hans Kirkegaard

Inspektorer i anæstesiologi
(udpeges af bestyrelsen)

Inspektorer Region Øst: 7 stk.:
Morten Lind, Helle Thy Østergaard, Rikke Maaløe, Dorte
Stig Christensen, Marianne Kjær, Karin Graeser og
Lisbeth Nielsen
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Organisationen af lægevidenskabelige selskabers
bestyrelse
(valgt af DMS’ repræsentantskab)
Hans Kirkegaard

Dansk Råd for Genoplivning (DRG)
(indstilles af bestyrelsen)
Torsten Lauritsen (2006)
Freddy Lippert (2001)

SSAI
Susanne Wammen (2012)
Ivar Gøthgen (manager ACTA Foundation)
Lars S. Rasmussen (editor-in-chief ACTA)
(vælges på generalforsamlingen)
Hans Kirkegaard (DASAIM repr. 2009)
(udpeges af bestyrelsen)
Helle Thy Østergaard (Educational Committee)
Palle Toft (Research Committee, Clinical Practice Committee)

| XX |

cobas b 123 POC system
Blodgas – så let som 1, 2, 3
Det nye cobas b 123 POC system er et ﬂeksibelt blodgasinstrument, designet til dig, som har
brug for svar i en fart. Systemet kræver minimum
oplæring og har maksimum oppetid, så du kan
bruge tiden på det, der er vigtigt for dig.
…tænk hvis alt var så let som 1, 2, 3.

COBAS and LIFE NEEDS ANSWERS
are trademarks of Roche.
© 2011 Roche

Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 99 52
www.cobas.com
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INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG
Der modtages videnskabelige bidrag til
årsmødet 14.-16. november 2013 i
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
- ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence - fredag d. 15. november 2013
- ønsker at præsentere sit bidrag som poster, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen
- udelukkende ønsker at få abstract vurderet med henblik på posterpræsentation torsdag og fredag
Indsendte abstracts vurderes af specialets professorer.
ACTA Foredragskonkurrence:
De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Acta Anaesthesiologica Scandinavica på: 1. præmie kr. 5.000,00 x 2. præmie kr. 3.000,00 x 3. præmie kr. 2.000,00
Posterkonkurrence:
Der kan maksimalt optages 48 postere. Bedste poster præmieres med kr. 2.000.Publikumspris:
Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag. Publikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr. 2.000.-

Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til årsmødet:
Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse
af den videnskabsetiske komité og Lægemiddelstyrelsen. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under
uddannelse hertil. Postere kan præsenteres på dansk eller engelsk.
Abstracts inddeles i:
1. Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere
arbejdet
2.
Introduktion
3.
Metoder
4.
Resultater
5.
Diskussion
6.
Konklusion
7.
Maks. 2 figurer eller tabeller
8.
Maks. 3 referencer
Abstracts må max fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste o.lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstractformularen på
www.dasaim.dk til DASAIMs sekretariat senest d. 5. august 2013.

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen:
Tidligere publikation: Bidragene må ikke være offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift, men må gerne
have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster.
Vurdering: Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesiologi og
intensiv terapi:
Emnet:
Problemformuleringen:
Metoder:
Resultaterne:
Konklusionen:
Fremstillingen:

Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt?
Klart defineret formål?
Relevante, klart beskrevet? Etiske problemer?
Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget?
Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?
Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen:
1. Valg af problemformulering 3. Resultatet
5. Præsentation, skriftlig
2. Metoden, egnethed
4. Betydning af resultatet
6. Præsentation, mundtlig
De udvalgte abstracts til foredragskonkurrencen præsenteres i form af PowerPoint-præsentation af 12 min’s varighed
medbragt på USB-stick. Organisationskomiteen vil tilse, at der forefindes bærbar PC. De udvalgte abstracts til posterpræsentation præsenteres dels i posterform (postervejledning bliver tilgængelig på www.dasaim.dk) og dels som kort
PowerPoint-præsentation (maks 3 slides) af 5 min’s varighed, medbragt på USB-stick. Der forefindes bærbar PC.
Organisationskomitéen

| DET HISTORISKE HJØRNE |

Kalkmaleri af Elmelundmesteren i Kettinge Kirke 1395 A.D.

