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DASAIM støtter SSAI-kongressen 

i Odense og har derfor afkortet det 

traditionelle årsmøde til et éndags-

arrangement i 2009.

Vi glæder os til at se jer 

i Odense 10-13 juni 2009!
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Kære kolleger

Det nye år er startet.
Med specialeansøgninger. Så har vi endnu flere bud på, hvordan lan-
dets hospitalskort skal se ud. Sundhedsstyrelsen, regioner, specialer, 
ekspertudvalg, Dagens Medicin har hver deres mening. Og... landets 
borgere måske også. Det bliver nærmest nervepirrende at vente på, hvad 
det ender med.

Så skal den nye håbefulde læge til at søge hoveduddannelsesstillinger, 
og den nye og formentlig meget omfattende ansættelsesprocedure skal 
stå sin prøve... eller falde? Udvidelsen af antallet af hoveduddannelses-
stillinger og sidste rundes store antal ansøgere giver håb om en lovende 
fremtid for specialet i Danmark.

Og selskabet fået ny formand, Ole Nørregård. Ole har være formand for 
uddannelsesudvalget, og alene derigennem vil der være et betydeligt fokus 
på uddannelse. Men lur mig om ikke også det nordiske samarbejde inden 
for SSAI kommer til at fylde en del. Held og lykke til OLE.

En række nye folk er kommet i bestyrelsen: Mette Hyllested, anæstesiud-
valget, Karen Skjelsager, uddannelsesudvalget og Øjvind Jans, bestyrel-
sessekretær (YL), velkommen til alle jer. Der bliver nok at rive i, og "vi 
gamle" glæder os til samarbejdet.

Bedste hilsner fra Eders
Gl. Redacteur
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Avanceret MRI teknologi fra Dameca 

imødekommer kravene til et MRI-

kompatibelt anæstesiapparat.

Dameca MRI 508 er udviklet til at 

stå tæt på MRI-scanneren og er testet i 

samarbejde med førende producenter 

af MRI-scannere.

Dameca MRI 508 har samme bruger-

grænseflade og patientsystem som den 

velkendte Siesta i serie. Det kræver derfor 

ingen ekstra træning at kunne betjene 

apparatet.

For yderligere information besøg

www.dameca.dk eller ring på 4450 9990.

KOM TÆT PÅ MRI-SCANNEREN

Telefon 4450 9990, Fax 4450 9999

info@dameca.dk, www.dameca.dk

DASinfo-cmyk.indd   1 02-12-2008   12:11:57
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turligt nok kræver sådanne forhold en 
organisatorisk gennemsigtighed, der er 
lidt ud over det almindelige og til tider 
vanskelig at honorere. For en gang for 
alle at få afklaret alle spekulationer har 
bestyrelsen den senere tid derfor arbejdet 
med at få vores samarbejde med ATLS 

hjemmeside, som så bliver hjemtaget og 
revideret i løbet af første halvår 2009.

Specialegennemgangen
Specialegennemgangen er nu færdig for 
selskabets vedkommende, den endelige 
specialeudmelding er dog endnu ikke 
kommet fra Sundhedsstyrelsen, men den 
er lige om hjørnet. 

På lørdag eftermiddag har vi en ses-
sion, hvor en repræsentant fra Sundheds-
styrelsen vil fremlægge specialeudmel-
dingen, en repræsentant fra regionerne 
vil fortælle, om hvilke tanker man har 
gjort sig i regionerne vedrørende imple-
menteringen og Ole Nørregaard giver 
lidt om selskabets perspektiv. Så hvis I 
vil vide lidt om hvordan jeres fremtidige 
arbejdsdag kommer til at se ud, så mød 
op på lørdag kl. 13.15 i Norway Room.

Specialegennemgangen har været 
en god proces. Som ventet har de mest 
kontroversielle områder været børneanæ-
stesi og intensiv terapi. Fra selskabets 
side mener vi det er fagligt uhensigts-
mæssigt med anæstesiafdelinger, hvor 
der kun bedøves et fåtal af børn under 2 
år på årsbasis og få børn der behandles 
pr. år på intensivafdelingerne. Vores ud-
gangspunkt i processen har derfor været 
et ønske om centralisering. Det har vi så 
fået. ”Snittet” blev måske ikke lige lagt 
der, hvor selskabet ønskede det, men 
centralisering har vi fået, og det var det 
vi gik efter. Jeg vil ikke gå ind i detaljerne, 
dem må I komme på lørdag for at få.

ATLS
ATLS-kurserne er af høj standard og et 
vigtigt element i uddannelsen inden for 
akutområdet. DASAIM støtter derfor en 
fortsat udvikling af samarbejde. Gennem 
alle de år jeg har været formand har det 
imidlertid rumlet lidt omkring ATLS. Det 
er nok ikke helt uforståeligt, idet ATLS-
kurserne er vigtige for mange klinikker. 
Derudover involverer samarbejdet mange 
forskellige videnskabelige selskaber. Na-

reFerAt FrA DASAIMs 60. orDInære 
generAlForSAMlIng 13.11.2008
På selskabets vegne byder Hans Kir-
kegaard velkommen til DASAIMs 60. 
ordinære generalforsamling.

1. valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Torben Mogensen, 
som vælges med akklamation.

Torben Mogensen konstaterer, at gene-
ralforsamlingen er lovligt indkaldt, dvs. 
min. 14 dage forinden.

2. Formandens beretning
Hans Kirkegaard:
Kære kolleger. Siden sidste generalfor-
samling er følgende medlemmer afgået 
ved døden; Niels Fjeldborg, Uffe Tang og 
Jens Peter Rasmussen. Lad os alle rejse 
os og i stilhed mindes Niels, Jens Peter 
og Uffe. Æret være deres minde.

Følgende har meldt sig ind i selskabet 
siden DASINFO nr. 4 blev trykt: Vibeke 
Svennum, Thomas Revenfeld, Ole Pagh 
Mathiesen, Katarzyna Fabirkiewicz, Be-
nedicte Ramsing, Bjørn Søeberg, Chris 
Garcia, Søren Aagaard, Karina Nielsen, 
Abdi Farah Ali, Øivind Jans, Martin 
Kryspin Sørensen, Rikke Balsløv, Semera 
Asghar, Jimmy Højbjerg Holm, Marianne 
Lisberg, Subhash Balhara, Sven Weber, 
Nana H. Gulstad og Karsten Gadegaard. 
Da ingen taler imod er de alle, inkl. 
dem, der er nævnt i DASINFO nr. 4, 
2008, hermed optaget som medlemmer 
af selskabet.

Jeg vil nu informere om hvad der er 
sket siden den skriftlige beretning og 
bagefter prøve at se lidt ind i fremtiden.

DASAIMs sekretariat
Arbejdsmængden i sekretariatet har 
gennem årene været stigende. Derfor 
har vi omlagt Tina Calundanns ansæt-
telse således at hun nu arbejder 60% for 
DASAIM og 40% for AN/OP HOC mod 
tidligere fifty fifty. 

Vi har samtidig revideret Tinas arbejds-
beskrivelse, der nu er udvidet således, 
at Tina også skal varetage selskabets 

DAgSorDen
Valg af dirigent

Formandens beretning

Beretning fra udvalg og 
arbejdsgrupper

Beretning og regnskab fra  
DASAIMs Fond

Indkomne forslag

Regnskab og budget,  
herunder fastsættelse af 
kontingent

Valg af formand

Valg af formænd for  
udvalgene, nævnt i  
protokollat 1

Valg af kasserer og 2 yngre 
læger til bestyrelsen

Valg af formænd for øvrige 
udvalg

Valg af øvrige medlemmer til 
udvalg

Valg af repræsentanter for 
selskabet

Valg af 2 revisorer og 1  
revisorsuppleant

Evt.
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engagement og professionalisme, der er 
motoren i bestyrelsens arbejde, det må 
vi huske. Der skal være store grader af 
frihed for bestyrelsesmedlemmet, men 
samtidig må vi så også forvente en mærk-
bar indsats og en loyalitet over for den 
samlede bestyrelse.

Som jeg skrev i min skriftlige beret-
ning, så er der ting vi ikke er lykkedes 
med. Noget af det, synes jeg, man allige-
vel skal arbejde videre med. Jeg synes 
man på regionsplan skal tilskynde til, at 
der etableres formel faglig rådgivning, 
der ikke kun formidles af lutter ledende 
overlæger. Samtidig bør der være en dia-
log med selskabet. 

Akutmedicin er og bliver et område, 
hvor vi vil blive udfordret. Det er et om-
råde, som er under kraftig udvikling, 
og det er vigtigt at vi identificerer vores 
del af dette område. Vores præhospi-
tal-, traume- og akutmedicinsk udvalg 
arbejder da også med at beskrive dette 
fagområde. Vi har i denne sammenhæng 
nogle klare standpunkter. Vi mener ikke 
der skal etableres et nyt speciale indenfor 
akutmedicin, og vi mener, at det præ-
hospitale lægearbejde i ambulancer og 
helikoptere skal udføres af speciallæger 
i anæstesiologi.

Der har været meget fokus på videreud-
dannelsen, uddannelsen til speciallæger, 
og den er efterhånden blevet rigtig god. 
Det halter imidlertid lidt med efteruddan-
nelsen, den må vi fokusere på. Måden vi 
kan gøre det på, er at beskrive alle vores 
fagområder, herunder hvad der kræves 
af kliniske kompetencer, udannelse og 
kurser mm. Efterfølgende bør man ar-
bejde på at få etableret nordiske kurser 
inden for det enkelte fagområde. Det har 
DASAIM og SSAI da også arbejdet på i 
mange år. På den måde får vi så at sige 
gennem bagdøren etableret en efterud-
dannelse. Samtidig fører det os over i 
det skandinaviske samarbejde, hvor vi 
får etableret et internationalt netværk. 
Det skandinaviske samarbejde skal vi 
værne om. Vi er tilpas forskellige i vores 
professionalisme til, at vi kan lære meget 
af hinanden. Samtidig er vi så tilpas ens, 
at denne lærings- og samarbejdsproces 
løber gnidningsfrit.  

enkelt ”pirat-slide” fra standarden. Der 
er ikke tvivl om at selskabet anbefaler 
mærkning af sprøjter, om det så skal være 
den internationalt godkendte er op til de 
enkelte afdelinger.

Årsmøderne
Nu til en anden standard, vores årsmøder, 
som efterhånden har udviklet sig til små 
kongresser, der er blevet et vigtigt, sam-
lende element for dansk anæstesiologi 
og er med til at give specialet identitet 
og rygrad. 

Til næste sommer er der imidlertid 
en lidt større kongres i Odense, SSAI-
kongressen fra 10.-13. juni. Bestyrelsen 
og årsmødekomiteen har valgt at gå 
ind i et samarbejde med SSAI, således 
at kongressen i Odense afholdes i et 
samarbejde mellem SSAI og DASAIM. 
Det betyder, at årsmødet 2009 er kom-
primeret ned til en enkelt dag d. 13. 
november 2009. Der vil være et min-
dre program, men ingen posters eller 
foredragskonkurrence og ingen fest, i 
stedet afslutter vi dagen med general-
forsamlingen. 

Vi vil derfor stærkt opfordre vores 
medlemmer til at støtte op om SSAI/
DASAIM-kongressen i Odense med ab-
stracts og tilstedeværelse. 

Inden jeg afslutter dette emne vil 
jeg gerne rette en speciel tak til Jør-
gen B. Dahl og Jakob Trier Møller. De 
har gennem årene arbejdet hårdt for at 
udvikle årsmødekonceptet. Nu er de i 
en overdragelsesfase, hvor andre gode 
kolleger, nemlig Lars S. Rasmussen og 
Sten Møiniche tager over. Således er det 
nok sidste gang, vi ser Jakob og Jørgen 
i spidsen for møderne.

Fremtiden
Lige om lidt går jeg af som formand, 
og der kommer en ny ved roret. Jeg får 
således ikke den store indflydelse på 
selskabets fremadrettede strategi. Jeg 
kan derfor uden bindinger eller taktiske 
overvejelser udtale mig om, hvilken kurs 
vi kan sætte, og det vil jeg så gøre. 

Jeg tror, vi skal bevare en bred besty-
relse med et moment af anarki i arbejdet. 
Det er det enkelte bestyrelsesmedlems 

fuldt belyst. En repræsentant fra besty-
relsen har været med til at gennemgå 
ATLSs regnskab, en gennemgang som 
ikke gav anledning til anmærkninger. Vi 
har senest sendt et brev til ATLS fonden, 
hvori vi efterspørger et samarbejde med 
Danske Regioner for blandt andet at få 
regionerne med til at finansiere dette 
vigtige efteruddannelseselement, som 
de vitterlig burde. Vi ønsker også at få 
åbnet op for, at en repræsentant fra det 
anæstesiologiske speciale har mulig-
hed for at blive valgt som formand for 
fonden. Derudover ønsker vi en øgning 
af kursuskapaciteten, øget europæisk 
indflydelse og udfærdigelse af en for-
retningsorden for udvælgelse af kursister 
mm. ATLS fonden har imødekommet os 
på alle disse punkter med undtagelse 
af udfærdigelse af en forretningsorden. 
Dette sidste element vil vi arbejde videre 
på at få etableret. Om nødvendigt kan 
DASAIM selv via sin repræsentant i be-
styrelsen fremlægge et forslag. Vi vil også 
foreslå, at ATLS bestyrelsen udvides med 
en ekstra instruktør, for at give ekstra 
indflydelse til de specialer, som yder en 
stor indsats. Herudover har vi anbefalet, 
at der hvert eller hvert andet år afhol-
des et ”stormøde” med alle implicerede 
parter. Falder disse sidste ting på plads 
vil alle DASAIMs ønsker til ATLS være 
opfyldt. DASAIMs dialog med ATLS har 
været styret af Torben Callesen og arbejdet 
fortsætter derfor, selvom der nu kommer 
en ny formand. Bestyrelsen ønsker yder-
ligere rådgivning af generalforsamlingen 
i forbindelse med ATLS 

Mærkning af sprøjter
Et andet lille projekt som også har rum-
steret i lang tid er udarbejdelsen af en 
standard for farmakalabels til injektions-
sprøjter anvendt under anæstesi. Der 
er nu endelig på verdensplan godkendt 
en ISO standard, som omhandler dette 
emne. Vi har i bestyrelsen gerne villet 
anbefale denne standard, men har ikke 
kunnet få adgang til at vurdere den, med-
mindre vi køber den hos Dansk Standard. 
Det er en lidt bagvendt fremgangsmåde 
og obstruerer for selskabets anbefaling. 
Men nu ligger den der, og jeg kan vise et 
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Når du vil optimere patientforløbet 
– på operationsstue og intensivafdeling

Ultiva, remifentanil
Dette er et kortfattet resumé af de vigtigste egenskaber ved produktet. Yderligere oplysninger er nødvendige før brug.
Indikation(er): Analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi. Ultiva kan anvendes til at give analgesi til mekanisk ventilerede patienter. Dosering: Ultiva kan anvendes fra 1 år og opefter. Ultiva er
kun til intravenøs brug. Ultiva doseres individuelt efter respons. Ultiva kan også gives ved ”Target Controlled Infusion” (TCI) ved hjælp af et infusionsaggregat, som har indbygget en farmakokinetisk model (Minto), således at der korri-
geres for alder og ”Lean Body Mass” (LBM). Bolusinjektioner kan ikke anbefales til patienter med spontan ventilation. Kontraindikationer: Epidural og intrathekal brug på grund af indholdet af glycin. Ved kendt overfølsomhed over
for indholdsstofferne og andre fentanylanaloger. Brug af Ultiva som eneste stof ved anæstesiindledning. Forsigtighedsregler: Ultiva bør kun gives af anæstesiologisk trænet personale og kun i omgivelser med udstyr til overvågning
og understøttelse af respiratorisk og kardiovaskulær funktion. Færdighederne skal inkludere etablering og vedligeholdelse af frie luftveje og assisteret ventilation- især ved brug af Ultiva i den postoperative fase. Muskelstivhed kan
opstå ved de anbefalede doser. Som med andre opioider er forekomsten af muskelstivhed relateret til dosis og administrationshastighed. Som med alle potente opioider ledsages dyb analgesi af udtalt respirationsdepression. Derfor
må remifentanil kun anvendes steder, hvor der er tilgængeligt udstyr til at overvåge og behandle respirationsdepression. Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med respiratorisk dysfunktion. Meget svækkede, hypovolæ-
miske, hypotensive og ældre kan være mere følsomme for remifentanils kardiovaskulære virkninger. Da Ultivas virkning ophører meget hurtigt, er der ingen tilbageværende opioidvirkning 5-10 minutter efter seponering. Ved kirurgi-
ske indgreb hvor postoperative smerter forventes, skal der gives analgetika før seponering af Ultiva. Som andre opioider kan remifentanil forårsage afhængighed. Anvendelse af Ultiva til mekanisk ventilerede patienter bør ikke stræk-
ke sig længere end 3 døgn. Ved anvendelse på intensivafdelinger skal der tages højde for udvikling af tolerance, hyperalgesi og hæmodynamiske forandringer. Alternativ analgetika og sedativa bør administreres til patienten inden
seponering af Ultiva.  Interaktioner: Remifentanil nedbrydes ikke af plasmakolinesterase, og der forventes ingen interaktioner med lægemidler, der nedbrydes via dette enzym. I lighed med andre opioider nedsætter remifentanil den
dosis af inhalations- og intravenøse anæstesimidler og benzodiazepiner, der er påkrævet til anæstesi. Hvis dosis af samtidigt indgivne CNS-deprimerende lægemidler ikke nedsættes, kan en øget bivirkningsfrekvens forårsaget af disse
midler forekomme. De kardiovaskulære virkninger af Ultiva (hypotension og bradykardi) kan forværres hos patienter, der samtidig får medicin med hæmmende virkning på hjertet, såsom betablokkere og calciumantagonister.
Graviditet og amning: Der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser hos gravide. Ultiva bør kun anvendes under graviditeten, hvis behandlingsindikationen opvejer den potentielle risiko for fosteret. Ammende mødre
bør tilrådes at ophøre med amning i 24 timer efter indgift af remifentanil. Bivirkninger: Meget almindeligt (>10%): Kvalme, opkastning, hypotension, muskelstivhed. Almindeligt (1-10%): Postoperativ skælven, bradykardi, akut respi-
rationsdepression, apnø, postoperativ hypertension, kløe. Usædvanligt (0,1-0,9%): Hypoxi, obstipation, postoperative smerter. Sjældent (<0,1%): Asystole/hjertestop (som regel efter forudgående bradycardi og ofte hos patienter, der
fik Ultiva i forbindelse med andre anæstesimidler), sedation (under opvågning efter generel anæstesi), allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, hos patienter, der fik Ultiva i forbindelse med et eller flere anæstesimidler. Overdosering:
På grund af kort virkningsvarighed begrænses de mulige skadelige virkninger af overdosering til tiden umiddelbart efter indgift. Der er hurtigt respons på seponering, og basalværdierne nås inden for 10 minutter. Ved overdosering
eller mistanke om dette gøres følgende: Afbryd administrationen af Ultiva, oprethold frie luftveje, påbegynd assisteret eller kontrolleret ventilation med ilt og oprethold adækvæt kardiovaskulær funktion. Hvis respirationsdepression
er forbundet med muskelstivhed, kan det være nødvendigt at give en neuromuskulær blokker for at lette assisteret eller kontrolleret ventilation. Til behandling af hypotension kan infusionsvæsker, vasopressorer og anden understøt-
tende behandling anvendes. Ved behandling af svær respirationsdepression og muskelstivhed kan en opioid-antagonist (f.eks. naloxon) gives intravenøst som antidot. Pakninger og priser september 2008 (dagsaktuelle priser fin-
des på www.medicinpriser.dk)
Udlevering A§4 - NB. Tilskud 0.

Vnr 19 95 05 Infusionssubstans 5 x 1 mg kr.    220,11  (AIP) kr.    304,70  (AUP)
Vnr 19 96 12 Infusionssubstans 5 x 2 mg kr.    428,57  (AIP) kr.    585,35  (AUP)
Vnr 19 96 61 Infusionssubstans 5 x 5 mg kr. 1.053,59  (AIP) kr. 1.426,80  (AUP)

Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, 
der kan fås hos GlaxoSmithKline eller på www.laegemiddelstyrelsen.dk
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ne fra 2006-2007 og Desiree Rosenborg 
har gennemgået bilagene hertil kritisk. 
Der er har ikke været manglende eller 
forkerte bilag og de regnskaber, der er 
udfærdiget er revideret og godkendt af 
et stort, anerkendt revisionsfirma. Der 
skal være en grundlæggende kapital 
på dkr. 300.000,- til en erhvervsmæssig 
drevet fond og i år 2005 havde ATLS et 
driftsoverskud på dkr. 167.000,-. I 2006 
var beløbet dkr. 33.000,- og i 2007 er det 
faldet til –97.000,-

Egenkapitalen er 1,242 mio, 1,112 mio 
og 1,015 mio i de 3 år. Hvad angår lønud-
gifterne er direktørlønnen i overkanten 
af de 100.000,- Resten af lønningerne 
går til ”national coordinator” og kursus-
koordinatorerne, der får et mindre beløb 
for at være de praktiske grise i forbindelse 
med kurserne. Der er bilag for alt dette 
så vidt, som bestyrelsen kan vurdere det. 
Således ser det ikke ud til, at formuen 
akkumuleres voldsomt. Der er afsat dkr. 
428.000,- som skal anvendes til uddelin-
ger inden 2009 og hvis ikke disse midler 
bruges til formålet, skal de beskattes. 

Torben Callesen fremfører endvidere, 
at der pt. ikke er noget reelt alternativ til 
ATLS, så et samarbejde er nødvendigt. 

Jørgen B. Dahl mener, at de svar DA-
SAIMs bestyrelse fremkommer med i for-
bindelse med ATLS på de årlige general-
forsamlinger ikke besvarer det egentlige 
problem, som er, at afdelingslederne på 
de danske hospitaler med den nuværende 
konstruktion betaler for såvel instruktø-
rer som kursister. Spørgsmålet er, om 
det er i orden, at afdelingerne finansierer 
ATLS? Det er stærkt utilfredsstillende 
og der er ingen tvivl om, at regnskaber 
mv. er i orden, men det er i virkelighe-
den ikke den diskussion, der er behov 
for. Diskussionen skal som før nævnt 
gå på, om det er i orden at afdelingerne 
finansierer dette.

Torben Mogensen stiller spørgsmålstegn 
ved, om et videnskabeligt selskab skal 
løse afdelingernes finansieringsproble-
mer eller, om de skal løse det overordnet 
politisk vedr. ATLS.

Kim Garde tilføjer, at der er blevet 
bedt om en repræsentation af Danske 
Regioner i ATLS’s bestyrelse fordi det 

videnskabelige selskaber har beskrevet 
et fagområde for akutmedicin. Det fore-
ligger således nu, dog er det endnu ikke 
accepteret af Sundhedsstyrelsen, som 
i øvrigt er tilbageholdende overfor nye 
egentlige specialer. I forhold til i USA, 
hvor man ikke har samme velfungerende 
primær sektor som i DK, er forholdene 
for begrebet ”akutmedicin” naturligvis 
helt anderledes. 

Susanne Wammen mener ikke, at DK’s 
volumen er stort nok til at berettige et 
selvstændigt speciale i akutmedicin.

Grethe Astrup sammenligner med øv-
rige europæiske lande, hvor man heller 
ikke har et selvstændigt akutmedicinsk 
speciale i ret mange lande.

Torben Mogensen spørger til, hvorfor 
Hans Kirkegaard ikke blev valgt ind i 
bestyrelsen i WFSA. HK forklarer om 
den omstendige valgproces, der trods 
opbakning fra de øvrige nordiske lande 
ikke gav ham en plads i bestyrelsen.

Hans Kirkegaard opsummerer endnu 
en gang bestyrelsens forslag til sam-
arbejdet med ATLS og efterlyser kom-
mentarer hertil. 

Erika F. Christensen synes det er gode 
initiativer, selskabet har taget i forbin-
delse med ATLS, men synes, at der er 
for megen fokus på instruktørkredsen 
frem for de videnskabelige selskaber, der 
ligger bag. Endvidere bør også ATLS’s 
kursus-manual gøres evidensbaseret.

Jakob Trier Møller mener stadig, at øko-
nomien i foretagendet er besynderlig. 
Direktøren aflønnes efter sigende med 
mere end dkr. 100.000,- for at udføre den 
samme opgave flere gange om året – uden 
dog at være til stede ved alle kurserne 
mv. Fra Region Hovedstaden er der også 
skrevet et brev til ATLS med særlig fo-
kus på økonomien, idet der herfra stilles 
mange instruktører gratis til rådighed – 
alligevel må de samme afdelinger betale 
en del for at få medarbejdere på kursus. 
De øvrige ”bogstav-kurser” har indført 
nogle systemer, der udløser fripladser, 
hvis instruktører stilles til rådighed. 
Hvorfor kan lignende ikke indføres ved 
ATLS-kurserne?

Torben Callesen fortæller, at DASAIMs 
bestyrelse har haft adgang til regnskaber-

Hvis vi går lidt længere ud i verden, så 
har vi de senere år støttet uddannelsesak-
tiviteter i Usbekistan og Pakistan ved at 
betale danske underviseres rejseudgifter. 
Jeg håber at selskabet også i fremtiden 
vil støtte den slags hjælp til udvikling af 
specialet i mindre bemidlede lande.

Til sidst vil jeg gerne vende tilbage til 
Ronald Miller, som siger, at ”forskning 
er den aktivitet, som i fremtiden vil holde 
os på banen og være medbestemmende i 
udviklingen inden for specialet”. Selska-
bet bør således til stadighed fokusere på 
klinisk forskning og understøtte den på 
alle måder. En anden udtalelse går på at 
være ”predators”, rovdyr. I min fortolk-
ning betyder det, at vi ikke skal være 
tilbageholdende eller bange for at kaste 
os over områder, som ligger i yderkanten 
af det anæstesiologiske speciale - nogen 
kalder det udvikling!

Afrunding
Jeg har haft 4 gode år som formand 
for selskabet, måske fordi det har væ-
ret ”fredstid”, hvem ved. Jeg har gjort 
det så godt jeg kunne, og så kan man jo 
som bekendt ikke gøre mere. Det har 
været sliddet værd, Det har været sjovt 
og spændende. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, 
Tina og årsmødekomiteen for stort enga-
gement og et problemløst samarbejde. 
Endelig vil jeg ønske alt godt for DASAIM 
i fremtiden.

Tak.

Ordet gives tilbage til Torben Mogensen, 
som opfordrer generalforsamlingen til at 
stille spørgsmål til beretningen, inden den 
godkendes sammen med den skriftlige. 

Anja Mitchell spørger, hvorfor man i 
Danmark ikke mener at der er brug for 
at akutmedicin bliver et selvstændigt 
speciale på samme måde, som det er i 
mange andre lande?

Hans Kirkegaard: I Sverige er akutme-
dicin et ”tillægsspeciale” og i Norge ser 
det ud til, at man vil gøre som i DK, altså 
lave det til et fagområde. HK er medlem 
af bestyrelsen i Dansk Medicins Selskab 
(DMS), og har i denne forbindelse været 
med i den proces, hvor de forskellige 
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netop er herfra, pengene kommer via 
afdelingerne og opfordrer i øvrigt til at 
man søger den netop opslåede stilling 
som direktør for ATLS.

Torben Callesen er enig i, at det hører til 
blandt driftsherrerne - klinikchefer og de 
sundhedsfaglige råd - at afgøre aflønning 
mv. i ATLS, hvilket dog ikke bør hindre 
diskussionen i DASAIM.

Erika F. Christensen mener, at DASAIM 
har et medansvar for, at indholdet af kur-
serne er opdateret og evidensbaseret. 
Den foreslåede konstruktion med regio-
nale repræsentanter i et privat foreta-
gende virker besynderlig. 

Susanne Wammen fortæller, at da den 8. 
udgave af manualen blev revideret, blev 
den europæiske ATLS-gruppe involveret, 
deriblandt også danske anæstesiologer, 
som var med til at fremsætte ”revisions-
forslag”. Oplægget hertil var fra USA’s 
side, at det skulle gøres evidensbaseret 
så vidt, det var muligt. 

Erika F. Christensen mener at det er pro-
blematisk, at de danske anæstesiologer, 
der har været med til omtalte revision er 
fundet blandt danske ATLS-instruktører 
og ikke f.eks. efter indstilling fra DA-
SAIM. 

Hans Kirkegaard fortæller, at regioner-
ne skal på banen, da det er herfra pengene 
kommer. Om de skal være i bestyrelsen 
eller hvordan tilknytningen skal være er 
mindre væsentlig. 

Kirsten Møller spørger til det europæi-
ske traumekoncept, der har været på vej 
i nogen tid – hvor langt er det nået og 
hvordan stiller DASAIM sig til, hvis dette 
pludseligt overhaler indenom? 

Hans Kirkegaard: Så vidt bestyrelsen 
er orienteret, er det europæiske traume-
koncept endnu ikke nået så langt, at det 
er et reelt alternativ til ATLS. Derudover 
er der muligvis ikke nok instruktører til 
at bære begge koncepter.

Susanne Wammen tilføjer, at fra anæste-
sisiden i ATLS’s instruktørgruppen har 
der været talt om, at hvis det europæiske 
koncept bliver en realitet i DK, vil de 
tvangfrit kunne gå fra at være instruktø-
rer i det ene system til det andet, og det 
er sandsynligt, at mange instruktører vil 
blive rekrutteret herfra. 

Torsten Lauritsen fortæller, at Dansk 
Råd for Genoplivning har søgt om tilla-
delse til at afholde et European Trauma 
Course (ETC) i 2009, hvilket der forment-
lig bliver givet grønt lys til.

Torben Mogensen erklærer herefter 
formandens skriftlige og mundtlige be-
retninger godkendt.

3. Beretning fra udvalg og 
arbejdsgrupper
Supplerende kommentarer og spørgsmål 
til samt godkendelse af de enkelte ud-
valgs skriftlige beretninger (nedenfor er 
kun medtaget de udvalg, hvortil der var 
supplerende kommentarer o.lign.):

Anæstesiudvalget
Ann Møller har enkelte supplerende be-
mærkninger: Udvalget har modtaget en 
forespørgsel i forbindelse med lejring af 
patienter om, hvem der har ansvaret her-
for. Forespørgslen kommer på baggrund 
af nogle situationer, hvor der har været 
skade på patienterne i forbindelse med lej-
ringen. Konklusionen i anæstesiudvalget 
er den, at der ikke er nogle overordnede 
nationale retningslinier for, hvor ansvaret 
ligger. Der foreligger imidlertid lokale 
rekommandationer, og anbefalingen er 
derfor, at hvis sådanne ikke forefindes 
bør de udarbejdes snarest, således at 
dette sker som et samarbejde mellem 
anæstesiafdelingen og den (eller de) på-
gældende kirurgiske afdeling. 

En anden forespørgsel har været, 
hvorvidt i.v. regional anæstesi kan ud-
føres af kirurger uden anæstesiologisk 
involvering. Dette har fungeret på flere 
afdelinger uden problemer, men andre 
steder er det kutyme at det er anæstesio-
loger, der varetager dette. Konklusionen 
er, at ”som udgangspunkt er der ingen 
hindringer for at alle læger kan anlægge 
en i.v. regional, men det anbefales, at 
der foreligger en omhyggelig vejledning 
både for anvendelse af manchet og valg 
af lokale anæstetika og monitorering. 
Derudover skal man naturligvis være 
uddannet i og have viden om sympto-
mer i tilfælde af toxicitet og behandling 
heraf. Endvidere skal man også have en 
grunduddannelse i basal genoplivning, 

ligesom genoplivningsudstyr skal være 
tilgængeligt i nærheden”. Relevansen er 
stor i almen og speciallægepraksis og 
måske også i ambulatorier.

Tredje forespørgsel drejer sig om pro-
pofol, benyttet af ikke-anæstesiologer 
(bedøvelse af patienter med propofol 
uden at der er anæstesiologer involveret). 
Emnet er blevet diskuteret grundigt i 
såvel anæstesiudvalget som i bestyrelsen 
og anbefalingen er fortsat, at ”efter vores 
overbevisning bør propofol ikke anvendes 
af ikke-anæstesiologer”.

Børneanæstesiudvalget
Torsten Lauritsen tilføjer, at omdannel-
sen af den europæiske association til en 
egentlig forening nu er blevet formelt god-
kendt på seneste møde. Der var mange 
tekniske indvendinger undervejs, bl.a. 
havde Torsten selv indvending mod, at 
man i så lille en forening skulle til at 
vælge repræsentanter lokalt – det ville 
blive meget omkostningstungt, ligesom 
der i Holland ville være en del juridiske 
besværligheder hermed. Når de sidste 
detaljer er på plads bliver der udsendt 
mail om, at interesserede personligt kan 
melde sig ind i den europæiske pædiatri-
ske anæstesiforening, ESPA. Der vil fort-
sat være en repræsentant fra DASAIMs 
bestyrelse i repræsentantskabet.

Etisk udvalg
Mogens Skadborg korrigerer den skrift-
lige beretning for så vidt, at arbejdet med 
”vejledning vedrørende etiske og andre 
overvejelser i forbindelse med undladelse 
af eller ophør med livsforlængende be-
handling” endnu ikke er bragt til ende. 
Udkastet er forelagt professoren i sund-
hedsjura, dog uden at blive blåstemplet. 
Vejledningen skal ses igennem endnu 
en gang for ”juridiske spidsfindigheder” 
og herefter evt. sendes til Sundhedssty-
relsen. Det har vist sig, at der er nogle 
uoverensstemmelser mellem sundhedslo-
vene og andre love (specielt straffeloven). 
Mogens Skadborg takker endnu en gang 
arbejdsgruppen bag vejledningen for den 
fantastiske indsats og foreslår, at gruppen 
tager en fornyet diskussion pr. mail om 
formuleringen visse steder og herefter 
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følger det råd, sundhedsprofessoren er 
kommet med.

Torben Mogensen understreger, at ge-
neralforsamlingen tager stilling til, at 
vejledningen er DASAIMs retningslinier 
og ikke etisk udvalgs retningslinier. Su-
sanne Wammen bemærker hertil, at det 
er gældende for alle vejledninger i det 
omfang, de er godkendt af bestyrelsen.

Forskningsudvalget
Palle Toft fortæller, at udvalget netop 
har uddelt kr. 120.000,- til forsknings-
formål.

Thoraxanæstesiologisk udvalg
Claus Andersen gør opmærksom på, at 
thoraxanæstesiologisk symposium, for-
året 2009 er aflyst af hensyn til SSAI-kon-
gressen i Odense. I 2010 bliver symposiet 
afholdt i Skejby.

Uddannelsesudvalget
Ole Nørregaard informerer om, at de nye 
ansættelsesudvalg nu er nedsat i 3 regio-
ner. Der er nogen bekymring om den 
nye struktur og på denne baggrund har 
udvalget regnet på, hvad den kommer 
til at betyde i tid. Den gamle procedure 
er skønnet til at ”koste” 550 timer (på 
landsplan) og den nye variant løbet op i 
850 (eller 920) timer. 

4. Beretning og regnskab fra DASAIMs 
Fond
Anders Larsson gør opmærksom på, at 
der er meget få penge i fonden - i 2008 
er der kun uddelt kr. 8.000,- og der er 
normalt max. kr. 15.000,- til uddeling pr. 
år, hvilket ikke kan imødekomme antallet 
af ansøgninger. 

Ole Beck har siddet som revisor for 
fonden gennem mange år og henle-
der opmærksomheden på DASAIMs 
vedtægter (§ 5), hvoraf det fremgår at 
alle ordinære medlemmer opkræves et 
éngangskontingent til fonden, når de 
bliver speciallæger. Ole Beck undrer 
sig over, at dette ikke er sket gennem 
de seneste år og mener, at bestyrelsen 
har forsømt dette.

Hans Kirkegaard oplyser, at vi ikke 
længere har adgang til oplysningerne 

om, hvornår det enkelte medlem bliver 
speciallæge og det er således ikke muligt 
at opkræve beløbet. 

Grethe Astrup supplerer: Tidligere 
sendte Sundhedsstyrelsen besked til 
DAO og herigennem videre til DASAIM 
når der var nye speciallæger. Grundet 
ændringer i registerloven for en del år 
siden har hverken DAO eller DASAIM 
længere adgang til disse oplysninger. 
Grethe Astrup opfordrer til, at omtalte 
paragraf i DASAIMs vedtægter opdateres 
i henhold til de aktuelle forhold. 

Grethe Astrup forklarer endvidere, at 
der sker en automatisk indmelding i DAO 
når man bliver overlæge, hvilket sker på 
foranledning af FAS. 

Torben Mogensen opfordrer DAO til at 
sende disse oplysninger videre til fonden 
således, at fonden kan bede nyudnævnte 
overlæger om engangsbeløb til fonden.

Hans Henrik Bülow finder det util-
fredsstillende, at fondens administra-
tion overstiger det beløb, der kan ud-
deles og opfordrer fonden til at finde en 
billigere måde at administrere på. Det 
forekommer urealistisk, at der skal en 
landsretssagfører til at administrere en 
fond, der i indeværende år kun har uddelt 
kr. 8.000,-

Anders Larsson supplerer med forslag 
om, at der via DASAIMs medlemskontin-
gent opkræves et beløb til fonden.

Forslagene kan ikke behandles på 
denne generalforsamling og det er såle-
des op til DASAIMs Fond at fremsætte 
forslag til bestyrelsen til behandling på 
næste generalforsamling.