JESU KRISTI 5. SÅR, GALENS GALIMATHIAS, WILLIAM
HARVEY OG EN BØN
Preben G. Berthelsen, MIA, Director DCAH
p.g.berthelsen@dadlnet.dk

»

I Johannes Evangeliet (19:31-34) beskrives afslutningen
på Korsfæstelsen: "Da det nu var Forberedelsesdag,
bade Jøderne Pilatus om, at Benene måtte blive knuste
og legemerne blive nedtagne, for at de ikke skulde
blive på Korset Sabatten over;… Men da de kom til
Jesus og så at han allerede var død, knuste de ikke
hans Ben. Men en af Stridsmændene stak ham i Siden
med et Spyd, og straks flød der Blod og Vand ud".

Det femte sår
I Biblen omtales Jesu Kristi 5. sår i Johannes Evangeliet og mærkværdigvis kun der. Som det ses ovenfor angiver
Johannes ikke hvor spyddet blev stukket ind. Alligevel

viser alle Middelalderens og Renæssancens krucifixer,
af den lidende Kristus, at soldaten stak Jesus i højre side
ved ribbenscurvaturen (eller undertiden lidt over). Hvorfor mon det?
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William Harvey (1578-1657)

Altertavlen i Sct. Knuds Kirke i Odense o.1520 A.D.

Galens galimathias

tioner og anatomier på dyr, var forkerte. Harvey viste ved
mange experimenter, over adskillige år, at systolen var
hjertets aktive periode, at blodet cirkulerede som følge af
hjertets aktivitet og at blodet returnerede via venerne til
hjertet i en perfekt cirkelbevægelse. Da Harvey også selv
følte at resultaterne var stærkt kontroverselle og kætteriske varede det omkring 25 år før han fandt mod til at
publicere sine resultater i "Exercitatio Anatomica de Motu
Cordis et Sangvinis in Animalibus" (1628).

I mere end 1450 år (fra ca. 200 til 1650) var grækeren
Galens (130-201 A.D.) anatomiske og fysiologiske verdensbillede herskende blandt de lærde. Kundskaber og
kvalitet blev bedømt ud fra lægens kendskab til Galens
147 medicinske skrifter mere end ud fra behandlingsmæssige resultater.
Leveren var ifølge Galen det vigtigste organ. Her produceredes blodet som, fyldt med spiritus naturalis,
fordeltes rundt i kroppen via venerne. Blodet forbrugtes i
muskler og organer og returnerede altså ikke til leveren.
Begæret lokaliserede Galen til leveren.
Hos Galen var venstre side af hjertet en del af det
respiratoriske system. Luft fra lungerne kom via vena
pulmonalis til venstre ventrikel hvor det blandedes med
lidt blod som via porer (usynlige) havde passeret septum
interventriculare fra højre hjerte til venstre hjertekammer. Galen anså diastolen som hjertets aktive fase hvor
spiritus vitalis blev ført frem i arteriesystemet. I hjertet
boede mod, kærlighed, vrede og sorg. (Richardt d. 1."Løvehjerte").

William Harvey
Selv om Michael Servetus, Andreas Vesalius, Realdo Colombo, Fabrizius d'Acquapendente og flere andre var begyndt at tvivle på Galens lære i det 16. århundrede så var
det den engelske læge William Harvey (1578-1657) som
endegyldigt beviste at Galens dogmer, baseret på tradi-
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Harveys forord lød: "Introductory discourse in which it is
shown that those things which have till now been written
about the movement and the use of the heart and arteries
are by no means true".
Kætteriske teorier havde tidligere kostet læger livet så Harvey dedikerede bogen, som en sikkerhedsforanstaltning
til, “ the most illustrious and invincible monach, CHARLES,
king of Great Britain, France and Ireland, defender of
the faith". (Det havde måske været mere fremsynet hvis
Harvey havde bedt Karl d. I. om at forsvare den videnskabelige proces og sandheden i stedet for troen).
Harveys tanker mødte betydelig modstand og hans
blomstrende praksis i London led ubodelig skade som
følge af kollegers negative omtale. Det var først da Marcello Malpighi (1628-94) i 1661 med mikroskopet havde
fundet kapillærerne at de mest hårdnakkede tvivlere
blev nødt til at acceptere Harveys synspunkter. Da havde
Harvey været død i 3 år.

| DET HISTORISKE HJØRNE |

Forsiden til de Motu
og demonstration af
venernes funktion

Et grufuldt og tankevækkende udtryk for de problemer
som Harveys opdagelse gav ham ses i dette brev som
han, i sin alderdom, skrev til en ven og kollega:

Hvis nogen har kendskab til Kristus fremstillinger hvor
Jesus er såret i hjertesiden så vil jeg blive glad for oplysninger herom til

“You know full well what a storm my former lucubrations
raised. Much better is it oftentimes to grow wise at home
and in private, than by publishing what you have amassed with infinite labour, to stir up tempests that may rob
you of peace and quiet for the rest of your days."

Preben G. Berthelsen, MIA, Director DCAH.
p.g.berthelsen@dadlnet.dk

PS
I Danmark var de toneangivende medicinske professorer
også skeptiske. De foretrak deres barnelærdom. Det var
således først i 3. udgave af Thomas Bartholins "Anatomica Reformata" (1651) - tidens mest læste lærebog i
Europa - at Harveys lære delvis accepteredes.

I Snorre Sturlasons Heimskringla (o. 1225) fortælles
sagaen om Olav den Hellige sidste slag ved Stiklestad
1030. Tormod var en af kongens hirdmænd. Snorre og
Tormod var klare over at hjertet er vigtigt når livet skal
opretholdes.

En teori, en efterlysning og en bøn

«Forfærdelig bleg er den mand. Hvi er du slig?» spurgte
lægen Tormod.

Det er forbløffende og skræmmende at Galens tanker og
overtro kunne dominere et videnskabeligt område gennem hundredvis af år og hvorledes dogmer kunne stoppe
fremskridtet. Og ikke kun videnskabsmændene lod sig
vildføre. Min teori er, at også ikonografiske kunstnere lod
sig forføre af Galen. Da alle med Galen var overbeviste
om at leveren var det vigtigste organ er det logisk at Middelalderens kunstnere/billedskærere valgte at spydstikket
skulle være i Jesu Kristi højre side.
Jeg har diskuteret teorien med fagfolk (Nationalmuseet,
Selskabet for Kirkelig Kunst og kyndige præster). Der er
enighed om at måden Jesus afbilledes på kun afspejler
vane og tradition mens anatomiske overvejelser ikke har
spillet ind. Ingen tror som jeg, at Galens vildfarelser har
haft indflydelse på den kirkelige kunst. Jeg har derfor
brug for hjælp.

Da kvad Tormod:
"Den ædle kvinde undres, at vi er saa blege. Faa af saar
blir fagre, jeg fandt dem i pileregnen. Gjennem mig fór
malmen, den myge, med magt dreven. Hvast har det
farlige jern nær hjertet ramt (jeg tænker)."
Da sagde Tormod til lægekvinden: "Skjær du til jernet, saa
at du kan naa det vel med tangen; giv mig den siden og
lad mig rykke". Hun gjorde, som han sagde... Siden tog
Tormod tangen og rykkede pilen ud; det var kroker paa
den, og derpaa laa trevler af hjertet, nogle røde, nogle
hvide. Og da han saa det, sagde han: "Vel har kongen
alet os; fedt er det mig endnu om hjerterødderne!" Siden
bøiede han sig tilbage og var da død.
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DELTAGERE TIL UDARBEJDELSE AF
NATIONALE GUIDELINES I INTENSIV TERAPI
På formødet til Intensivsymposiet på Hindsgavl den 24.
januar 2013 blev det besluttet at oprette to nye arbejdsgrupper, der skal udarbejde nationale rekommandationer
for emner inden for intensiv terapi.
Følgende emner blev valgt:
1. Protonpumpehæmmere på intensivafdelingen
Kontaktperson: Kristian Rørbæk Madsen
(kristian.roerbaek.madsen@ouh.regionsyddanmark.dk)
2. Noninvasiv ventilation til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom i exacerbation.
Kontaktperson: Hans-Henrik Bülow,
(hhbu@regionsjaelland.dk)
Målgruppe: Alle uanset geografisk tilknytning, erfaringsniveau, grad af ekspertise inden for emnet og akademisk
eller klinisk titel.
Forudsætning: Interesse for emnet, entusiasme, vedholdenhed og team spirit.