Alle skriftlige og mundtlige beretnin-
ger godkendes herefter.

5. Indkomne forslag
Eneste indkomne forslag er fra be-
styrelsen og er en gentagelse af de 
vedtægtsændringer, der blev vedtaget 
første gang i 2007 og som, på grund 
af stemmereglerne, skal vedtages på 
endnu en ordinær generalforsamling. 
Vedtægtsændringerne fremgår af DA-
SINFO nr. 4, 2008. 

Der er ingen kommentarer eller 
spørgsmål til forslaget, som herefter 
vedtages.

6. regnskab og budget, herunder 
fastsættelse af kontingent
Lars S. Rasmussen: Årsregnskabet for 
2007/2008 viste et rekordstort overskud 
på ca. kr. 367.000,- Dette skyldes især 
en stigning i sponsorbidrag og udstil-
lingsindtægter ved årsmødet 2007. Møde-
aktiviteten i enkelte udvalg har medført 
større udgifter end budgetteret, men har 
ført til særdeles nyttige resultater, f.eks. 
fra etisk udvalg. Sidste års overskud blev 
hensat til uddeling til forskningsformål i 
form af det såkaldte forskningsinitiativ.

Selskabets egenkapital er ca. kr. 1.6 
mio, hvis overskuddet igen hensættes 
til forskning.

Budgettet for 2009/2010 vil blive 
kraftigt påvirket af, at der ikke afhol-
des årsmøde, men kun et endagsmøde 
med generalforsamling, hvorfor der må 
forventes et mindre underskud, blandt 
andet fordi lønomkostningerne er sti-
gende. Hvis kun en del af årets store 
overskud bliver uddelt, foreslås dog ikke 
kontingentforhøjelse. Der er også en god 
chance for et overskud for 2008/2009 
med det kombinerede DASAIM/SSAI-
møde i juni 2009, som alle opfordres til 
at deltage i.

Lars S. Rasmussen fortæller videre, at 
økonomien i forbindelse med årsmødet 
2008 ser meget fornuftig ud; fin udstil-
ling, mange sponsorer og mange delta-
gere, hvilket alt i alt vil give et overskud. I 
juni afholdes SSAI-kongressen i Odense 
og DASAIM har påtaget sig at bakke op 
om dette store arrangement, herunder 
også at dele et evt. underskud med SSAI. 
Det er derfor en god idé, at ”reservere” 
en del af selskabets overskud – også set 
i lyset af, at der i det efterfølgende regn-
skabsår ikke er et DASAIM Årsmøde 
2009 og hermed ingen indtægter. Dog 
foreslås det, at kr. 300.000,- bliver anvendt 
til forskningsformål. Der vil således være 
kr. 70.000,- tilbage af overskuddet, hvilket 
skønnes at være nok. Generalforsamlin-
gen godkender forslaget om at anvende 
kr. 300.000,- til forskningsformål. 

Det foreslås endvidere, at kontingen-
tet forbliver uændret (speciallæger kr. 
1.060,- og ikke-speciallæger kr. 960,-), 
hvilket ligeledes godkendes.
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Torben Mogensen spørger, om der er en 
nedre grænse for den underskudsgaranti, 
selskabet har stillet i forbindelse med 
SSAI-kongressen og, hvor stor en del af 
et evt. overskud DASAIM får.

Lars S. Rasmussen oplyser, at der fore-
ligger et kontraktudkast, hvoraf det 
fremgår, at SSAI og DASAIM sammen 
dækker et evt. underskud ligeligt. Et evt. 
overskud deles på den måde, at SSAI får 

halvdelen af overskuddet, af den anden 
halvdel får kongressens organisations-
komité kr. 25.000,- og resten fordeles 
40/60 med 60% til DASAIM. Det beløb, 
organisationskomitéen i Odense får, må 

resultatopgørelse 01.07.07-30.06.08

 Budget
08/09 i 06/07 i

Note 1.000 kr. 1.000 kr.

InDtægter
Kontingent 1.092.670 1.116 1.066
Annonceindtægter 268.749 250 200
Deltagerbetaling, årsmøde 545.500 500 579
Sponsorbidrag 352.000 110 162
Udstillingsindtægter 450.799 350 321
Tilskud, Sundhedsstyrelsen 0 0 28
Renteindtægter 108.327 50 86
Indtægter i alt 2.818.045  2.376 2.442

UDgIFter
Bestyrelsesmøder 112.089 100 123
Årsmøde 1.083.077 930 1.057
Udvalg 206.228 252 154
Kontingent WFSA og ESA 23.605 21 17
Kontingent SSAI inkl. ACTA-
abonnement 475.112 500 458
Etableringsbidrag til ALS-
kurser (Dansk Råd for Genop-
livning) 0 2 0
Støtte til SATS traumedage 5.000 0 5
Fremstillingsomkostninger 
DASINFO 245.192 295 232
Administrationsomkostninger 300.129 276 275
Renteudgifter 0 0 0
Udgifter i alt 2.450.432 2.376 2.321
Årets resultat 367.613 0 121

Resultatdisponering

Overførsel fra forrige år 1.645.887 1.525

Primokorrektion:
Overført til hensat til uddelin-
ger til forskningsformål (120.000) 0
Årets resultat 367.613 121

til disposition 1.893.500 1.646
- der fordeles således:
Hensat til uddelinger til 
forskningsformål 0 0
Overførsel til næste år 1.893.500 1.646

Budgetforslag 01.07.09-30.06.10

Kontingenter, speciallæger (kr. 1.060 x 800) 848.000
Kontingenter, ikke-speciallæger (kr. 960 x 280) 268.800
Generalforsamling november - indbetalinger 15.000
Salg af annoncer og abonnementer 250.000
Renteindtægter 100.000
Indtægter i alt 1.481.800

UDgIFter
Møder og udvalg
- Generalforsamling 15.000
- Præhospital- og akutmedicinsk udvalg 10.000
- Anæstesiudvalget 30.000
- Bestyrelsesmøder 130.000
- Børneanæstesiudvalget 10.000
- Uddannelsesudvalget 50.000
- Etisk udvalg 5.000
- Forskningsudvalget 10.000
- Neuroanæstesiudvalget 10.000
- Kronisk smerteudvalg 5.000
- Thoraxanæstesiudvalget 10.000
- Udvalget for intensiv medicinsk terapi 10.000
- Obstetrisk anæstesiudvalg 10.000
- Øvrige udvalg, ad hoc arbejdsgrupper 50.000
UEMS 15.000
ESA – European Society of Anaesthesiology 6.000
WFSA – World Federation of 
Anaesthesiologists 15.000
DRG/ERC – Dansk Råd for Genoplivning/Eur 
Resuscitation 2.000
SSAI – Scandinavian Society of Anaesth. 
Intens. 500.000

893.000 893.000
DASInFo
- Trykning mv 160.000
- Forsendelse 90.000
- IT-udgifter 50.000

300.000 300.000
Sekretariat og administration
- Lønninger mv 300.000
- Øvrige udgifter 8.400
- Revision 25.000

333.400 333.400
Udgifter i alt 1.526.400
resultat - 44.600
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udelukkende anvendes til forskningsfor-
mål. Med udgangspunkt i budgettet for 
kongressen mener bestyrelsen ikke, at 
der er grund til bekymring for under-
skud. 

Grethe Astrup spørger, om der tidligere 
har været underskud på SSAI’s kongres-
ser (udover den i Finland). Det har der 
ikke – kongressen afvikles som regel 
med overskud.

Mogens Skadborg fortæller, at det er 
ACTA Fonden, der har mange penge, 
ikke SSAI. I tilfælde af underskud på kon-
gressen i 2009 kan der evt. søges tilskud 
fra fonden til dækning af dette. 

Anders Larsson mener, at et underskud 
er sandsynligt pga. den aktuelle finans-
situation og, at DASAIM bør sikre sig 
bedre i forhold hertil. 

Niels Anker Pedersen er kritisk revisor, 
men har ikke haft lejlighed til at gen-
nemgå regnskabet endnu og udtrykker 
ønske om, at det fremover bliver muligt 
at få regnskabet til gennemsyn inden 
generalforsamlingen. Niels Anker Pe-
dersen tilføjer, at forrige års regnskab er 
gennemgået i løbet af sommeren og der 
har ikke været kommentarer hertil.

Lars S. Rasmussen beklager og forkla-
rer, at det prioriteres, at revisoren når at 
gennemgå regnskabet inden general-
forsamlingen og det går der temmelig 
lang tid med.

Niels Anker Pedersen og Morten Brinkløv 
har diskuteret, om det overhovedet er 
relevant med kritiske revisorer.

Lars S. Rasmussen svarer, at der er en 
klar forskel på, hvad en statsautoriseret 
revisor får ud af at gennemgå regnskabet 
og det, de kritiske revisorer skal se på. 
Revisoren sikrer, at selskabet overholder 
loven og at regnskabsføringen er i orden, 
mens de kritiske revisorer har til opgave 
at vurdere, om selskabets midler anven-
des fornuftigt.

Torben Mogensen sikrer sig, at det 
regnskab generalforsamlingen aktuelt 
er ved at tage stilling til er godkendt af 
revisoren.

Generalforsamlingen foreslår, at revi-
soren bliver bedt om at returnere regn-
skab og bilag i tilstrækkelig god tid inden 
generalforsamlingen til at de kritiske 

revisorer kan nå at godkende tingene 
forinden.

Anders Larsson beder endvidere om, at 
SSAI’s andel af et evt. underskud forhøjes 
betydeligt, da det er deres kongres.

Palle Toft opfordrer alle til at deltage 
i kongressen.

Regnskab, budget og det uændrede 
kontingent godkendes herefter.

7. valg af formand
Hans Kirkegaard har været formand i 4 
år og kan således ikke fortsætte. Besty-
relsen foreslår Ole Nørregaard som ny 
bestyrelsesformand.

Ole Nørregaard: “We need a change of 
DASAIM…” kunne jeg have startet med, 
men vil i stedet nøjes med en præsentati-
on af mig. Jeg har tidligere været medlem 
af Yngre Lægers bestyrelse og forskellige 
andre ting. Aktuelt har jeg været formand 
for Overlægerådet på Århus Hospital og 
er medlem af repræsentantskabet i FAS 
og sidder i bestyrelsen i Overlægefor-
eningen. Jeg har primært været aktiv 
indenfor uddannelse og yderligere 3 sam-
menhænge: a) Arbejdet i forbindelse med 
specialegennemgangen i Sundhedssty-
relsen b) som Dansk Medicinsk Selskabs 
repræsentant i en arbejdsgruppe under 
Sundhedsstyrelsen vedrørende lægers 
valg af speciale og geografi og c) den 
skandinaviske arbejdsgruppe om ”posi-
tion paper”, dvs. ”hvad SSAI skal mene 
om fremtiden”. Fælles for alle 3 opgaver 
er, at de er relevante for fremtiden. 

Hvad angår nutiden ”er der jo ingen 
grund til at bekymre sig om tagkonstruk-
tionen hvis fundamentet er uklart”. Med 
det mener jeg, at det er meget vigtigt at 
have orden i eget hus – det er der sådan 
set allerede og det er fortsat en prioritet 
og jeg synes, at der er 2 hovedoverskrif-
ter: Organisation og arbejdsform. Orga-
nisatorisk mener jeg at det er søjlerne, 
der naturligvis fortsat er konstruktionen 
og jeg vil gerne arbejde hen imod at alt, 
hvad der handler om anæstesi, intensiv 
terapi, smerte osv. har en fælles platform 
at udgå fra. I relation til intensiv terapi 
ser jeg således gerne, at den bevægelse, 
der er i gang med en sammensmeltning 
af DSIT og DASAIM ender med én orga-

nisation – det må være naturligt i et land 
af vores størrelse. Mht. arbejdsformen er 
der 2 overskrifter, der er interessante. 
Den ene er en form for struktureret de-
legering – det er indlysende at en butik 
af denne størrelse ikke skal drives af få 
mennesker. Det er meget vigtigt at vi har 
en struktureret delegering ud i udvalg 
og arbejdsgrupper. Det andet er selve 
arbejdsformen – der er vi på vej, men 
det kan klart blive bedre i form af nogle 
mere strukturerede oplæg, når vi har 
bestyrelsesmøder, i form af, at når vi laver 
vejledninger foregår det efter standarder 
og når vi laver udvalg at der er en strikt 
arbejdsgang for kommissorier mv. 

Af udefra kommende ting tror jeg at 
arbejdskraftmanglen kommer til at fylde. 
Det skønnes, at der i 2015 vil mangle 
7.000 - 8.000 i hospitalssektoren, heraf 
ca. 2.000 læger. På denne baggrund er 
det ekstra vigtigt at fastholde specialet 
som værende attraktivt og i den forbin-
delse er det meget positivt, at mange af 
de ting, vi arbejder med er i vækst; Hele 
akutområdet er i vækst, intensivområdet 
kan blive udvidet i forbindelse med ”frem-
tidens sygehuse”, hvor det tilstræbes at 
syge mennesker skal være på hospitalet 
og dem, der ikke er så syge eller raske 
skal naturligvis ikke derind. Dvs. at der 
er mulighed for, at de medicinske afde-
lingers størrelse kan mindskes og man 
får måske i stedet grader af intensive 
enheder, hvor vores aktie sandsynlig-
vis bliver større. Specialet har en bred 
diversitet, hvilket tiltrækker mange og 
vi har endvidere et godt ”brand”, hvil-
ket naturligvis skal vedligeholdes. Vi 
skal fortsat være synlige hele vejen fra 
studenterorganisationer til yngre læger, 
medierne og hjemmesiden. Hvad uddan-
nelse angår er vi virkelig i front både i 
Danmark og på anæstesiologisk niveau. 
Forskningen skal også klart have den 
prioritet, den har, ligesom efteruddan-
nelse er en kommende prioritet.

Udadtil skal DASAIM søge at blande 
sig og præge, hvor vi kan. Et godt eksem-
pel på faglig rådgivning er arbejdet med 
specialegennemgangen sammen med 
Sundhedsstyrelsen, der - i modsætning 
til regionerne, hvor vi bliver ”bypassed” 
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af bureaukratiet - har været lydhøre og 
givet os lov at sætte aftryk. Selv om nogle 
er utilfredse med resultatet er vi som 
udgangspunkt faktisk kommet meget 
langt i centraliseringen af nogle kerne-
områder. Vi kan være meget tilfredse 
med princippet om, at fagligheden skal 
høres og meldes ud som noget officielt. 
På samme måde er det også ekstremt 
vigtigt at vi sætter vores præg på de nye 
sygehuse, der er på vej – vi skal være 
med i planlægningen af arbejdsgange 
og daglige rutiner, hvordan intensiv og 
operationsstuerne skal se ud etc.

Vi skal fortsat være aktive i SSAI, ak-
tuelt i den strategitænkning, der præsen-
teres på den kommende SSAI-kongres i 
Odense. 

Slutteligt takker Ole Nørregaard Hans 
Kirkegaard for hans indsats som formand 
for DASAIM gennem de seneste 4 år.

Torben Mogensen sikrer sig, at der ikke 
er yderligere kandidater til formandspo-
sten og Ole Nørregaard vælges herefter 
med akklamation.

8 og 10. valg af formænd for 
udvalgene
Der var valg til formandsposterne for anæ-
stesiudvalget og uddannelsesudvalget.

Anæstesiudvalget
Mette Hyllested stiller op og vælges.

IT-udvalget
Torben Callesen genopstiller og vælges.

Neuroanæstesiudvalget
Karsten Bülow genopstiller og vælges.

Uddannelsesudvalget
Ole Nørregaard er valgt som formand 
for selskabet. I stedet opstiller Karen 
Skjelsager som formand for uddannel-
sesudvalget og vælges.

9. Valg af kasserer og 2 yngre læger
Lars S. Rasmussen er ikke på valg og 
fortsætter således som kasserer.

Jette Pærregaard genopstiller og væl-
ges som repræsentant for FYA

FYA’s nye formand, Øivind Jans, opstil-
ler og vælges.

11. valg af øvrige medlemmer til 
udvalg
Præhospital og akutmedicinsk udvalg
Annemarie Bondegaard Thomsen afgår. 
Udvalget har for en periode været udvidet 
med 1 pers., hvorfor den nu ledige plads 
ikke genbesættes.

Anæstesiudvalget
Anne Tøttrup genopstiller og vælges. 
Birgitte Ruhnau opstiller og vælges li-
geledes.
Børneanæstesiudvalget
Jane B. Andersen genopstiller og vælges.

Udvalget for intensiv medicinsk terapi
Kirsten Møller opstiller og vælges ind i 
stedet for Jakob Steen Andersen.

IT-udvalget
Michael Friis Tvede opstiller og vælges 
ind i udvalget.

Kronisk smerteudvalg
Anders Schou Olesen og Per Rotbøll Niel-
sen genopstiller begge og vælges.

Neuroanæstesiudvalget
Pernille Haure og Karen-Lise Welling 
genopstiller og vælges.

Obstetrisk anæstesiudvalg
Charlotte Albrechtsen og Anja Mitchell 
opstiller og vælges.

Thoraxanæstesiologisk udvalg
Helle Laugesen opstiller og vælges.

Uddannelsesudvalget
Ole Mølgaard og Hanne Tanghus Olsen op-
stiller og vælges. Nicola Groes Clausen stil-
ler op som YL-repræsentant og vælges.

Forskningsudvalget
Palle Toft, Anders Larsson, Niels Henry 
Secher, Hanne Ravn og Bodil Steen Ras-
mussen genopstiller alle og vælges.

Etisk udvalg
Asger Petersen og Pernille Lykke Pe-
tersen opstiller og vælges. Hans Henrik 
Bülow genopstiller og vælges ligeledes.

12. valg af repræsentanter for 
selskabet
SSAI
Susanne Wammen genopstiller og vælges.

DASAIMs Fonds bestyrelse
Jørgen Viby Mogensen afgår efter mange 
år. Palle Toft opstiller og vælges.

DASAIMs Fonds revisorer
Ole Beck genopstiller og vælges. Jakob Tri-
er Møller genopstiller ikke og det skønnes 
ikke nødvendigt med mere end 1 revisor.
UEMS
Dorte Keld genopstiller og vælges.

Asger Bendtsen og Mogens Hüttel er 
tilforordnet i Sundhedsstyrelsens Spe-
cialistnævn. Nævnet har været nedlagt 
gennem nogle år og det foreslås, at po-
sterne nedlægges. 

Hans Kirkegaard gør opmærksom på, 
at posterne er slettet i forbindelse med de 
netop vedtagede ændringer af selskabets 
vedtægter.

13. valg af 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant
Niels Anker Pedersen og Morten Brinkløv 
genopstiller og vælges. Mogens K. Skad-
borg genvælges som suppleant.

14. evt.
Der er ingen bemærkninger til dette 
punkt.

Torben Mogensen giver ordet tilbage til 
Hans Kirkegaard og gør opmærksom på, 
at den afgående formand vil blive ”hyldet” 
på et senere tidspunkt.

Hans Kirkegaard takker Torben Mo-
gensen for et vel ledet møde og general-
forsamlingen for god ro og orden.

Referent: Tina Calundann
Godkendt af Torben Callesen
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Korrekt og sikker blodprøvetagning er en for-
udsætning for et godt resultat ved måling af 
blodgasser. 

safePICO70 er en arteriesampler med tilhø-
rende kanyle og nålebeskytter. Den praktiske 
nålebeskytter sikrer, at du og din patient undgår 
utilsigtede nålestik ved blodprøvetagning. Så 
kan du føle dig sikker, hver gang du tager en 
blodprøve.

Vælg den rigtige sampler. Det er et vigtigt led i 
blodgasanalysens arbejdsgange, der sikrer et 
optimalt resultat.

Alle Radiometers samplere er præheparinise-
rede med elektrolytbalanceret heparin. Heparin-
dosen forebygger koagler – selv efter forlænget 
opbevaring.

For yderligere information om safePICO70, se www.radiometer.dk eller kontakt Radiometer Danmark på tlf. 38 27 28 29.

safePICO70  
– Optimal blodgasmåling fra start til slut

Prøvetagning
Klargøring af prøve

Prøvemåling

Prøveresultat

safePICO_AD.indd   1 09-06-2008   10:58:17
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SAMMenSætnIng 
AF BESTYRELSE, UDVALG OG REPRÆSENTANTER

Bestyrelsen
Ole Nørregaard, formand (2009)
Susanne Wammen, næstformand (præhospital og akutmedicinsk 
udv.) (2007)
Lars S. Rasmussen, kasserer (2005)
Øivind Jans, bestyrelsessekretær (YL)(2009)
Mette Hyllested (anæstesiudv.)(2009)
Torsten Lauritsen (børneanæstesiudv.)(2005)
Lone Poulsen (intensiv medicinsk terapi)(2007)
Torben Callesen (IT-udv. og redaktør DASINFO)(2006)
Luana E. Jensen (kronisk smerteudv.)(2006)
Karsten Bülow (neuroanæstesiudv.)(2006)
Desirée Rosenborg (obstetrisk anæstesiudv.)(2007)
Claus Andersen (thoraxanæstesiudv.)(2005)
Ole Nørregaard (uddannelsesudv.)(2007)
Jette Pærregaard (YL)(2006)

Anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Mette Hyllested (formand)(2009)
Per Martin Bådstøløkken (2007)
Poul Lunøe Christensen (2007)
Britt Lange (2007)
Birgitte Ruhnau (2008)
Anne Tøttrup (2006)

Børneanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Torsten Lauritsen (formand)(2005)
Jane B. Andersen (2006)
Tom G. Hansen (2003)
Søren Kjærgaard (2003)

etisk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003)
Mogens K. Skadborg (formand)(2003)
Hans Henrik Bülow (2003)
Asger Petersen (2008)
Pernille Lykke Petersen (2008)

Forskningsudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006)
Lars S. Rasmussen (best.repr.)
Palle Toft (2006)
Anders Larsson (2006)
Niels Henry Secher (2006)
Hanne Ravn (2006)
Bodil Steen Rasmussen (2006)

Udv. for intensiv medicinsk terapi
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Lone Poulsen (formand)(2007)
Kim Michael Larsen (2003)
Kirsten Møller (2008)
Marianne Simonsen (2007)
Vagn Bach (DSIT)(2004)
Niels-Erik Drench (DSIT)(2004)
Bjarne Fogh (DSIT)(2004)
Ebbe Rønholm (DSIT)(2004)

It-udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Torben Callesen (formand)(2006)
Michael Friis Tvede (2008)

Kronisk smerteudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Luana E. Jensen (formand)(2006)
Per Rotbøll Nielsen (2006)
Anders Schou Olesen (2004)
Markku Juhani Vourela (2005)

neuroanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Karsten Bülow (formand)(2006)
Pernille Haure (2006)
Karen-Lise Welling (2006)

obstetrisk anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001)
Desirée Rosenborg (formand)(2007)
Charlotte Albrechtsen (2008)
Henrik Dietz (2007)
Hanne Lippert (2007)
Anja Mitchell (2008)
Eva Weitling (2005)

præhospital og akutmedicinsk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Susanne Wammen (formand)(2007)
Peter Berlac (2005)
Kim Gaarde (2007)
Mathias Giebner (2005)
Berit Bjerre Handberg (2007)
Søren Mikkelsen (2005)
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thoraxanæstesiologisk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Claus Andersen (formand)(2005)
Jon Bjørnsson (2007)
Christian Lindskov Christiansen (2003)
Peter Bo Hansen (2005)
Helle Laugesen (2008)
Eigil Nygaard (2005)

Uddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007)
Karen Skjelsager (formand)(2008)
Doris Østergaard (hovedkursusleder)(2007)
Dorte Keld (kursusleder Aalborg)(2007)
Ole Mølgaard (2008)
Kim Michael Larsen (kursusleder Århus)(2007)
Hanne Tanghus Olsen (2008)
Anne Lippert (2007)
Peter Mouridsen (region Nord)(2007)
Kirsten Bested (region Syd)(sekretær)(2007)
Helle Thy Østergaard (region Øst)(2007)
Mona Tarpgaard (YL Nord)(2007)
Pia Bredahl Jensen (YL - Øst)(2007)
Nicola Groes Clausen (YL – Syd)(2008)

organisationskomité Årsmøde
Lars S. Rasmussen (koordinator)
Steen Møiniche (videnskab)

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

Dansk Standards udvalg (vælges hvert 2. år)
Lars Rybro (2004)(DASAIMs repr.)
Niels Lomholt (valgt af Dansk Standard S104)
Nils W. Johannesen (valgt af SST og Amtsrådsforeningen)

DASAIMs Fonds bestyrelse (én afgår efter tur hvert 5. år)
Else Tønnesen (1995)
Anders Larsson (2000)
Palle Toft (2008)
Lrs. Svend Oppenheim (1959)

DASAIMs Fonds revisorer (vælges hvert år)
Ole Beck

oberstinde Jensa la Cours legat
(vælges hvert 5. år, første gang 1988)
Jørgen Viby Mogensen (1992)
Else Tønnesen (1995)
Keld Parsberg (2003)

Georg E. Cold (suppl.)
Anders Larsson (suppl.)(2000)
Adv. Nancy Elbouridi (suppl.)(2004)

UeMS og eBA (vælges hvert 4. år)
Dorte Keld (2003)

Skolen for cardiovaskulær teknik (udpeges af bestyrelsen)
Hans Kirkegaard

Inspektorer i anæstesiologi (udpeges af bestyrelsen)
Region Nord: Odd Ravlo (1997), Per Lambert (2002), Peter 

Mouridsen (2004), Inga Kviisgaard Madsen (2006)
Juniorinspektor: Marlene Kanstrup Dahl

Region Syd: Peter Lindholm (2002), Anders Gadegaard Jensen 
(2004), Jarl Voss Siggaard (2004), Hanne Tanghus (2005), 
Marianne Kjær (2007)
Juniorinspektorer: Dennis Michael Köhler (2005), Susanne 
Scheppan (2005)

Region Øst: Poul Christensen (2002), Karen Skjelsager (2000), 
Birgitte Ruhnau (2002), Rikke Maaløe (2004), Helle Thy 
Østergaard (2007)
Juniorinspektorer: Morten Nikolaj Lind (2005), Kim Wild-
gaard (2005), Marguerite Ellekvist (2006)

AtlS Denmark Fond (indstilles af bestyrelsen)
Ivan Petersen (2008)

pHtlS (indstilles af bestyrelsen)
Kim Gaarde (2008)

Dansk Medicinsk Selskabs Bestyrelse
(valgt af DMS’ repræsentantskab)
Hans Kirkegaard

Dansk råd for genoplivning (Drg)
(indstilles af bestyrelsen)
Freddy Lippert (2001)
Torsten Lauritsen (suppleant)(2006)

SSAI
Ole Nørregaard (2009)
Ivar Gøthgen (ACTA direktør)

(udpeges af bestyrelsen)
Susanne Wammen (DASAIM repr. 2003)
Ann Møller (Clinical Practice Committee)
Helle Thy Østergaard (Educational Committee)
Palle Toft (Research Committee)

tilforordnede til retslægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen
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REN LUFT MED 
DOBBELTMASKEN

  Sankt Knuds Vej 37             
  DK-1903 Frederiksberg C    
  www.tgm-teknik.dk             

    +45 43 96 95 95
 Fax +45 43 96 98 98
 tgm@tgm-teknik.dk
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Foto: Casper Seidelin

GlImt fra DaSaImS ÅrSmøDe 2008
DASAIMs Årsmøde 2009 afholdes undtagelsesvis som et éndagsarrangement d. 13. november i København og vi håber, at rigtig mange
således vil deltage i SSAI-kongressen 10-13 juni i Odense.
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I år 1900 lykkedes det for første gang, 
i verdens historien, at sætte et stoppet 
hjerte igang igen ved direkte (intern) 
hjertemassage. Af alle steder foregik 
det på Præstø Amt’s Sygehus i Næst-
ved. Den gribende og dramatiske histo-
rie blev publiceret bare 28 dage senere 
(Kjer-Petersen R. Et tilfælde af Kloro-
formdød, behandlet med direkte Hjer-
temassage og Luftindblæsning gennem 
Trakealkanyle (Hospitalstidende 1900;4.
Rk.B.Vlll:1217-).

Historien handler om mod og beslut-
somhed, men også om at nye behand-
lingsmetoder, også dengang, hyppigt(st) 
indføres efter teoretiske overvejelser før 
en regelret  gennemprøvning.

Historiens helt – hvis man vægter 
handlekraft og dristighed – eller skurk 
– hvis viden og omhu er vigtigst, var Sy-
gehuslæge og autodidakt kirurg Hjalmar 
Vilhelm Bernhard Maag (1853-1912).

Historien
“Som det desværre så ofte sker, ramte Klo-
roformdøden en patient, hvis Operation på 
ingen Måde var vitalt indiceret” starter 
beretningen i Hospitalstidende. Og fortsæt-
ter ”J.H., 27 Aar g. Arbm. Indlagt under 
Diagnosen Ischias. Pt. har altid været rask. 
Benægter Misbrug af Alkohol. Han blev 
i 14 Dage uden nævneværdig Virkning 
behandlet med Salicyl, konstant Strøm 
og Svedebade. Da man derpaa foreslaar 
ham Nervestrækning, gaar han gerne ind 
herpaa. Kl. 8 Fm. bringes han derfor på 
Operationsbordet og kloroformeres. Nar-
kosen administreres af en Sygeplejerske 
under Lægernes stadig Nærværelse. Efter 
c. 10 Minutters Forløb, i hvilken Tid Pt. 
stadig har Esmarch’sk Maske er Pt.....saa 
vidt bedøvet, at man lægger ham i venstre 
Sideleje. Pt. sover roligt med god Respira-
tion og Puls samt kontraherede Pupiller.” 
Patienten reagerer imidlertid voldsomt på 
hudincisionen og bliver straks ”asfyktisk”.

”Tungen trækkes derfor frem, og der gøres 
kunstig Respiration, men uden Resultat. 

(Med disse Oplivningsforsøg antager man, 
at man blev ved i c. 10 Min.). Der gøres da 
Trakeostomia inferior...man fører et Dræn 
ind i Kanylen og puster herigennem Luft 
ind i Pulmones, men alt forgæves; Pt. er 

pulsløs og uden Respiration, kold og cyano-
tisk. Dr. Maag bestemmer sig da til direkte 
Hjertemassage. Derpaa reseceres Stykker 
af 3. og 4. Costa saa nær Sternum som mu-
ligt.... Haanden indføres og fatter Hjertet, i 
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DIreKte HJerteMASSAge

Sygehuslæge Hjalmar Maag, 1904



hvilket slet ingen Kontraktioner føles. Efter 
nogle faa Kompressioner begynder Hjertet 
at arbejde selvstændigt.....Man fortsætter 
nu med rytmiske Hjertekompressioner og 
samtidigt med Luftindblæsninger” (Mund-
til-tube) ”.... henved en halv Time, da der 
kommer den første snappende Respira-
tionbevægelse....Hans Ansigt antager en 
fuldstændig naturlig Farve: Pupillerne 
kontraherede. Radialispulsen er kraftig 
og regelmæssig..... Her laa han i tilsyne-
ladende fuldt tilfredstillende Tilstand....
da der pludseligt Kl. 12 kom Aandedræts-
besvær og i Løbet af faa Minutter hørte 
Respirationen fuldstændig op.” (Maag og 
medarbejdere genoptog mund-til-tube ven-
tilation da pt. incarcererede).” Og der kom 
nu indtil ”Døden”, det vil sige 8 timer, ikke 
en Respirationsbevægelse, uagtet Hjertet 
i disse 8 Timer arbejde med ligesaa stor 
Kraft, som da han trak Vejret frit.”

 
post Mortem
Dødsfald under kloroformering var ikke 
sjældne. En af 2000 anæstesier endte med 
døden. Den almindelige forestilling var at 
hjertestoppet skyldtes en overdosering. 
Først i 1911 blev man klar over den virke-
lige grund. Adrenalin, udløst af smerte 
under overfladisk kloroformanæstesi, 
sensibiliserede myocardiet og forårsage-
de ventrikelflimmer. (Levy AG. Sudden 
death under light chloroform anaesthe-

sia. J Physiol Proc 1911: Jan. 21:iii) 
Maag’s heroiske indgriben, da han 

havde ryggen mod muren, var inspireret 
af Prus’ artikel om genoplivning af 16 af 
21 kloroformforgiftede hunde med intern 
hjertemassage. (Ueber die Wiederbele-
bung in Todesfällen in Folge von....Chloro-
formvergiftung. Wiener Klin Wochenschrift 
1900;451-). På det tidspunkt hvor Maag 
reagerede kirurgisk og invasivt var der in-
gen humane fortilfælde som kunne antyde 
at det var den korrekte fremgangsmåde. 
På den anden side var der stærke indicier, 
i den medicinske litteratur, på at den ufar-
lige externe hjertemassage kunne være 
effektiv. (Maass. Die methode der Wieder-
belebung bei Herztod nach Cloroformei-
nathmung. Berliner Klinische Wochenscrift 
1892;12:265-). Endnu mere overbevisende 
var Gurlt’s tyske narkosestatistik fra årene 
1895-7. (Zur Narkotisirungs-Statistik. Ar-
chiv für Klinische Chirugie 1897;55:473-). 
Gurlt kunne berette om 25 kloroformdøds-
fald, hvoraf hele 13 blev genoplivede med 
den hurtigt iværksatte simple externe 
hjertemassage.

I 1903 bevidnede tidens førende kirurg, 
prof. Thorkild Rovsing (1862-1927) på 
Kongelig Frederiks Hospital, et af de 
primære kloroformdødsfald. På rigets 
fremmeste hospital havde man åbenbart 
ikke kendskab til Prus’, Maass’ og Gurlt’s 
artikler. Man anvendte ihvertfald ingen 

form for hjertemassage under det nyt-
teløse genoplivningsforsøg. Til gengæld 
lykkedes det Rovsing, efter den oplevelse, 
at få bandlyst brugen af kloroform i Dan-
mark, og erstattet den med den 10 gange 
mere sikre æterinhalation med Wancher’s 
pose. (Rovsing T. Kloroform eller Æter? 
Hospitalstidende 1904;7:177-).

post Scriptum
I Sandemoses fødeland blev Maags hand-
lemåde mødt med  faglig tavshed. Ander-
ledes i den store verden. To ledere i The 
Lancet og flere oversigtsartikler berøm-
mede Maags indsats. Måske ufortjent idet 
der jo fandtes en bedre metode end den 
kirurgiske. Og dog - Maag havde i det 
mindste en plan da det uforudsigelige, 
men forventelige skete.  

Preben G.Berthelsen
p.g.berthelsen@dadlnet.dk
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Esmarch’s maske til kloroformering 

Wancher’s pose og maske til æterisering

Prof. Thorkild Rovsing. ca. 1905
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Prof. Thorkild Rovsing. ca. 1905
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Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandsberetning
Beretning fra nedsatte udvalg
Rettidigt indkomne forslag til sagers 
behandling
Aflæggelse af de reviderede regnskab
Valg af bestyrelse
Valg af udvalgsmedlemmer
Valg af revisorer og suppleanter
Redegørelse for budget
Fastlæggelse af kontingent
Evt.

1) Valg af dirigent: Jeg vil gerne foreslå 
Lynge Kirkegaard.

Dirigenten takker for valgte og konsta-
terer at generalforsamlingen er lovlig 
indkaldt. Varslet i Ugeskrift for Læger 
den 22.09.08, dette skal gøres 4 uger før, 
så det passer godt nok. Jeg fik min indkal-
delse den 25.10.08 og den skal være her 
14 dage før og den også i orden. Hvis der 
i øvrigt ikke er nogen protester så vil jeg 
sige at det er, som det skal være.

2) Herefter vil jeg give ordet til formanden 
til formandsberetningen:

Jeg vil starte med at sige, at 2 af vores 
kolleger er afgået ved døden siden sidste 
generalforsamling. 

Det er Mogens Andersen, Højbjerg og 
Jens Peter Rasmussen, Charlottenlund. 
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og 
ære de afdøde kollegers minde med et 
minuts stilhed.

I den mundtlige beretning vil jeg først 
fokusere på Fremtidens Lægeforening, 
ny overenskomst for overlæge og siden 
kort kommentere lidt fra den skriftlige 
beretning.

Fremtidens lægeforening
Ved Lægemødet i år blev vedtægterne 
og dermed strukturen for fremtidens 
lægeforening vedtaget.

Lægeforeningen bliver en hoved-
forening, der omfatter erhvervsaktive 
medlemmer af lægernes forhandlings-
berettige foreninger, ikke-erhvervsaktive 
medlemmer af Lægeforeningen samt 
medlemmer af Lægeforeningen, som 
har deres hovedbeskæftigelse i udlan-
det. I fremtidens Lægeforening skal alle 
erhvervsaktive medlemmer af lægefor-
eningen således tillige være medlem af en 
forhandlingsberettiget organisation. De 
forhandlingsberettige foreninger er: For-
eningen af Yngre Læger, Praktiserende 
Lægers Organisation og Foreningen af 
Speciallæger og Forhandlingsberettigede 
Foreninger, det sidste er det vi kalder 
det nye FAS, men som stadigvæk bare 
hedder FAS.

Repræsentantskabet er Lægefor-
eningens højeste myndighed i fælles 
stands- og sundhedspolitiske spørgsmål. 
Repræsentantskabet består af 107 med-
lemmer, som er  valgt af henholdsvis de 
forhandlingsberettigede foreninger og af 
foreningens medlemmer, der er pensio-
nister og andre ikke erhvervsaktive for-
uden formændene for Lægeforeningerne 
i Grønland og på Færøerne.