Vil du være med?
- så send snarest muligt en mail til en af kontaktpersonerne - så vi kan komme i gang!
I år stiler vi mod en hurtigere arbejdsgang. Det redaktionelle arbejde med guidelines påbegyndes i september,
og gruppernes udkast sendes til deltagerne i guidelinemøde januar 2014 senest primo december 2013. Derfor
skal grupperne dannes hurtigst muligt - og derfor skal du
tilmelde dig NU for at komme i betragtning.

Venlig hilsen
Guidelinestyregruppen under DASAIM’s Udvalg for Intensiv
Medicinsk Terapi
Jane Stab Nielsen
(jane.stab.nielsen@slb.regionsyddanmark)
Bjarne Dahler-Eriksen
(bjarne.dahler-eriksen@ouh.regionsyddanmark.dk)
Lars Kjærsgaard Hansen (d298727@dadlnet.dk)

Ung læge under uddannelse? Uddannelsesudvalget har
meddelt, at et afsluttet guidelinearbejde er meriterende til
hoveduddannelse på linje med andet kvalitetsprojekt, og til
forskningstræningsmodulet på linje med et litteraturstudie.

Mette Østergaard (mette.oestergaard@regionh.dk)

UDDELING AF FONDSMIDLER
Fritz Karner og hustrus fond
I efteråret 2012 uddeltes i alt kr. 225.000,00, hvilket er det
største beløb fonden til dato har uddelt. Ansøgningerne
var mange, og der var flere rigtig gode og spændende
projekter, som kunne have fortjent støtte. Bestyrelsen
valgte at støtte 3 projekter, hvis idé, mål og design alle
falder præcist inden for fondens fundats.
De tre modtagere og deres projekter er:
• Afdelingslæge Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt,
anæstestesi- og intensiv afdeling, Odense Universitetshospital, som tildeles kr. 40.000,00 til studier af
effekten af n. phrenicus blokade ifm. postoperative
skuldersmerter efter lobektomi og pneumonektomi
• Reservelæge Lars Bjerregaard, thoraxanæstesiologisk
klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet, som tildeles kr.
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135.000,00 til studier af optimering af det postoperative forløb efter videoassisteret thorakoskopisk kirurgi.
• Læge Mette Willaume Christoffersen, gastroenheden,
Hvidovre Hospital, som tildeles kr. 50.000,00 til studier
til optimering af tidlige og sene resultater af umbilikal
og epigastriel herniotomi.
Det er fondens håb og forventning, at den med støtten
kan lette det pågående forskningsarbejde inden for det
uhyre vigtige område, og der ses frem til forskernes kommende resultater.
På fondens vegne
Claus Lund (formand for bestyrelsen)
Ledende overlæge dr. med., MBA.ex.
Anæstesi- og intensiv afdeling, Hvidovre og Amager Hospital
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Holger og Ruth Hesses mindefond

DASAIMs Forskningsinitiativ

Stud.med. Nikolaj Duus, Århus Sygehus
Kr. 10.000,-

Sian Robinson,
kr. 85.000,Forebyggelse af blodpropper hos patienter med akut
nyresvigt på intensivafdeling (F.B.I.)

Deltagelse i kongres: abstract:Reliability and Validity of
passive leg raise to asses fluid responsiveness in spontaneously breathing emergency department patients
Klinisk assistent Rikke Jepsen, DIMS herlev
Kr. 14.000,Anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder
Niels Secher, ph.d., Århus Sygehus, anæstesiafdelingen
Kr. 23.000,Neurologisk dysfunktion efter hjertestop - rottestudie
Nikolai Haase, Intensiv terapiklinik, Rigshospitalet
Kr. 21.000,Studiebesøg i Sidney
Torsten Lang-Jensen

Sohail Asghar,
kr. 60.000,Måling af BOLD respons ved pin prick stimulation i
sekundært hyperalgetisk område efter varmeskade. Et
3-Tesla MRI studie hos raske frivillige forsøgspersoner
Susanne Janum,
kr. 38.000,Det autonome nervesystems betydning ved systematisk inflammation hos veltrænede og utrænede raske
forsøgspersoner
Niels Secher,
kr. 38.000,(ikke NHS), Neurologisk dysfunktion efter hjertestop et rottestudie

DASAIMs Fond
Asger Granfeldt,
kr. 5.000,Støtte til deltagelse i American Heart Association
Congress nov. 2012.
Ronan M.G. Berg,
kr. 5.000,Støtte til studieophold ved Neurovascular Research
Laboratory, University of Glamorgan.

Oberstinde Kirsten Jensa La Cours Legat
Henrik Torup,
kr. 5.000,Støtte til projektet ”Toksiske serumværdier efter transversus abdominus plane (TAP) blok.

Signe Voigt Lauridsen,
kr. 38.000,Søvn hos mekanisk ventilerede patienter
Sisse A. Thomassen,
kr. 38.000,Er der en sammenhæng mellem muskelvævs saturation vurederet med near infrared spectroscopy og den
regionale perfusion vurderet med PET-CT (positron
emission tomography (PET) og x-ray computed tomography (CT) under forskellige blodflow ved brug af
kardiopulmonal bypass?

Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt,
kr. 10.000,Støtte til projektet ”Nervus phrenius blokade på
postoperative skuldersmerter efter lobektomi og pheumonektomi”.

Professor Bjørn Ibsens fond
Nicolai Haase,
kr. 5.000,Støtte til studieophold ved The George Institute for
International Health, University of Sydney.

Lippmann Fonden
Rikke Malene Hartvigsen Grønholm Jepsen, kr. 12.500,Anne Kathrine Stæhr Rye, kr. 12.500,Nicolai Rosenkrantz Segelcke Haase, kr. 12.500,Arash Afshari, kr. 12.500,-
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LEGATER
Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt og fagligt under følgende former:
1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn,
som anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats
2. Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, som har ydet en videnskabelig indsats eller til
anæstesiologer, som ønsker at studere specielle emner
3. Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af
DASAIMs møder
4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes
til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins
Fond, att.: Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260
København K. Ansøgningsfristen er 30. april.

Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning
af rygmarvsanæstesi, herunder specielt risikoen for
og behandling af opstået lammelse og følgetilstande.
Såfremt der på grund af udeblevne ansøgninger til det
ovennævnte formål, kan legatets afkast anvendes til
forskning vedrørende centralnervesystemets funktion i
relation til anæstesi. Legatet uddeles to gange årligt til
enkeltpersoner, institutioner, institutter eller etablerede
forskningsprojekter, hvor dette måtte skønnes at være i
overensstemmelse med legatets formål. Uddeling sker
i portioner efter legatbestyrelsens skøn. Ansøgningsfristen er 30. april. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer.
Ansøgningen sendes til Jensa la Cours Legat, att.: Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K.

Lippmann Fonden
Lippmann Fonden (oprindelig S&W fonden) blev oprettet
i 1977 af nu afdøde direktør for Simonsen & Weel, Ole
Lippmann, kendt bl.a. fordi han gav anæstesi til Erik Husfeldt’s første pneumonektomi på Rigshospitalet. Fonden
støtter bl.a. lægevidenskabelige, humanitære og almennyttige formål.
I mange år har Lippmann Fonden hvert år doneret kr.
50.000 til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv
Medicin mhp. støtte til forskning indenfor anæstesiologien. Ansøgninger vedr. disse 50.000 kr. sendes i elektronisk format til formanden for DASAIM (chair@dasaim.
dk). Uddelingen finder sted i forbindelse med den årlige
Husfeldt-forelæsning. Der bliver uddelt 1-4 portioner,
primært til udgifter i forbindelse med uddannelse og
studier i udlandet. Der gives ikke støtte til rejseudgifter
til kongresrejser og lignende, hvor man ikke er aktiv
deltager. Ansøgningsfrist er 1. oktober. Der foreligger ikke
ansøgningsskema.
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Lippmann Fonden kan imidlertid også søges direkte.
Udover ovennævnte støtter Lippmann Fonden generelt
yngre sundhedsforskere (inklusiv anæstesisygeplejersker
og anæstesilæger), der arbejder med mindre, overskuelige, men originale kliniske projekter, hvortil det
erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at opnå støtte fra
større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor
rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes
kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks.
når der er tale om fremlæggelse af væsentlige originale
danske forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes også
ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats
(men ikke ph.d.). Ansøgninger til denne del af fonden stiles
til fondens bestyrelse og fremsendes til Advokat Henrik
Wedell-Wedelsborg, Advokatfirmaet Bruun & Hjejle,
Nørregade 21, 1165 København K. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrister er 1. maj og 1. oktober.

Professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond
af 23. august 1981
Fra ovennævnte fond kommer et beløb til uddeling i én
eller flere portioner. Fonden yder støtte til yngre lægers
forskning inden for anæstesiologien, dvs. anæstesi, intensive terapi, smertebehandling og præhospital behandling. Ansøgning sendes til overlæge Doris Østergaard,
anæstesiologisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev senest
den 1. oktober. Uddelingen finder sted i forbindelse med
DASAIM’s generalforsamling.

Holger og Ruth Hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvikling
inden for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til
forskning og udvikling af metoder og apparatur inden
for anæstesiologien eller til akut behandling af lunge- og
kredsløbsproblemer. Legatet uddeles til enkeltpersoner
eller institutioner i få portioner. Der foreligger ikke specielle ansøgningsskemaer, men ansøgning med kortfattet
beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan, kortfattet
curriculum samt oplysninger om evt. ansøgning om
støtte fra andre steder. Ansøgning i 3 eksemplarer sendes
til Holger og Ruth Hesses mindefond, c/o Inga Hesse
Kovstrup, Brandsøvej 17, Skærbæk, 7000 Fredericia.
Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgningsmaterialet vil
blive behandlet fortroligt. Såfremt legatet tilfalder en
anæstesiolog, finder uddelingen sted i forbindelse med
DASAIM’s årsmøde.

Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond
Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond til
fremme og optimering af det operative patientforløb
Fondens formål er at virke til fremme og optimering af
det operative patientforløb ved at yde støtte og bistand til
forskning og behandling med speciel interesse i smertereduktion, nedsættelse af rekonvalescens, reduktion
i komplikationer, samt tidlig hjemsendelse fra hospital.
Uddeling af disponibelt beløb i henhold til fundatsen sker
efter bestyrelsens skøn én gang årligt med uddeling af
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legatet i forbindelse med DASAIMs årsmøde (- såfremt
legatet tilfalder en anæstesiolog). Ansøgningsfrist er 12.
oktober. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden for
anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital.

Professor, dr.med. Bjørn Ibsens Fond
Fondens formål er at støtte almennyttige - specielt videnskabelige - og æstetiske formål.
Ansøgningen stiles til Fondsbestyrelsen og sendes til
advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K.
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrist
1. oktober.

Karolinska Institutet
and
Olof Norlanders Minnesstiftelse
announces

7UDYHO6FKRODUVKLS
LQWKHDPRXQWRI6(.
The scholarship will be awarded to support a promising or already
established Nordic researcher in the field of Anesthesiology and Intensive
Care during a research stay at a foreign medical institution. Research
concerning intensive care to patients with immunological disorders has a
high priority.
The application should be accompanied by a current curriculum vitae
including a list of publications and presentations. A detailed description of
the planned research project and financial planning should also be included,
as well as an explanation for the choice of institution to be visited.
The application and four copies of the application, addressed to the Olof
Norlanders Minnesstiftelse, should be sent to the Deptartment of
Anesthesiology and Intensive Care, Karolinska University Hospital Solna,
SE-171 76 Stockholm, Sweden. Application could also be mailed to
ann.norberg@karolinska.se.

Application deadline: October 1, 2013
Information available from
Ann Norberg, secretary, phone +46-(0)8-517 72064 ann.norberg@karolinska.se
Professor Lars I Eriksson, phone +46 (0)8-517 72340. lars.i.eriksson@karolinska.se
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Three International Courses
from Copenhagen University Hospital,
Rigshospitalet, Dept. of Anaesthesia,
Centre of Head and Orthopaedics, Denmark

Challenges in Paediatric Anaesthesia
September 19-20th 2013
Many aspects of paediatric anaesthesia are covered during the two days packed with
lectures and workshops. Among the subjects are: Resuscitation of the neonate, basic
airway management, ﬁbreoptic intubation, videolaryngoscopy, emergency tracheostomy workshop on piglets, paediatric trauma, ultrasound in paediatrics and more.
Course director:
Course language:
Price:

Rolf Holm-Knudsen, Chief Physician, MD
Scandinavian (Danish)
4.450 DDK (approx. 600 EUR)