Størrelsen af bestyrelsen af Lægefor-
eningen har været et varmt diskussions-
emne helt op til den endelige vedtagelse. 
Resultatet blev, at bestyrelsen består af 
en repræsentantskabsvalgt formand og 
9 medlemmer, hvoraf formændene fordi 
forhandlingsberettigede medlemmer 
er fødte medlemmer, mens de øvrige 
medlemmer også vælges af Repræsen-
tantskabet. Repræsentantskabet vælger 
således 6 bestyrelses-medlemmer fra 
de forhandlingsberettigede foreninger, 
som hver indstiller  2 medlemmer. Dvs. 
at hver af de forhandlingsberettigede 
foreninger nu er repræsenteret med 3 
medlemmer i bestyrelsen og så har man 
FAS formanden.

De regionale repræsentationer ophø-
rer med at være selvstændige. Vedtæg-
terne for de regionale repræsentationer 

godkendes af Lægeforeningens repræ-
sentantskab. Lægeforeningen stiller se-
kretariatsbistand til rådighed for de re-
gionale lægeforeningsarbejde og indgår 
aftale med de forhandlingsberettigede 
foreninger om deres brug af regional 
medlemsservice, og man kommer også 
til at betale derefter.

FAS, FAPS og Overlægeforeningen 
vedtog ved deres repræsentantskabsmø-
der i starten af oktober vedtægtsændrin-
ger, som bevirkede at man fik harmoni-
seret de nævnte foreningers vedtægter 
med de nye vedtægter i Lægeforeningen. 
FAS vedtog desuden, at mindst  én af de 
to bestyrelsespladser ud over FAS for-
manden skal komme fra den næststørste 
forhandlingsberettigede forening, og det 
er i øjeblikket FAPS.

Navnet FAS bevares, men står nu for 
Foreningen af Speciallæger og Forhand-
lingsberettigede Foreninger. Ethvert In-
dividuelt medlem skal tillige være med-
lem af en af de forhandlingsberettigede 
foreninger.

Bestyrelsen i FAS udgøres af formæn-
dene i de forhandlingsberettigede for-
eninger. Formanden for den største af 
de forhandlingsberettigede foreninger 
og formanden for den næststørste af de 
forhandlings-berettigede foreninger er 
henholdsvis formand og næstformand for 
FAS. Dvs. at det er Overlægeforeningens 
formand, som er formand for FAS, og 
så det det FAPS formand, der er næst-
formand.

Erhvervsforeningernes formænd, det 
er DAO, som er en erhvervsforening, hvis 
I kan holde styr på det, de har hidtil været 
medlem af FAS repræsentantskab. FAS 
har efter vedtægtsændringerne ikke læn-
gere et repræsentantskab, og derved har 
vi selvfølgelig også mistet den plads. FAS 
har ønsket at bevare en formel kontakt 
mellem FAS og Speciallægeorganisatio-
nerne og vil også i fremtiden støtte det 
internationale arbejde, der varetages via 
organisationerne i UEMS.

reFerAt AF DAo’s  58. generAlForSAMlIng 



Som nævnt i den skriftlige beretning 
vedrører to paragraffer i de nye FAS ved-
tægter Speciallægeorganisa-tionerne:
18.1.  Inden for hvert af de anerkendte, 

lægelige specialer kan individuelle 
medlemmer danne én Speciallæ-
georganisation med det formål at 
varetage medlemmernes faglige, 
økonomiske og kollegiale interes-
ser. En speciallægeorganisation kan 
omfatte flere specialer.

18.2.  Ethvert medlem af Lægeforeningen, 
der har speciallægeanerkendelse, 
skal kunne optages som medlem 
af den relevante speciallægeorga-
nisation.

Speciallægeorganisatorerne skal i frem-
tiden samarbejde med de forhandlings-
berettigede organisationer.

Der skal i det kommende år udarbejde 
nye vedtægter for DAO, som afspejler de 
ændrede grundvilkår.

Som det ligeledes blev nævnt i den 
skriftlige beretning vil fokus for DAO’s 
fremtidige virke bestemmes af DAO’s 
medlemmer ved engagement. Med det 
aktuelle engagement vil fokus for arbej-
det i DAO’s bestyrelse.

Nærmeste fremtid hovedsageligt ved-
røre de praktiserende speciallæger. Dette 
fokus vil efter medlemmernes ønske 
kunne ændres i fremtiden.

Sygehusvæsenet
Overlægeforeningen vedtog ved et eks-
traordinært repræsentantskabsmøde 
forhandlingsresultatet af forårets over-
enskomstforhandling. Det samlede re-

sultatet er på 12,8%. Økonomien i KTO 
forliget udgør 8,22  af de 12,8%, mens 
Overlægeforeningen via FAS har forhand-
let de 4,56%.

Økonomien KTO forliget er fordelt 
på generelle lønforhøjelser på 7,93%, og 
øvrige forbedringer 0,29% (forbedring 
af barselsorlov, barns 2. Sygedag, ATP-
forhøjelser m.m.). Økonomien i egne for-
handlinger er fordelt tli forhøjede tillæg, 
som især tilgodeser ledende overlæger, 
forbedret vagthonorering, forbedret pen-
sionsdækning af vagthonoreringen samt 
lokal løndannelse. 

Jeg kan lige sige at de 12,8% er et gen-
nemsnit, afhængig af hvor man er i sy-
stemet er der nogle der for mindre og 
nogle der får mere.

Der er indført en ny vagtform kaldet 
”delvagt på hverdage”, som er en vagt, 
der kan supplere en døgndækkende spe-
ciallægevagt. Man skal lægge mærke til, 
at den skal supplere en døgndækkende 
speciallægevagt. Vagten kan etableres 
i forlængelse af en dagtjeneste og kan 
varetages frem til senest kl. 21.00.

Der er desuden aftalt, at delvagt på 
lørdage og søndage kan efterfølges af 
vagt uden for tjenestedet med en aftalt 
samlet honorering.

Det har været diskussionspunkt i den 
sidste overenskomstperiode, hvor der 
er nogen der har ønsket at man skulle 
have en vagt bagefter, men det var der 
ikke nogen overenskomstmulighed med, 
og så ville vores forening have dækket 
både delvagt og tilkaldevagten bagefter 
med fuld vagthonorar, nu er det blevet 
et kompromis.

Overlægeforeningen er i gang med en 
debat om fremtidens overlægebegreb 
og dermed principperne for den nuvæ-
rende ansættelse baseret på ”uden høje-
ste tjenestetid”. Ansættelsesformen har 
været knyttet til en ”ledende stilling”, 
som har ansvar for egen arbejdstilret-
telæggelse. I løbet af de sidste 10 år er 
antallet af overlæge mere end fordoblet. 
En række af overlægestillingerne har 
ikke ledelsesindhold. Skal fremtidens 
overlægeaftaler fortsat baseres på afta-
ler om ”uden højeste tjenestetid”. Det 
er så diskussionspunktet. Fremtidens 
ledelsesindhold i overlægestillingerne 
er ligeledes til debat. Endelig diskuteres 
om der bør etableres en ny ansættelses-
form, som muliggør samtidig offentlig 
og privat ansættelse for eksempel ved en 
model kendt fra det britiske consultant 
begreb. 

§14
Det var fra FAS side ønsket, at der skulle 
være fælles regler for faglig bedømmelse 
af ansøgere til overlægestillinger.  Det er 
lidt historisk, at jeg kalder det §14, men 
det er det vi alle sammen ved hvad er. 
Dette ønske er ikke efterkommet. De 
enkelte regioner har nu udarbejdet hver 
sine regler på området, udvalgsmedlem-
mer må derfor i fremtiden sætte sig ind 
i de specifikke regler, der gælder i den 
ansøgte region. Der ligger heller ikke 
noget om, hvordan man skal uddannes.

Børneanæstesi i speciallægepraksis
Som nævnt i den skriftlige beretning 
stillede DAO sammen med DØNHO, 
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FAPS og FAS i marts måned en række 
spørgsmål til Sundhedsstyrelsen efter 
det første udkast til Specialeudmelding 
for anæstesiologi,  som kom i december 
2007, der i praksis betød, at der fremover 
næppe kunne bedøves børn under 2 år i 
speciallægepraksis. Det ville efter DAO’s 
skøn betyde, at ca. 15.000 anæstesier 
årligt skulle overflyttes til sygehusvæ-
senet. Og det skulle endda overflyttes 
til højtspecialiseret niveau.

Vi kom så med den henvendelse til 
Sundhedsstyrelsen, hvor vi stillede nogle 
konkrete spørgsmål. Vi har ikke fået of-
ficielt svar på vores spørgsmål, men af an-
den vej tilfældigt fået kendskab til Sund-
hedssystrelsens ”forslag til ændringer til 
specialeudmelding for anæstesiologi” 
af 5. September 2008. I dette ændrings-
forslag kan svaret på vores spørgsmål 
findes. Når vi overhovedet har fået det, er 
det fordi jeg sidder i specialeråd, men det 
behøver jeg nødvendigvis ikke at gøre, 
DAO har ikke fået noget officielt. FAS 
har ikke fået noget officielt. Jeg har i 
denne uge henvendt mig til Sundheds-
styrelsen for at bede om at få en officiel 
tilbagemelding på vores henvendelse. 
Vi fik et svar da de fik henvendelsen, 
at man ville sætte en større udredning 
i gang omkring børneanæstesi. Nu har 
jeg så også hørt at de har modtaget vores 
brev, men at Lone de Neergaard som jeg 
stillede det til, var på ferie.

Konsekvensen af ændringsforslaget er, 
at der i speciallægepraksis kan bedøves 
de samme børn, som mani sygehusvæse-
net kan bedøve på hovedfunktionsniveau. 
Det vil sige ASA I og II børn ældre end 2 

år til indgreb med knivtid  mindre end 2 
timer samt børn yngre end 2 år. Til små 
indgreb med kortvarig maskeanæstesi 
(<15 min).

Konsekvensen for speciallægepraksis 
er, at børn under 2 år, hvor indgrebet 
fordrer håndtering af luftvejene i form af 
f.eks. laryngsmaske eller intubation, ikke 
længere kan bedøves i speciallægeprak-
sis. Det betyder iflg. Sundhedssyrelsen 
en overflytning af ca. 800 anæstesier per 
år til sygehusvæsenet. DAO’s skøn er en 
smule højere.

FAPA har henvendt sig til DAO’s besty-
relse med en indsigelse mod Sundheds-
styrelsens seneste udspil. DAO finder det 
imidlertid vanskeligt at gøre indsigelser 
mod notatet, da vi rent faktisk er blevet 
hørt og har fået medhold i henhold til den 
henvendelse, vi tidligere har fremsendt 
til Sundhedsstyrelsen. DAO’s bestyrelse 
har nu forespurgt Sundhedsstyrelsen om, 
hvorvidt DAO kan forvente en officiel 
tilbagemelding.

Modernisering af overenskomst for 
praktiserende Speciallæger
Som nævnt i den skriftlige beretning 
viser øknomiopfølgeningen et merfor-
brug på 750.000 kr. det første år efter 
moderniseringens ikrafttrædelse på 
nye og honorarændrede ydelse, som er 
omfattet af økonomiprotokollat. Merfor-
bruget ligger på paravertebral blokade 
og akupunktur. 

Der har været et mindre forbrug på 
ikke moderniserede ydelser, som ikke 
er omfattet af økonomiprotokollatet på 
280.00 kr. Vi forsøger at blive godskrevet 

dette beløb, når honorarreduktionerne 
skal aftales.

Bestyrelsen i DAO har peget på en 
reduktion fordelt på både paravertebral 
blokade og akupunktur.

(Beløbet bliver ca. 98 kr. for paraverte-
bral blokade og 74,50 kr. for akupunktur 
som grundbeløb hvis vi får godskrevet 
de 280.000 kr.).
3) Beretning fra nedsatte udvalg. Minus 

udvalg. 
4) Rettidigt indkomne forslag til sagers 

behandling. Minus
5) 9) og 10 ) Regnskabet gennemgås, bud-

gettet for næste år fremlægges og kontin-
gentet sættes ned til 150,00 kr.

6) Valg af bestyrelse: På valg Grethe Astrup 
og Poul Hansen ønsker ikke genvalg.
Grethe Astrup, genvælges 
 Karsten Bjerre-Jepsen stiller op til den 
ledige post.  

Tak til Lynge for fin ledelse af general-
forsamlingen.

Til allersidst tak til Poul Hansen, som 
forlader vores bestyrelse efter 4 år, du 
har været med til at gøre vores 

modernisering færdig, har faktisk lagt 
et ret godt arbejde i vores bestyrelse, han 
har været sekretær i  bestyrelse i den pe-
riode han har siddet  der, du har nu valgt 
ikke at genopstille, det er jeg ked af, men 
det er jo dit valg og bestyrelsen har lige 
foranlediget en lille gave, som tak. 
7) ikke aktuelt
8) Ikke på valg

Referent: ?
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lippmann Fonden
Til uddannelse og studier i udlandet modtog følgende ansøgere 
støtte fra Lippmann Fonden:

Peter Hallas, kr. 10.000,-, Christian Fenger-Eriksen, kr. 
22.000,-, Asger Granfeldt, kr. 8.000,- og 

Thomas Dyhr, kr. 10.000,-

professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond af 23. august 
1981

Til forskningsformål modtog Sian Robinsson kr. 14.000,-

Holger og ruth Hesses mindefond
Fra mindefonden blev 4 legater uddelt:
Christoffer Sølling, Uffe Nygaard, Asger Granfeldt og Chri-

stian Overgaard Steensen.

læge Fritz Karners og hustru edith Karners fond
Morten Hylander Møller modtog kr. 30.000,- og Eske Kvanner 

Aasvang modtog kr. 75.000,-

ACtA Foredragskonkurrence
1. præmien på kr. 5.000,- gik til Christian S. Meyhoff.
2. præmie, kr. 3.000,- fik Anne Barklin og Lise Schlünzen fik 3. 
præmien på kr. 2.000,- 
Publikumsprisen på kr. 2.000,- gik til Anne Barklin.
Birgitte Majholm fik prisen for bedste poster, kr. 2.000,-

DASAIMs Uddannelsespris 2008
De uddannelsesansvarlige overlæger på Århus Universitetsho-
spital, Skejby, Hanne Lippert, Niels Chr. Melsen og Mads Holmen 
Andersen fik DASAIMs Uddannelsespris 2008, sponsoreret af 
GlaxoSmithKline.

DASAIMs Smertepris 2008
Modtager af DASAIMs Smertepris 2008, sponsoreret af Norp-
harma, blev Mads U. Werner.

DASAIMs og novo nordisk’s Innovationspris
Christian Fenger Eriksen modtog prisen, som består af kr. 
10.000,- til forskningsformål og kr. 10.000,- til rejser i forbindelse 
med præsentation af projektet.

DASAIMs Forskningsinitiativ
Beløbet, kr. 120.000,- fra DASAIMs Forskningsinitiativ blev 
fordelt som følger:
Thomas Bech Jørgensen, kr. 45.000,-, Sian Robinson, kr. 45.000,-, 
Morten Hylander Møller, kr. 20.000,- og Birgitte Majholm, kr. 
10.000,-

UDDelIng 
FrA FonDe 

UDDelIng AF prISer 
og legAter PÅ ÅRSMØDET



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, smer-
tebehandling og præhospital behandling. Ansøgning sendes til 
overlæge Doris Østergaard, anæstesiologisk afdeling, Amts-
sygehuset 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 el-
ler 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, ned-
sættelse 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 legatet i forbindelse med DASAIMs årsmøde. 
Ansøgningsfrist er 12. oktober. Ansøgningsskema findes på 
hjemmesiden for anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital.
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Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnska-
beligt 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 DA-
SAIMs møder

4.  Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredrags-
holdere

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 og 30. september.

oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning af ryg-
marvsanæstesi, 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 over-
ensstemmelse med legatets formål. Uddeling sker i portioner 
efter legatbestyrelsens skøn. Ansøgningsfristen er 30. april 
og 30. september. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. 
Ansøgningen sendes til Jensa la Cours Legat, att.: Advokat 
Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K.

lippmann Fonden
Lippmann Fonden kan søges af personer, der måtte have brug 
for støtte til lægevidenskabelige og humanitære formål inden 
for anæstesiologien. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer, 
men ansøgningerne skal sendes til formanden for DASAIM. 
Uddelingen finder sted i forbindelse med den årlige Husfeldt-
forelæsning. Der vil blive uddelt 1-4 portioner, primært til ud-
gifter i forbindelse med uddannelse og studier i udland. Fondet 
støtter ikke rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor 
man ikke er aktiv deltager. Ansøgningsfrist 1. oktober.

legAter
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond
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xx 
xx

norDISK DIploMUDDAnnelSe I 
pæDIAtrISK AnæSteSI og IntenSIv terApI 
Medio 2009 bliver et antal uddannelsesstillinger under SSAI med henblik på erhvervelsen af en 
1-årig diplomuddannelse i pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi opslået i Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica til besættelse den 1. september 2009. 
Uddannelsen varer 12 måneder, heraf skal mindst 3 måneder primært være tilknyttet intensiv 
terapi af børn. Desuden indgår der i uddannelsen 1 måneds udlandsophold ved et af de i ordningen 
omfattende Nordiske centre. I de 12 måneder er der desuden indlagt 3 obligatoriske kurser af i alt 
4 dages varighed. Kurserne vil omhandle såvel basal pædiatri (fysiologi, farmakologi, mv.) som pæ-
diatrisk anæstesi og intensiv terapi. Kursusstederne vil rotere imellem de 5 Nordiske lande. Målet 
med uddannelsen er ikke at uddanne superspecialister i anæstesi og intensiv terapi indenfor bør-
neområdet, men snarere at medvirke til at højne det generelle nordiske niveau indenfor pædiatrisk 
anæstesi og intensiv terapi. 
Det totale antal stillinger om året er 10-14, fordelt på følgende lande: Sverige 3 Finland 3, Norge 
2, Danmark 3 og Island 0-2. Uddannelsesstillingerne er placeret på følgende hospitaler: Norge: 
Rikshospitalet og Ullevål i Oslo; Sverige: Astrid Lindgrens Barnsjukhus (Stockholm), Barnsjukhu-
set (Lund) og Dronning Silvias Barnsjukhus (Göteborg); Finland: Børnehospitalerne i henholdsvis 
Helsinki, Oulu og Turku; Danmark: Rigshospitalet i København, Skejby Sygehus i Århus og Odense 
Universitetshospital, samt endelig Island: Landsspitalet i Reykjavik.

Hvem kan ansøge?
Målgruppen er yngre nordiske speciallæger i anæstesiologi og intensiv terapi med dokumenteret 
interesse indenfor anæstesi og intensiv terapi af børn. 

Hvad skal man gøre?
Interesserede kursister skal for at komme i betragtning kontakte klinikchefen på en af de anæ-
stesiologisk/intensiv afdelinger, som er omfattet af ordningen. I Danmark skal man kontakte den 
ledende overlæge på de implicerede afdelinger, og i samarbejde med denne indsendes herefter 
en formel ansøgning med et registreringsskema + et kort CV til: Tom G. Hansen, Anæstesiologisk-
intensiv afdeling V, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C, ansøgningsfristen er 1. maj 2009. 
Den pågældende afdeling forpligter sig med den ledende overlæges underskrift til klinisk, finan-
sielt, mv. at støtte ansøgeren i de 12 måneder uddannelsen pågår.
  
er du interesseret, så kontakt:
Tom G. Hansen, overlæge   
Anæstesiologisk Intensiv afdeling V 
Odense Universitetshospital 
5000 Odense C 
Tlf. 6541 3812 
Fax 6611 3415 
Email: tom.g.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk 

Alternativt tjek: www.ssai.info The bridge to further education

Every day there will be continuous education in anaesthesia,
intensive care medicine, pain management, emergency 
medicine, workshops in ultrasound guided techniques.

www.ssai.info

OUH

Call for Papers, deadline 10 February 2009
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Formål:  Indføring i basal ekkokardiografi med hovedvægt på “Focus Assesed Transthoracic Echo” (FATE)
Målgruppe: Anæstesiologer med ingen eller beskedent kendskab til ekkokardiografi
Sted:  Århus Universitetshospital, Skejby
tid:  18. og 19. maj 2009
Kursusledere: Kim M. Larsen og Erik Sloth
pris:  Kr. 3.000,- inkl. frokost
Undervisere: Anæstesiologer med ekkoerfaring samt kardiologer
tilmelding: Til Tina Calundann, sekretariat@dasaim.dk 
  Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
  Tlf. 3545 6602

lectures:  Basal ultralydsteori
  Transthorakal ultralyd og FATE protokollen
  Pitfalls og artifakter
  FATE til hæmodynamisk optimering
  Systolisk og diastolisk funktion
  Basal Doppler ekkocardiografi
  Common clinical cases
  Hands-on sessions 1-5

tests:  Praktisk FATE examination
  Multiple choice 
  20 Video-clips

FAte Competance 18 - 19 maj 2009
(Fokuseret Transthorakal Ekkokardiografi)
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DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen

bestyrelsen@dasaim.dk  

Anæstesiudvalget 
anaestesi_udv@dasaim.dk  

Børneanæstesiudvalget  
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk  

etisk udvalg 
                                       etisk_udv@dasaim.dk

Intensiv medicin udvalg 
intensiv_udv@dasaim.dk  

It udvalg 
it_udv@dasaim.dk  

Kronisk smerteudvalg 
kronisk_smerte_udv@dasaim.dk  

neuroanæstesiudvalg 
neuroanaestesi_udv@dasaim.dk  

obstetrisk anæstesiudvalg 
obstetrik_udv@dasaim.dk  

postmaster 
postmaster@dasaim.dk    

præhospital udvalg 
praehospital_udv@dasaim.dk  

Sekretariat  
sekretariat@dasaim.dk  

thoraxanæstesiudvalg 
thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk  

Uddannelsesudvalget 
udd_udv@dasaim.dk  

Udvalgsformændenes adresser er 
fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk     

Webmaster 
webmaster@dasaim.dk  

Kasserer 
kasserer@dasaim.dk  

redaktør af DASInFo 
redaktoer@dasaim.dk  

UeMS-repræsentant 
uems_rep@dasaim.dk  

Bestyrelsens sekretær 
best_sekr@dasaim.dk        

FyA’s hjemmeside
www.fya.nu

Kommende DASAIM Årsmøde
DASAIMs Årsmøde 2009: 

13. november (København)

DASAIMs Årsmøde 2010:
12.-14. november (København)

Sedation uden medvirken af 
anæstesipersonale:

Vedr. brug af propofol af ikke-anæstesiologisk personale: 
DASAIM fraråder brug af propofol af ikke-anæstesiologisk 
personale, idet:
✘	 	propofol har et lille terapeutisk index, dvs. forskellen mel-

lem dosis for et ønsket resultat, nemlig bevaret respiration 
og kardiovaskulær stabilitet, og dosis der udløser respirati-
onsstop eller kardiovaskulær instabilitet, er lille 

✘	 	komplikationerne til en beskeden overdosering, som 
respirationsdepression/- stop og kardiovaskulær instabi-
litet kræver rutine i luftvejshåndtering og behandling af 
kredsløbskollaps der ikke findes en antidot til propofol

✘	 		propofol er ikke registreret til sedationsbrug udenfor intensiv-
afdelinger

DASAIM kan kun anbefale procedure-relateret sedation 
uden medvirken af anæstesipersonale, såfremt:
✘	 	der alene anvendes præparater af opioid- eller benzodia-

zepinklasserne (alfentanil, morfin, fentanyl, diazepam, 
midazolam)

✘	 	der udvises skærpet opmærksomhed ved anvendelse af 
kombinationer af sedativa og opioider

✘	 	personalet er uddannet og trænet i brug af ventilations- og 
overvågningsudstyr

✘	 	personalet er uddannet og trænet i brug af de nævnte læge-
midler for at kunne varetage observation og behandling af 
sederede patienter og personalets uddannelse heri er doku-
menteret

✘	 	der foretages kontinuerlig observation og dokumentation 
af bevidsthedsniveau

✘	 	respiratorisk og cirkulatorisk funktion vha pulsoxymetri 
med alarm, samt blodtryksmåling

✘	 medicingivning,
✘	 	en anden person, end den der udfører proceduren har 

ansvaret for observation og dokumentation 
✘	 	ilttilskud gives ved SAT< 90% 
✘	 	at udstyr til luftvejshåndtering og genoplivning samt rele-

vant medicin (antidoter, atropin og adrenalin) er umiddel-
bart tilgængeligt på stuen
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Wednesday 10.06.09
09.00 - 10.00 Respiratory ICU - (A. Larsson, P. Pelosi, chair)

How to diagnose and monitor ARDS - L. Gattinoni

How to manage ventilation in severe ARDS - P. Pelosi 

A case for discussion - A. Larsson

Obstetric anaesthesia I - (U. Bang, chair)

Invasive hemodynamic monitorering during spinal anaesthesia for caesarean - E. Langesæter

Fluid balance during labour and delivery - V. Moen

The future of day case surgery - (U. T. Larsen, chair)

Trends in day case surgery - J. Räder

Postoperative pain in day case surgery - N. Rawal

Optimal organisation in day case surgery - U.T. Larsen/S. Felsby

What is new in emergency within the last 2 years
(M. Castrén, S. Mikkelsen chair) M. Castrén, E. Söreide, J. Bierens

Introduction to the workshop in Echo - H. Berg, E. Sloth, M. B. Jensen

10.00 - 10.30 Coffee

10.30 - 12.00 What is new in ICU last 2 years - (M. Pinsky, J. Wernerman, chair) M. Pinsky, J. Wernerman

Paediatric anaesthesia part 1 - (T. G. Hansen, chair)

Sedation in PICU - R. Antaa

TIVA in children - N. Morton

An update in propofol infusion syndrome - T. G. Hansen

The future role of the anaesthesiologist in pain management - (H. Breivik, chair) H. Breivik

Treatment of cancer pain - P. Sjøgren

Treatment of non malignant pain - (K. Hamunen)

Obstetric anaesthesia II - (U. Bang, chair)

Cardiac complications during pregnancy and delivery - G. Klemenzson

The bariatric obstetric patient - D. Rosenborg

Echo - H. Berg, E. Sloth, M. B. Jensen

12.00 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.45 Cardio vascular ICU - (A. Larsson, S. Rubertsson, chair) 

Functional hemodynamic monitoring - M. Pinsky

Septic shock, how to optimize systemic and regional circulation - M. Singer

How to manage cardiovascular function during therapeutic hypothermia after cardiac arrest - S. Rubertsson

What is new in anaesthesia within last 2 years - (L. Eriksson, J. Ræder, chair) L. Eriksson, J. Ræder

What is new in analgesic drug development last 2 years - Experimental and clinical trials - (J. B. Dahl, chair)

Postoperative and visceral pain - M. Curatolo

What is new in analgesic drug development last 2 years. Experimental and clinical trials - S. Sindrup

Medical error and anaesthesia/ICU - A. Møller (chair), R. Maaløe, S.E. Gisvold

Echo - H. Berg, E. Sloth, M. B. Jensen

14.45 - 15.15 Coffee

Anaesthesia

Workshop

Intensive Care Medicine

Other Arrangement

Prehospital, Emergency Medicine

Education, Breaking news, Organisation

Pain

Break

PROGRAMME
30th Congress Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care 10 - 13 June 2009, Odense, Denmark 
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Wednesday 10.06.09
15.15 - 16.45 Inflammation ICU - (E. Tønnesen, B. Klarlund Pedersen, chair) 

Inflammation in human models - B. Klarlund Pedersen

Inflammation at organ level - M. Singer

Substrate utilization in sepsis - J. Wernerman

Inflammation in animal models - E. Tønnesen

Regional anaesthesia - Z. J. Koscielniak Nielsen, T. F. Bendtsen

Evidence based medicine - Has it helped us within anaesthesia and intensive care - (A. Møller, chair)

Has it helped? - A. Møller

EBM in anaesthesia - J. Wetterslev

Reviews, examples - A. Afshari

Hypersensitivity in chronic pain - (M. Werner, chair)

Clinical features and treatment of phantom limb and stump pain - L. Nikolaisen

Hypersensitivity in chronic pain - M. Curatolo

Echo - H. Berg, E. Sloth, M. B. Jensen

17.00 - 17.05 Welcome/Palle Toft/Eldar Söreide 

17.05 - 17.35 Does aging affect anaesthesiologists?/Kaare Christensen

  18.30 Welcome Buffet at the City Hall - (Music)

Thursday 11.06.09
08.30-10.00 ICU triage - (C. Sprung, E. Rønholm, chair)

Triage: Introduction and literature review - H. Flaatten 

Triage: what happens to the patients who we deny access to the ICU - The Eldicus triage score - C. Sprung 

Thoracic anaesthesia - (C. Andersen, P. Wouters, chair)

What is preload and How can we monitor it? - An update - P. Wouters

Perioperative reduction of cardiac complication - B. Bein 

Acute pain symposium - (S. Henneberg, chair) 

Acute pain - M. Werner

Per- and postoperative analgesia - P. Tarkkila

Postoperative treatment of pain in children - S. Henneberg

Does it make a difference? Prehospital physicians the HIRT study - A. Garner

Helicopter Emergency Medical Service – Pro et con - H. M. Lossius, T. Coats

Ultrasound guided peripheral nerve block - Z. J. Koscielniak Nielsen, M. Due Nielsen

SSAI, Assessment in medical education - (P. K. Hyldmo, E. Ørn Einarsson, chair)

Principles of assessment - H. T. Østergaard

Electronic assessment system – does it make a difference - L. Niemi-Murola

Assessment related to courses – challenges and possibilities - D. Østergaard

10.00 - 10.30 Coffee

10.30 - 12.00 Posters

Free Papers

12.00 - 13.15 Lunch

Industry – Symposium, Schering Plough Organon

13.15-14.45 The nervous system and critical illness - (C. Sprung, chair)

Delirium frequency and impact and outcome - H. Flaatten

CIP - L. Eriksson

Triage in the most severely ill. Day vs night. Costs - C. Sprung

Patientdatabases - (M. Niskanen & A. Møller, chair) 

Results of the CPC survey - J. Laake

Finnish database - M. Niskanen

Danish database - A. Møller

DETAILED PROGRAMME
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13.15-14.45 Science - (E. Tønnesen, chair)

Why do we do scientific investigations - S. Lindahl

How to get a scientific paper accepted for publication - S. E. Gisvold

Postoperative pain symposium - (J. B. Dahl, chair) 

Transition from acute to chronic postoperative pain - H. Kehlet

Chronic pain after surgery - L. Nikolajsen

Controlled clinical trials in chronic postoperative pain - V. Kontinen

Ultrasound guided peripheral nerve block - Z. J. Koscielniak Nielsen, M. Due Nielsen

14.45 - 15.15 Coffee

15.15 - 16.00 Prehospital intubation - (S Mikkelsen, chair)

Factors affecting prehospital intubation: a review of 75.000 ambulance runs - S. Mikkelsen

SSAI guidelines for prehospital intubation - M. Sandberg

Neuroanaesthesia - (J. Wolff, A. Maass, chair)

Prognosis and outcome after traumatic brain injury - A. Maass

SAH: Controversies in the treatment of vasospasm - P. Reinstrup

The resistance to changing guidelines: challenges and how to meet them - (J. Fisker, chair), C. Spies

The Asmund Laerdal Lecture - xxxxxxxxxx
Education and patient safety - D. Østergaard

Ultrasound guided peripheral nerve block - Z. J. Koscielniak Nielsen, M. Due Nielsen

16.00 - 17.00 DASAIM’s Husfeldt Lecture

Friday 12.06.09
08.30-10.00 ICU+AB use and misuse - (J. Schierbeck, M. Singer, chair) 

Right dose - right duration - J. Bonde

Low bacterial resistance in Scandinavian countries - how do we do it? - S. Walther

Killing me softly with the right antibiotics - M. Singer

Postoperative cognitive dysfunction - “what is the clinical relevance?” - (L. Rasmussen, chair)

Current status and importance of cognitive dysfunction after cardiac surgery - D. van Dijk

Long term consequences of postoperative cognitive dysfunction - J. Steinmetz 

Clinical relevance of animal research in anaesthetic drug toxicity - G. Crosby

Opioids in chronic non malignant pain - (H. J. McQuay, chair)

Opioids for chronic non-malignant pain - H. McQuay

Opioids in neuropathic pain - P. Watson

Intrathecal opioids in chronic pain - J. P. Van Buyten

Emergency - How to initiate Prehospital Research - B. Dirks

Nordic Trauma Registery - K. Ringdal

Dispatch - E. Christensen

Ultrasound guided epidural and spinal analgesia in the difficult patient - (S. H. Hansen, chair), R. Hillmann

10.00 - 10.30 Coffee

10.30 - 12.00
Posters

Free Papers

12.00 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.45 ARF in ICU CRRT therapy - (T. Gilså, C. R. Martling, chair)

CRRT, start, dose, end, effect renal recovery - C. R. Martling

Nutrition, vitamins, trace elements and anticoagulation in CRRT - D. Kindgen-Milles

Transcranial Doppler - (K. Bülow, S. Byrd, chair), S. Byrd

Perioperative stroke - G. Crosby

SSAI clinical practice guidelines - (M. Niskanen, A. Møller, chair)

Sedation outside the operation theatre - Anaesthesia for emergency situations - A. G. Jensen

Acute pain management - xxxxxxxxxx

Recovery (Arranged by the European Society of Anaesthesiology) - (O. Sellevold, chair)

Ultrasound guided epidural and spinal analgesia in the difficult patient - (S. H. Hansen, chair), R. Hillmann

30th Congress Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care 10 - 13 June 2009, Odense, Denmark 
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14.45 - 15.15 Coffee

15.15 - 16.45 Acta Award Competition 
(5 presentations)

Ultrasound guided epidural and spinal analgesia in the difficult patient - (S. H. Hansen, chair), R. Hillmann

17.00-18.15 SSAI General Assembly Meeting

Congress dinner

Saturday 13.06.09
09.00 - 10.15 Prehospital treatment - (T.G. Hansen, chair)

Emergency Prehospital Obstetrics - J. L. Sørensen, M. Johansen

Prehospital Pedatrics - F. Davies

Spinal cord and peripheral nerve stimulation. What is new in the last 2 years - (A. Wahlstedt, chair)

Nerve stimulation in intractable pain - J. P. van Buyten

Angina pectoris and SCS - C. Andersen

SSAI - Breaking News and hot topics - (A. Aneman, , A. Perner, chair)

The SOAP study - D. De Backer 

Transcranial Doppler - J. Wolff, S. Byrd

09.30 - 10.15 Anaesthesiology down to Core Business 1 - xxxxxxxxxx
Emergency medicine any role for the anaesthesiologist? - xxxxxxxxxx
Chronic, palliative pain, core business? - xxxxxxxxxx
Anaesthesia/Intensive Care, a happy marriage? - xxxxxxxxxx

10.15 - 10.45 Coffee

10.45 - 11.30 Acute cardiac decompensation - (H. Schmidt, chair)

Medical treatment - B. Bein

Assist devices - A. Vuylsteke

Evidence based acupuncture - (G. Michagin, chair), P. Rosted

ICU in China - S. Sandy

Anaesthesiology down to Core Business 2 - xxxxxxxxxx
Workplace of the anaesthetist, defined by the surgeon? - xxxxxxxxxx
Organisation it doesn’t play a role - xxxxxxxxxx
Organisation is important - xxxxxxxxxx

Transcranial Doppler - J. Wolff, S. Byrd

11.30 - 12.45 Hospital at night
Do we have any standards for anaesthesia? 
Anaesthesia outside the operation theatre
Sedation given by non anaesthesiologist
Building a new hospital, what is important for the anaesthesiologist
S. E. Gisvold, P. K. Andersen, M. Hüttel

12.45 - 13.00
Closing ceremony
31st SSAI Congress presentation

DETAILED PROGRAMME

OUH

  WWW.SSAI2009.COM
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The bridge to further education

Every day there will be continuous education in anaesthesia,
intensive care medicine, pain management, emergency 
medicine, workshops in ultrasound guided techniques.

www.ssai.info

OUH

Call for Papers, deadline 10 February 2009
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NYHED

Den hurtige vej til revertering.Se produktresumé for yderligere oplysninger

Vi præsenterer BRIDION (SUGAMMADEX):
et fremskridt inden for anæstesien til hurtig 
revertering af alle grader af neuromuskulær 
blokade

  BRIDION er indiceret til revertering af neuromuskulær blokade induceret af 
rocuronium eller vecuronium. Til børn og unge (i alderen 2-17 år) anbefales
BRIDION kun til rutinemæssig revertering af moderat rocuronium-induceret
neuromuskulær blokade.