Airway Management for Anaesthesiologists
November 28-29th 2013
Problems with managing the airways are primary causes of serious complications and
death in relation to anaesthesia. The course will provide you with tools to prevent this
to happen to your patients.
All core aspects of airway management are learned via lectures, cases, small-group
discussions, hands-on practicing and e-learning.
Course director:
Course language:
Price:

Michael Seltz Kristensen, Chief Physician, MD
English
6.100 DKK (approx. 820 EUR)

Advanced Course of Ultrasound Guided Nerve Blocks
January 16-17th 2014
This course gives the participants useful hints about US-guided central and peripheral
blocks, newest approaches, intra-epineurial injections and procedure speciﬁc blocks.
Teaching is largely based on videos of the most blocks and hands-on sessions on
models and manikins. The course follows the ASRA/ESRA guidelines and is approved
by ESRA for the European Diploma in Regional Anaesthesia. It contains 3 hours of lectures and 9 hours of workshops.
Course director:
Course language:
Price:

Zbigniew Koscielniak-Nielsen
Chief Physician, MD, DMSc, FRCA
English
4.100 DKK (approx. 550 EUR)

More detailed information regarding the three courses and online registration on: www.anop-kursus.rh.dk
Early registration is advised as the number of participants is limited to allow the participants to gain maximum beneﬁt from the small-group
hands on
36sessions.
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A NEW SSAI PROGRAM IN
”PERIOPERATIVE MEDICINE AND MANAGEMENT”
On behalf on the Steering Committee, the Educational Committee and SSAI
Anna Hårdemark Cedborg (Chair of Steering Committee) Copenhagen, 2012-12-03

This is an article with the intention of informing all members of the Scandianvian Society of Anaesthesiology and
Intensive Care Medicine (SSAI) about the ongoing work
to start a new Scandinavian SSAI training program in
”Perioperative Medicine and Management” and also to
ask for your opinion and hopefully your support for this
idea. In the near future, maybe, you or someone in your
department will be able to attend the first course.

Do we need an SSAI program in “Perioperative
Medicine and Management”?
Our belief is “Yes”, as an increasing number of Operating
Facilities are managed by anesthesiologists. To be the
medical director of Anesthesia, Operating Room Management and Perioperative Medicine demands gaining new
competencies and knowledge.

The scope is big, and we believe that by focusing on medical knowledge in combination with management/organizational issues structured in the three areas Pre-, Peri- and
Post- operative period we can cover the relevant parts.
Topics in management/organization that we consider are,
productivity, efficiency, flow, crew resource management
and multi professional teamwork, patient safety, documentation and quality assessment, methods for improvement, physical environment, OR building/renovation,
emergency/elective flow, technical equipment and drugs,
laws and regulations, economy and procedures for
purchases, education, research integration etc.
The list above is far from complete, and one of the big
challenges in forming the program will be to define

SSAI programs for postgraduate education. Perioperative Medicine and
Management is under development. Programs under consideration are
marked “?”.

Suggested Program Structure over 2 years
of training, where the majority of time will
still be working at the home clinic.
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which core competencies we aim for the course participant to achieve after completing the program.
The aim is however neither to cover specialized areas of
anesthesia available in other SSAI programs nor knowledge covered in basic training. Also, it will not cover
more general management since this is already available
in other programs available in business schools.
We believe that a training program will make the individual participant more professional and a suggested goal
is that the participant after fulfilling the course qualifies
as: Director of Perioperative Medicine and Management.
We also believe that the program will strengthen the
Scandinavian network of anesthesiologists with a special
interest in Perioperative Medicine and Management.

Background
SSAI through the Educational Committee currently provides post graduate programs in Intensive Care Medicine,
Peadiatric Anaesthesia and Intensive Care, Advanced
Pain Medicine, Critical Emergency Medicine and Advanced Obstetric Anaesthesia.