Nyhed – hurtig revertering 
af alle blokader uanset graden

DASAIM.indd   1 19-12-2008   13:07:38
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1. LÆGEMIDLETS NAVN Bridion 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder sugammadexnatrium 
svarende til 100 mg sugammadex. 2 ml indeholder sugammadexnatrium svarende til 200 mg sugammadex. 5 ml indeholder sugammadexnatrium svarende til 
500 mg sugammadex. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. Hjælpestoffer: Hver ml indeholder 9,7 mg natrium (se pkt. 4.4). 3. LÆGEMIDDELFORM 
Injektionsvæske, opløsning. Klar, farveløs til let gullig opløsning. pH er mellem 7 og 8, og osmolaliteten er mellem 300 og 500 mOsm/kg. 4. KLINISKE 
OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Revertering af neuromuskulær blokade induceret af rocuronium eller vecuronium. For den pædiatriske population: 
sugammadex anbefales kun til rutine revertering af rocuronium-induceret blokade hos børn og unge. 4.2 Dosering og indgivelses måde Sugammadex bør kun 
blive administeret af, eller under overvågning af en anæstesilæge. Det anbefales at monitorere ophævelsen af den neuromuskulære blokade med en passende 
neuromuskulær monitoreringsteknik. Som ved almindelig postanæstesisk praksis efter en neuromuskulær blokade, anbefales det at monitorere patienten i den 
intermediære post-operative periode for utilsigtede hændelser, herunder genetablering af blokade (se pkt. 4.4). Når visse lægemidler, som indebærer 
fortrængnings-interaktioner, administreres parenteralt indenfor 6 timer fra sugammadex, bør patienten overvåges for tegn på genetablering af blokade (se pkt. 
4.4 og 4.5). Den anbefalede dosis af sugammadex afhænger af graden af den neuromuskulære blokade, der skal reverteres. Den anbefalede dosis afhænger 
ikke af anæstesiregimet. Sugammadex kan anvendes til revertering af forskellige grader af neuromuskulær blokade, der er induceret af rocuronium eller 
vecuronium: Voksne Rutinemæssig revertering: Der anbefales en dosis på 4 mg/kg sugammadex, hvis genopvågningen efter en rocuronium- eller 
vecuroniuminduceret blokade har nået mindst 1-2 post-tetanic counts (PTC). Mediantiden for revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 er ca. 3 minutter (se pkt. 5.1). 
En dosis på 2 mg/kg sugammadex anbefales, hvis der er sket en spontan genopvågning op til mindst genetablering af T2 efter en rocuronium- eller 
vecuroniuminduceret blokade. Mediantiden for revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 er ca. 2 minutter (se pkt. 5.1). Ved brug af de anbefalede doser for 
rutinemæssig revertering vil mediantiden for revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 være en smule kortere for rocuroniuminduceret neuromuskulær blokade 
sammenlignet med vecuroniuminduceret neuromuskulær blokade (se pkt. 5.1). Øjeblikkelig revertering af rocuroniuminduceret blokade: Hvis der er klinisk 
behov for øjeblikkelig revertering efter indgivelse af rocuronium, anbefales en dosis på 16 mg/kg sugammadex. Når 16 mg/kg sugammadex indgives 3 
minutter efter en bolusinjektion på 1,2 mg/kg rocuroniumbromid, kan man forvente en mediantid på ca. 1,5 minut for revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 (se 
pkt. 5.1). Der er ingen data, der understøtter brugen af sugammadex til øjeblikkelig revertering efter vecuroniuminduceret blokade. Gen-administration af 
sugammadex: I sjældne tilfælde ved genetablering af blokade post-operativt (se pkt. 4.4) efter en initial dosis på 2 mg/kg eller 4 mg/kg sugammadex, anbefales 
en gen-administration af sugammadex på 4 mg/kg. Efter den anden dosis sugammadex, skal patienten monitoreres tæt for at sikre vedvarende retablering af 
neuromuskulær funktion. Gen-administration af rocuronium eller vecuronium efter sugammadex: En pause på 24 timer bør overvejes (se pkt. 4.4). Yderligere 
information om specielle patientgrupper Nedsat nyrefunktion: Ved mild til moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance ≥ 30 og < 80 ml/min): Der 
anbefales samme dosering som til voksne. Brug af sugammadex anbefales ikke til patienter med svær nedsat nyrefunktion (inklusive patienter med behov for 
dialyse(CrCl < 30 ml/min)) (se pkt. 4.4). Ældre patienter: Efter indgivelse af sugammadex, ved genetablering af T2 efter en rocuroniuminduceret blokade, var 
mediantiden for revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 hos voksne (18-64 år) 2,2 minutter, hos gamle patienter (65-74 år) var den 2,6 minutter, og hos ældre 
patienter (75 år eller mere) var den 3,6 minutter. Der anbefales samme dosering som til voksne, selvom genopvågningstiderne hos ældre er tilbøjelige til at 
være længere (se pkt. 4.4). Overvægtige patienter: Ved dosering til overvægtige patienter bør dosis af sugammadex fastsættes i forhold til patientens faktiske 
kropsvægt. De anbefalede doseringer for voksne bør følges. Nedsat leverfunktion: Ved mild til moderat nedsat leverfunktion: da sugammadex hovedsageligt 
udskilles via nyrerne er dosisjustering ikke nødvendig. Der er ikke udført studier i patienter med nedsat leverfunktion. Derfor bør patienter med svær nedsat 
leverfunktion behandles med stor forsigtighed (se pkt. 4.4). Pædiatriske patienter: Data for den pædiatriske population er begrænset (kun et studie for 
revertering af rocuroniuminduceret blokade ved genetablering af T2). Børn og unge: Til rutinemæssig revertering af tilbagevendelsen til T2 efter 
rocuroniuminduceret blokade hos børn og unge (2-17 år) anbefales 2 mg/kg sugammadex. Andre rutinemæssige reverteringssituationer er ikke blevet 
undersøgt og kan derfor ikke anbefales, før der foreligger yderligere data. Øjeblikkelig revertering hos børn og unge er ikke blevet undersøgt og kan derfor ikke 
anbefales, før der foreligger yderligere data. Bridion 100 mg/ml kan fortyndes til 10 mg/ml for at øge doseringsnøjagtigheden hos den pædiatriske population 
(se pkt. 6.6). Nyfødte og spædbørn: Der er kun begrænset erfaring med sugammadex hos spædbørn (30 dage til 2 år), og hos nyfødte (yngre end 30 dage) er 
brugen ikke blevet undersøgt. Brugen af sugammadex til nyfødte og spædbørn kan derfor ikke anbefales, før der foreligger yderligere data. Administrationsmåde 
Sugammadex bør administreres intravenøst som en enkelt bolusinjektion. Bolusinjektionen bør gives hurtigt, inden for 10 sekunder, direkte i en vene eller i et 
eksisterende i.v. drop (se pkt. 6.6). Sugammadex er kun administreret som en enkel bolusinjektion i kliniske forsøg. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over 
for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Monitorering af den 
respiratoriske funktion under genopvågning: Ventilering af patienterne er påkrævet indtil tilstrækkelig spontan respiration er reetableret efter revertering af 
neuromuskulær blokade. Selv om revertering af den neuromuskulære blokade er fuldstændig, kan andre lægemidler, som er anvendt i den peri- og 
postoperative periode, undertrykke den respiratoriske funktion, og derfor kan ventilering stadig være påkrævet. Hvis neuromuskulær blokade vender tilbage 
efter ekstubation, skal tilstrækkelig ventilering foretages. Tilbagevenden af blokade: I kliniske studier blev der hovedsageligt rapporteret om tilbagevenden af 
blokade, når suboptimale doser (i dose finding studier) blev administreret. For at forhindre tilbagevenden af neuromuskulær blokade bør de anbefalede doser 
for rutinemæssig eller øjeblikkelig revertering (se pkt. 4.2) anvendes. Ventetider for gen-administration af neuromuskulære blokerende stoffer efter revertering 
med sugammadex: Hvis der kræves en gen-administration af rocuronium eller vecuronium anbefales en pause på 24 timer. Hvis neuromuskulær blokade er 
påkrævet før den anbefalede ventetid er gået, bør et non-steroidt neuromuskulært blokerende stof anvendes. Nedsat nyrefunktion: Hos patienter med alvorligt 
nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance < 30 ml/min) var der forsinket udskillelse af sugammadex eller sugammadex-rocuronium komplekset. Der var dog 
ingen tegn på, at den neuromuskulære blokade vendte tilbage hos disse patienter. Data fra et begrænset antal patienter med dialysekrævende nedsat 
nyrefunktion tyder på et inkonsistent fald i plasmaniveauerne for sugammadex ved hæmodialyse. Anvendelse af sugammadex til patienter med alvorligt 
nyresvigt anbefales ikke. Interaktioner pga. vedvarende effekt af rocuronium eller vecuronium: Når lægemidler, der potenserer neuromuskulær blokade, 
anvendes postoperativt, bør man være særlig opmærksom på risikoen for tilbagevenden af blokade. Se venligst indlægssedlen for rocuronium eller vecuronium, 
hvor der findes en liste over de lægemidler, som potenserer neuromuskulær blokade. I tilfælde af tilbagevenden af blokade kan patienten få behov for mekanisk 
ventilering og gen-administration af sugammadex (se pkt. 4.2). Mulige interaktioner: Bindings-interaktioner: Samtidig administration af sugammadex, kan 
nedsætte effekten af visse lægemidler, da (de frie) plasmakoncentrationer nedsættes (se pkt. 4.5, Hormonelle præventionsmidler). Hvis dette opstår, anbefales 
det lægen at overveje gen-administration af lægemidlet, administration af et terapeutisk lignende lægemiddel (her foretrækkes en anden kemisk klasse) og/
eller en ikke-farmakologisk intervention. Fortrængnings-interaktioner: Administrationen af visse lægemidler efter sugammadex kan teoretisk set fortrænge 
rocuronium eller vecuronium fra sugammadex. Som resultat heraf kan tilbagevenden af blokade opstå. I sådanne situationer skal patienten ventileres. 
Administration af det lægemiddel, som forårsagede fortrængelsen skal ophøre, hvis der er tale om infusion. I situationer hvor potentielle fortrængnings-
interaktioner kan forventes, bør patienter monitoreres tæt for tegn på tilbagevenden af blokade (ca. 15 minutter) efter parenteral administration af et andet 
lægemiddel, som gives i op til 6 timer efter sugammadex. Fortrængnings-interaktioner er indtil videre kun forventet for få aktive stoffer (toremifen, flucloxacillin 
og fusidinsyre, se pkt. 4.5). Let anæstesi: I kliniske studier, hvor en ønsket revertering af neuromuskulær blokade blev foretaget midt under anæstesien, blev 
der af og til observeret tegn på let anæstesi (bevægelse, hoste, grimasser og sutten på det trakeale rør). Hvis neuromuskulær blokade reverterer mens 
anæstesien fortsættes, skal der gives yderligere doser anæsteticum og/eller opioid som klinisk indiceret. Nedsat leverfunktion: Sugammadex bliver ikke 
metaboliseret i eller udskilt via leveren. Derfor er der ikke udført dedikerede studier på patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med svær nedsat 
leverfunktion skal behandles med stor forsigtighed. Anvendelse på intensiv terapi afsnit (ITA): Anvendelse af sugammadex er ikke undersøgt på intensivafdelinger 
hos patienter, der får rocuronium eller vecuronium. Anvendelse til revertering af andre euromuskulært blokerende stoffer end rocuronium/vecuronium: 
Sugammadex bør ikke anvendes til revertering af blokade induceret af non-steroide neuromuskulært blokerende stoffer såsom succinylcholin- eller 
benzylisoquinolinium forbindelser. Sugammadex bør ikke anvendes til revertering af neuromuskulær blokade induceret af andre steroide neuromuskulært 
blokerende stoffer end rocuronium eller vecuronium, eftersom der ikke findes data for effekt og sikkerhed for disse tilfælde. Der findes begrænsede data for 
revertering af pancuronium induceret blokade, men det tilrådes ikke at anvende sugammadex i denne situation. Forsinket opvågning: Tilstande forbundet med 
forlænget cirkulationstid, såsom kardiovaskulær sygdom, alder (se pkt. 4.2 for opvågningstiden hos ældre) eller ødematøs tilstand, kan medføre længere 
opvågningstider. Allergiske reaktioner: Læger bør være forberedt på mulige allergiske reaktioner og derfor tage de nødvendige forholdsregler (se pkt. 4.8). 
Patienter på kontrolleret natrium diæt: En ml opløsning indeholder 9,7 mg natrium. En dosis på 23 mg natrium anses som ’natriumfri’. Hvis der skal 
administreres mere end 2,4 ml, bør det tages med i overvejelserne hos patienter på en kontrolleret natrium diæt. Forlænget QTc-interval: To komplette QTc-
studier (N=146), begge i frivillige ved bevidsthed, demonstrerede at sugammadex  alene eller i kombination med rocuronium eller vecuronium ikke er 
forbundet med forlænget QTc-interval. Den ensidet øvre 95 % øvre konfidensgrænse for QTc-forskellen til placebo var i begge studier godt under 10 ms 
marginen for hver af de 12-13 måletidspunkter. I det kliniske program blev få tilfælde af forlænget QTc rapporteret (QTc> 500 ms eller QTc-øgning> 60 ms) 
i kliniske studier hvor patienter fik sugammadex i kombination med sevofluran eller propofol. Under anæstesi administreres adskillige lægemidler med 
potentiale for at forlænge QTc (f.eks. sevofluran). De rutinemæssige forholdsregler for behandling af arytmi skal tages med i betragtning. 4.5 Interaktion med 
andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke udført formelle kliniske interaktionsstudier hos voksne med sugammadex og andre lægemidler. 
Informationen i dette afsnit er baseret på bindingsaffinitet mellem sugammadex og andre lægemidler, ikke-kliniske eksperimenter og simuleringer, hvor der 
anvendes en model, der tager højde for den farmokodynamiske effekt af neuromuskulære blokkere og den farmakokinetiske interaktion mellem 
neuromuskulære blokkere og sugammadex. På baggrund af in-vitro data og med de farmakokinetiske og anden relevant information taget i betragtning, 
forventes ingen klinisk signifikante farmakodynamiske interaktioner med andre lægemidler, med undtagelse af følgende: For toremifen, flucloxacillin og 
fusidinsyre kan fortrængnings-interaktioner ikke udelukkes (der forventes ingen klinisk relevante bindings-interaktioner). For hormonelle præventionsmidler 
kan klinisk relevante bindings-interaktioner ikke udelukkes (der forventes ingen fortrængnings-interaktioner). Interaktioner, som muligvis påvirker effekten af 
sugammadex (se også pkt. 4.4): Toremifen: For toremifen, som har en relativ høj affinitetskonstant og relative høje plasmakoncentrationer, kan der forekomme 
nogen fortrængning af vecuronium eller rocuronium fra det dannede kompleks med sugammadex. Revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 kan derfor være forsinket 
hos patienter, som har fået toremifen på operationsdagen. Intravenøs administration af flucloxacillin og fusidinsyre: Intravenøs administration af fusidinsyre og 
store doser af flucloxacillin (infusion med 500 mg eller mere) kan forårsage nogen fortrængning af rocuronium eller vecuronium fra sugammadex. Anvendelse 
af disse lægemidler i den præoperative fase kan forårsage nogen forsinkelse af revertering af T4/T1 ratioen til 0,9. Anvendelsen af disse lægemidler anbefales 
ikke i den postoperative fase efter rutine revertering under overvågningsperioden på 6 timer (se pkt. 4.4). Hvis administration af flucloxacillin eller fusidinsyre 
ikke kan undgås i denne periode, bør ventilationen observeres tæt, især i de første 15 minutter efter administrationen. For gen-administration af sugammadex 
se pkt. 4.2. Interaktioner, som muligvis påvirker effekten af andre lægemidler (se også pkt. 4.4): Hormonelle præventionsmidler: Interaktionen mellem 4 mg/
kg sugammadex og et progestogen var forventet at føre til et fald i progestogeneksponeringen (34 % af AUC) svarende til det fald, som ses, når en glemt daglig 
dosis af et oralt præventionsmiddel tages 12 timer for sent, hvilket kan medføre reduceret effektivitet. For østrogen forventes effekten at være mindre. Derfor 
anses administration af en bolus-dosis sugammadex for at svare til én glemt daglig dosis af et oralt præventionsmiddel (enten kombinations- eller rent 
progestogenpræparat). Hvis sugammadex administreres samme dag som et oralt præventionsmiddel indtages, bør man følge de råd, der er givet vedrørende 
glemte tabletter i indlægssedlen for det orale præventionsmiddel. Hvis der anvendes et ikke-oralt hormonalt præventionsmiddel skal patienten de efterfølgende 
7 dage anvende et alternativt ikke-hormonelt præventionsmiddel og følge rådene i indlægssedlen. Påvirkning af laboratorieundersøgelser: I almindelighed 
påvirker sugammadex ikke laboratorieundersøgelser, dog med mulig undtagelse af serum progesteron måling og visse koagulationsparametre (aktiveret partiel 
tromboplastintid, protrombintid, protrombintid (international normaliseret ratio)). Denne påvirkning blev observeret i plasmaprøver tilsat en 
sugammadexkoncentration i samme område, som opnås for Cmax efter en dosis på 16 mg/kg. Den kliniske relevans af disse resultater er usikker, da det ikke 
har været undersøgt hos patienter. Pædiatriske patienter Der er ikke udført formelle interaktionsstudier. De ovennævnte interaktioner for voksne og advarslerne 
i pkt. 4.4 skal også tages i betragtning, når det drejer sig om pædiatriske patienter. 4.6 Graviditet og amning Der foreligger ikke kliniske data om eksponering 
for sugammadex under graviditet. Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den 
postnatale udvikling. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering af sugammadex til gravide kvinder. Det er uvist, hvorvidt sugammadex udskilles i human 
modermælk. Dyrestudier har vist, at sugammadex udskilles i modermælken. Den orale absorption af cyclodextrin er generelt lav, og der forventes ingen effekt 
på ammende børn, som følge af administrationen af en enkelt dosis til ammende kvinder. Sugammadex kan anvendes under amning. 4.7 Virkning på evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 
Bivirkninger Sikkerheden af sugammadex er blevet undersøgt på baggrund af en integreret sikkerhedsdatabase med ca. 1.700 patienter og 120 frivillige. Den mest 
almindelig rapporterede bivirkning, dysgeusi (metallisk eller bitter smag) var mest set efter doser på 32 mg/kg sugammadex eller højere. Hos få personer blev der 
rapporteret allergilignende reaktioner (dvs. rødme, erytematøst udslæt) efter indgivelse af sugammadex, hvoraf en var bekræftet som mild allergisk reaktion.