In the autumn of 2010, SSAI stated the intent to try and
form 4 new post graduate PG training programs. Two of
these areas were “Perioperative Medicine” and “Leadership”, the other two “Thoracic Anesthesia” and “Neuro
Anesthesia”.
In parallel, but without knowledge of SSAI´s plans,
an idea for a Scandinavian SSAI PG program cove-

ring Operating Room Management and Perioperative
Medicine was formed in Sweden. It was presented by
Anna Hårdemark Cedborg (Specialist in Anesthesia and
Intensive Care Medicine at Karolinska University Hospital, Stockholm) at a meeting of the Swedish Society of
Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SFAI) subcommittee for Operating Room Management in May 2011
and was received with positive comments and support.
SFAI decided to present the idea at the SSAI meeting
in Bergen in June 2011 with the intent to form a Scandinavian program. At this SSAI-meeting the two different
initiatives came together and SSAI decided to give SFAI
and Anna Hårdemark Cedborg the task to begin the work
of starting a new Scandinavian SSAI training program in
”Perioperative Medicine and Management”, also approving to support the project economically. A Swedish task
force “Uppgrupp”, was formed supported by SFAI, and
during 2012 a preliminary plan for the new program was
developed. In December 2012, a Scandinavian Steering
Committee had been formed and a first meeting was held.

Medicine or Management?
This is a question often asked about the contents of the
course is; i.e. clinical or administrative. Our reply is that this
is not yet set in stone but will be decided by the Steering
Committee with continuous input from SSAI members.
The idea is to focus on the medical part of management
and how leading the operating room, the team and the
perioperative process can improve patient outcome.
Coupled with this we think there is a need to increase
knowledge about evidence based perioperative medicine
to be able to manage your operating rooms and improve quality. In our experience, combined, they form a

Steering Committee for “Perioperative Medicine and Management”
Sven Erik Gisvold

Norway

Mette Hyllested

Denmark

Sigurbergur Karason

Iceland

Markku Hynynen

Finland

Per Brunkwall

Sweden

Jonna Storm Fomsgaard

Denmark

Tomas Majing

Sweden, Secretary

Anna Hårdemark Cedborg

Sweden, Chair
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Task Force ”Uppgrupp” in SFAI (Swedish Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine)
Mattias Berggren

Varberg

Peder Olsson

Sundsvall

Per Nellgård

Göteborg, SFAI board respresentative

Rainer Dörenberg

Uppsala

Niclas Skyttberg

Stockholm

Anna Hårdemark Cedborg

Stockholm, Chair

framework for the patient moving smoothly and safely
through the pre-, peri- and post-operative period all the
way back home again.

What´s next?
The Steering Committee, appointed by the boards of
the five National Societies of Anesthesia and Intensive
Care Medicine now works to make this program a reality,
hopefully to start in 2014.

Interested?
We are very interested in feedback, opinions or suggestions that you might have, whether you are someone
considering applying to the course yourself or have
someone at your department you would like to encourage to send. Please do not hesitate to contact us.
Contact information will be provided at SSAI’s homepage under Education/Training Programs.

DASAIMS OFFICIELLE E-MAILADRESSER
Bestyrelsen ............................... bestyrelsen@dasaim.dk

Sekretariat ................................ sekretariat@dasaim.dk

Anæstesiudvalget ..................... anaestesi_udv@dasaim.dk

Thoraxanæstesiudvalg ............... thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk

Børneanæstesiudvalget .............. boerneanaestesi_udv@dasaim.dk

Uddannelsesudvalget ................. udd_udv@dasaim.dk

Etisk udvalg ............................... etisk_udv@dasaim.dk

Udvalgsformændenes adresser: .... fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk

Intensiv medicin udvalg ............. intensiv_udv@dasaim.dk

Webmaster ................................ webmaster@dasaim.dk

IT udvalg ................................... it_udv@dasaim.dk

Kasserer.................................... kasserer@dasaim.dk

Kronisk smerteudvalg ................. kronisk_smerte_udv@dasaim.dk

Redaktør af DASINFO ................. redaktoer@dasaim.dk

Neuroanæstesiudvalg ................ neuroanaestesi_udv@dasaim.dk

UEMS-repræsentant ................... uems_rep@dasaim.dk

Obstetrisk anæstesiudvalg.......... obstetrik_udv@dasaim.dk

Bestyrelsens sekretær................ best_sekr@dasaim.dk

Postmaster ................................ postmaster@dasaim.dk

FYA’s hjemmeside ...................... www.fya.nu

Præhospital udvalg .................... praehospital_udv@dasaim.dk

Kommende DASAIM Årsmøder:
DASAIMs Årsmøde 2013:

14.-16. november

(København)

DASAIMs Årsmøde 2014:

13.-15. november

(København)

DASAIMs Årsmøde 2015:

12.-14. november

(København)

DASAIMs Årsmøde 2016:

10.-12. november

(København)
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