Organklasse Hyppighed Bivirkninger
Immunsystemet Ikke almindelig (> 1/1.000 til, < 1/100) Allergiske reaktioner (se pkt. 4.4)
Traumer, forgiftninger og 
behandlingskomplikationer

Almindelig (> 1/100 til, < 1/10) Anæstesi komplikation (se pkt. 4.4)
Ikke almindelig (> 1/1.000 til, < 1/100) Uønsket bevidsthed under anæstesi

Nervesystemet Meget almindelig (> 1/10) i frivillige Dysgeusi

Anæstesi komplikation: Anæstesi komplikationer, antydet ved genopbygning af den neuromuskulære funktion, inkluderer bevægelse af ekstremiteter eller 
kroppen eller hoste under anæstesiproceduren eller under operation, grimasser, eller sutten på det trakeale rør. Se pkt. 4.4 Let anæstesi. Bevidsthed: 
Der har været rapporteret få tilfælde af bevidsthed hos personer behandlet med sugammadex. Relationen til sugammadex er ikke klar. Genetablering af 
blokade: I databasen for de poolede fase I-III studier med en placebogruppe, var tilfældene af genetablering af blokade 2 % efter sugammadex og 0 % i 
placebogruppen, målt ved neuromuskulær monitorering. Alle disse tilfælde var stort set fra dose-finding studier, hvor en suboptimal dosis (mindre end 2 mg/kg) 
blev administreret (se pkt. 4.4). Yderligere information om specielle patientgrupper. Lungepatienter: I et klinisk forsøg hos patienter med lungekomplikationer 
i anamnesen, blev der rapporteret bronkospasmer, som en mulig relateret bivirkning for to patienter, årsagssammenhængen kunne ikke udelukkes. For alle 

patienter med lungekomplikationer i anamnesen, bør lægen være opmærksom på muligheden for forekomsten af bronkospasmer. Pædiatriske patienter En 
begrænset database tyder på, at sikkerhedsprofilen for sugammadex (op til 4 mg/kg) hos pædiatriske patienter svarede til sikkerhedsprofilen for voksne. 
4.9 Overdosering I kliniske studier blev der rapporteret ét tilfælde af utilsigtet overdosering med 40 mg/kg uden nogen signifikante uønskede virkninger. 
I et tolerancestudie på mennesker blev sugammadex administreret i doser op til 96 mg/kg. Der blev ikke rapporteret om dosisrelateret bivirkninger eller 
alvorlige bivirkninger. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Antidoter, ATC-kode: 
V03AB35 Virkningsmekanisme: Sugammadex er et modificeret gammacyclodextrin, der er en Selektiv Relaksantia Antidot. Det danner et kompleks med 
de neuromuskulært blokerende stoffer rocuronium eller vecuronium i plasma og reducerer dermed mængden af neuromuskulært blokerende stoffer, der 
ellers vil binde til nicotin receptorerne ved den neuromuskulære endeplade. Dette resulterer i en revertering af den neuromuskulære blokade induceret af 
rocuronium eller vecuronium. Farmakodynamisk effekt: Sugammadex er blevet administreret med doser fra 0,5 mg/kg til 16 mg/kg i dosis-respons studier af 
rocuroniuminduceret blokade (0,6; 0,9; 1,0 og 1,2 mg/kg rocuroniumbromid med og uden vedligeholdelsesdoser) og vecuroniuminduceret blokade (0,1 mg/
kg vecuroniumbromid med og uden vedligeholdelsesdoser) på forskellige tidspunkter/dybder af blokaden. Der blev i disse studier set et tydeligt dosis-respons 
forhold. Klinisk effekt og sikkerhed: Sugammadex kan administreres på flere forskellige tidspunkter efter administration af rocuronium- eller vecuroniumbromid: 
Rutinemæssig revertering – dyb neuromuskulær blokade: I et pivotalt studie fik patienter rocuronium- eller vecuroniumgruppen i randomiseret orden. Efter den 
sidste dosis rocuronium eller vecuronium, ved 1-2 PTC, blev 4 mg/kg sugammadex eller 70 µg/kg neostigmin administreret i randomiseret orden. Tiden fra 
begyndelsen af administreringen af sugammadex eller neostigmin til revertering af T4/ T1 ratioen til 0,9 var: Tiden (minutter) fra administrering af sugammadex 
eller neostigmin ved dyb neuromuskulær blokade (1-2 PTC) efter rocuronium eller vecuronium til revertring af T4/ T1 ratioen til 0,9

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

Sugammadex (4 mg/kg) Neostigmin (70 µg/kg)
Rocuronium
N 37 37
Median (minutter) 2,7 49,0
Område 1,2-16,1 13,3-145,7
Vecuronium
N 47 36
Median (minutter) 3,3 49,9
Område 1,4-68,4 46,0-312,7

Rutinemæssig revertering – moderat neuromuskulær blokade: I et andet pivotalt studie fik patienter rocuronium- eller vecuroniumgruppen i randomiseret 
orden. Efter den sidste dosis af rocuronium eller vecuronium, ved genetablering til T2, blev 2 mg/kg sugammadex eller 50 µg/kg neostigmin administreret i 
randomiseret orden. Tiden fra begyndelsen af administreringen af sugammadex eller neostigmin til revertering af T4/ T1 ratioen til 0,9 var: Tiden (minutter) fra 
administration af sugammadex eller neostigmin ved genetablering af T2 efter rocuronium eller vecuronium til revertering af T4/T1 ratioen til 0,9

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

Sugammadex (2 mg/kg) Neostigmin (50 µg/kg)
Rocuronium
N 48 48
Median (minutter) 1,4 17,6
Område 0,9-5,4 3,7-106,9
Vecuronium
N 48 45
Median (minutter) 2,1 18,9
Område 1,2-64,2 2,9-76,2

Revertering med sugammadex af den neuromuskulære blokade induceret af rocuronium blev sammenlignet med reverteringen med neostigmin af den 
neuromuskulære blokade induceret af cisatracurium. Ved genetablering af T2 blev en dosis på 2 mg/kg sugammadex eller 50 µg/kg neostigmin administreret. 
Sugammadex gav en hurtigere revertering af den neuromuskulære blokade induceret af rocuronium sammenlignet med revertering med neostigmin af 
den neuromuskulære blokade induceret af cisatracurium: Tiden (minutter) fra administration af sugammadex eller neostigmin ved genetablering af T2 efter 
rocuronium eller cisatracurium til revertering af T4/ T1 ratioen til 0,9

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

Rocuronium og sugammadex (2 mg/kg) Cisatracurium og neostigmin (50 µg/kg)
N 34 39
Median (minutter) 1,9 7,2
Område 0,7-6,4 4,2-28,2

For umiddelbar revertering: Tiden til revertering efter succinylcholininduceret neuromuskulær blokade (1 mg/kg) blev sammenlignet med sugammadex (16 mg/
kg, 3 minutter senere) – induceret revertering fra rocuronium induceret neuromuskulær blokade (1,2 mg/kg). Tiden (minutter) fra administration af rocuronium 
og sugammadex eller succinylcholin ved genetablering af T1 10 %

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

Rocuronium og sugammadex (16 mg/kg) Succinylcholin (1 mg/kg)
N 55 55
Median (minutter) 4,2 7,1
Område 3,5-7,7 3,7-10,5

I en samlet analyse blev følgende reverteringstider for 16 mg/kg sugammadex efter 1,2 mg/kg rocuroniumbromid rapporteret: Tiden (minutter) fra 
administration af sugammadex 3 minutter efter rocuronium til revertering af T4/ T1 ratioen til 0,9; 0,8 eller 0,7

T4/ T1 til 0,9 T4/ T1 til 0,8 T4/ T1 til 0,7
N 65 65 65
Median (minutter) 1,5 1,3 1,1
Område 0,5-14,3 0,5-6,2 0,5-3,3

5.2 Farmakokinetiske egenskaber De farmakokinetiske parametre for sugammadex var beregnet ud fra den totale sum af nonkompleksbundne og 
kompleksbundne koncentrationer af sugammadex. Farmakokinetiske parametre som clearance og distributionsvolumen antages at være de sammen for 
nonkompleksbundet og kompleksbundet sugammadex i bedøvede patienter. Fordeling: Fordelingsvolumet af steady-state for sugammadex er ca. 11-14 liter. 
Hverken sugammadex eller komplekset af sugammadex og rocuronium binder til plasmaproteiner eller erytrocytter, som blev vist in vitro med hankønsplasma 
og fuldblod. Sugammadex udviser lineær kinetik i dosisintervallet 1 til 16 mg/kg, når det administreres som en i.v.-bolusdosis. Metabolisme: I prækliniske og 
kliniske studier er der ikke set sugammadex metabolitter, og der blev kun set renal udskillelse af det uomdannede produkt som eliminationsvej. Eliminering: 
Elimineringshalveringstiden (t½) af sugammadex hos voksne er 1,8 time og plasma clearance er estimeret til 88 ml/min. Et massebalancestudie viste at 
> 90 % af dosis blev udskilt inden 24 timer. 96 % af dosis blev udskilt i urinen, hvor 95 % var uomdannet sugammadex. Udskillelsen via fæces eller udåndet 
luft var mindre end 0,02 % af dosis. Administration af sugammadex i raske frivillige resulterede i en øget renal eliminering af rocuroniumkomplekset. Specielle 
populationer: Ældre og nedsat nyrefunktion: De farmakokinetiske parametre baseret på farmakokinetiske modeller i typiske ældre og/eller patienter med 
nedsat nyrefunktion er vist nedenfor:

Typiske subjekter (75 kg) Clearance
Fordelingsvolumen ved 

steady-state (l)
Elimineringshalveringstid (timer)

Voksne (40 år) Normal CrCL: 100 ml/min 88 (25,0 %) 11,4 (22,9 %) 1,8 (32,9 %)
Voksne (40 år) Mild nedsat nyrefunktion CrCL: 50 ml/min 71 (23,6 %) 11,4 (23,0 %) 2,2 (33,3 %)
Voksne (40 år) Moderat nedsat nyrefunktion CrCL: 30 ml/min 28 (24,4 %) 11,4 (23,5 %) 5,2 (32,9 %)
Ældre (75 år) Normal CrCL: 80 ml/min 80 (24,0 %) 13,5 (24,4 %) 2,4 (34,9 %)
Ældre (75 år) Mild nedsat nyrefunktion CrCL: 50 ml/min 72 (24,5 %) 13,2 (24,2 %) 2,6 (34,6 %)
Ældre (75 år) Moderat nedsat nyrefunktion CrCL: 30 ml/min 28 (24,7 %) 13,4 (23,8 %) 6,1 (36,5 %)

Middelværdi og CV (%) er vist. Pædiatrisk: Farmakokinetik i pædiatriske patienter (n=51) i alderen fra 0 til 17 år blev evalueret ved at anvende 
populationsfarmakokinetisk (PK) analyse. Hos patienter under 18 år stiger fordelingsvolumet og clearance med stigende alder. Variabiliteten af sugammadex-
plasmakoncentrationen hos pædiatriske patienter er sammenlignelig med den for voksne. De farmakokinetiske (PK) parametre for to typiske pædiatriske 
patienter ses nedenfor:

PK parametre af sugammadex i typiske pædiatriske patienter
PK parametre Børn (alder: 8 år) Unge (alder: 15 år)
Eliminationshalveringstiden (timer) 0,9 1,7
Fordelingsvolumet ved steady-state (l) 3,1 9,1
Clearance (ml/min) 41 71

Køn: Der er ikke set nogen kønsforskelle. Race: Der er ikke set nogen kliniske relevante forskelle i de farmakokinetiske parametre i et studie med raske 
japanere og kaukasiere. Begrænsede data indikerer ikke forskelle i farmakokinetiske parametre i sorte eller afrikanske amerikanere. Kropsvægt: Populations-
farmakokinetisk analyse hos voksne og ældre patienter viste ikke klinisk relevante forhold af clearance og fordelingsvolumen med kropsvægten. 5.3 Prækliniske 
sikkerhedsdata. De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter 
gentagne doser, potentiel genotoksicitet, karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet, lokal tolerance eller kompatibilitet med blod. Sugammadex fjernes hurtigt 
fra de fleste organer; der er dog nogen retention af forbindelser i knogler og tænder hos rotter. Den komponent der oftest er forbundet med den reversible 
binding er hydroxyapatit, den uorganiske matrix i disse væv. Prækliniske studier hos unge voksne og nyfødte rotter har vist, at retentionen ikke påvirker farvning 
af tænder eller kvaliteten, strukturen, turnover eller udviklingen af knoglerne negativt. Hos unge rotter blev observeret hvidlig misfarvning af fortænderne og 
forstyrrelser i emaljedannelse ved gentagne doser. Disse exponeringsdoser var 48-480 gange den kliniske exponering ved 4 mg/kg. 6. FARMACEUTISKE 
OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer. Saltsyre 3,7 % og/eller natriumhydroxid (til pH justering) Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder. Dette lægemiddel 
må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6. Fysisk uforligelighed er rapporteret med verapamil, ondansetron og ranitidin. 
6.3 Opbevaringstid 3 år. Efter første åbning og fortynding er der vist kemisk og fysisk stabilitet i brug op til 48 timer ved 2 °C til 25 °C. Fra et mikrobiologisk 
synspunkt bør det fortyndede produkt anvendes med det samme. Hvis produktet ikke anvendes med det samme, er opbevaringstider og -forhold før brug af 
produktet brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortyndingen er foretaget under kontrollerede og 
validerede aseptiske forhold. 6.4 Særlige opbevaringsforhold. Opbevares under 30 °C. Må ikke nedfryses. Behold hætteglasset i den ydre pakning for at beskytte 
mod lys. Opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel se pkt. 6.3. Emballagetype og pakningsstørrelser. Engangsanvendelige type I glas, hætteglas, 
lukket med grå chlorobutyl gummiprop med aluminium låg og aftageling forsejling. Hætteglassets gummiprop indeholder ikke latex. Pakningsstørrelser: 10 
hætteglas af 2 ml eller 10 hætteglas af 5 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering. Hvis 
Bridion administreres via en infusionsslange, der også anvendes til andre lægemidler, er det vigtigt, at infusionsslangen skylles grundigt (f.eks. med 9 mg/
ml (0,9 % natriumchlorid)) mellem administreringen af Bridion og andre lægemidler, hvor der er set uforligelighed med Bridion, eller hvor forligeligheden 
med Bridion ikke er vist. Sugammadex kan injiceres i intravenøse infusionsslanger med følgende intravenøse opløsninger: natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %), 
glucose 50 mg/ml (5 %), natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45 %) og glucose 25 mg/ml (2,5 %), Ringer-laktat opløsning, Ringers opløsning, glucose 50 mg/ml 
(5 %) i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %). For pædiatriske patienter kan Bridion fortyndes i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) til en koncentration på 10 mg/ml (se 
pkt. 6.3). Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
N.V Organon a part of Schering Plough,  Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland. Repræsentant: Schering Plough, Lautrupbjerg 2, 2750 Ballerup 8. 
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/1/08/466/001 EU/1/08/466/002. 9. DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/
FORNYELSE AF TILLADELSEN 25. juli 2008. 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN Detaljeret information om dette produkt kan findes på hjemmeside for 
European Medicines Agency (EMEA) http://www.emea.europa.eu. PAKNINGER OG PRISER pr. 25. juli 2008. Bridion 100mg/ml 10 x 2ml -  AIP kr. 7.460,00 
- AUP kr. 10.051,40. Bridion 100mg/ml 10 x 5ml -  AIP kr. 18.650,00 - AUP kr. 25.115,95.
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Sevorane® sevofluran

SEVORANE® SEVOFLURAN - VÆSKE TIL INHALATIONSDAMP
Indeholder mindst 300 ppm vand for at beskytte mod Lewis syrer. Der er ikke tilsat andre stoffer eller kemiske stabilisatorer. ATC-kode: N 01 AB 08. Indikationer:
Universel anæstesi. Dosering: Anæstesiindledning: Inhalation med sevofluran 0,5-1,0% i O2/N2O stigende med 0,5-1,0% sevofluran op til maksimalt 8 % hos voks-
ne og børn indtil ønsket anæstesidybde. Anæstesivedligeholdelse: Inhalation med 0,5-3% sevofluran i O2/N2O. Ældre: Ofte vil det kræve lavere koncentrationer af
sevofluran for at opretholde kirurgisk anæstesi hos ældre patienter. Kontraindikationer: Kendt allergi over for sevofluran eller andre halogenerede anæstesimid-
ler. Uforklarlig feber eller leverpåvirkning efter anæstesi med halogenerede anæstesimid-ler. Bør ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt disposition
for malign hypertermi. Interaktioner: Det er vist, at sevofluran kan administreres sikkert og effektivt sammen med adskillige andre lægemidler, som normalt admi-
nistreres i kirurgiske situationer såsom lægemidler med virkning på centralnervesystemet, lægemidler med effekt på det autonome nervesystem, muskelrelaksan-
tia med effekt på bløde muskler, antibiotika inklusiv aminoglukosider, hormoner og syntetiske substitutter, blodderivater og kardiovaskulære lægemidler, inklusiv
efedrin. Sevofluran kan administreres samtidig med barbiturater. Sevofluran kan administreres samtidig med benzodiazepiner og opiater. Benzodiazepiner og opia-
ter forventes at reducere sevoflurans MAC i samme omfang som andre inhalerede anæstetika. Nitrogenoxid: Som for andre flygtige anæstetika MAC reduceres med
omkring 50 % hos voksne og omkring 25 % hos pædiatriske patienter. Neuromuskulære blokkere: Sevofluran påvirker både styrken og varigheden af den neuro-
muskulære blokade af non-depolariserende muskel-relaksantia. Når sevofluran anvendes som supplement til alfentanil-nitrogenoxid anæstesimidler, bliver effek-
ten af den neuromuskulære blokade stærkere, hvis den er induceret med pancuronium, vecuronium eller atracurium. Reducerer man dosis af den neuromuskulæ-
re blokker under den indledende anæstesi, kan det resultere i en forsinkelse af en tilstand, der er passende for endotrakeal intubering på grund af utilstrækkelig
afslapning af musklerne. Den forstærkende effekt af en neuromuskulær blokker ses få minutter efter administration af sevofluran er påbegyndt. Hvis der ikke fin-
des specifikke retningslinjer, kan følgende iagttages: dosis af non-depolariserende muskelrelaksantia bør ikke reduceres ved endotrakeal intubering, og ved vedli-
geholdelsesanæstesi bør dosis af non-depolariserende muskelrelaksantia reduceres i forhold til dosis ved nitrogenoxid/opiat anæstetika. Administration af supple-
rende doser af  muskelrelaksantia bør ske under hensyntagen til respons på nervestimulation. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:
Sevofluran virker uterus-relakserende og nedsætter den utero-placentale blodgennem-strømning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi.
Anvendelse af moderat hyperventilation ved neurokirurgiske indgreb anbefales for at modvirke en stigning i det intrakranielle tryk. Gentagen brug bør undgås.
Dystoniske bevægelser, som er forsvundet uden behandling, er set hos børn, som har fået sevofluran til anæstesiinduktion. Forbindelsen til sevofluran er usikker.
Malign hypertermi er rapporteret i enkelte tilfælde. Der er i enkelte tilfælde rapporteret om postoperativ hepatitis, men med usikker forbindelse til sevofluran. Hos
særligt følsomme personer kan inhalation af Sevorane® udløse en hypermetabolisk tilstand i skeletmuskulaturen, som medfører et stort oxygenbehov, og det klini-
ske syndrom kendt som malign hypertermi. Det klinisk syndrom viser sig ved hypercapnia og kan også omfatte muskelrigiditet, takykardi, takypnø, cyanose, aryt-
mier og/eller ustabilt blodtryk. Nogle af disse ikke specifikke symptomer kan også forekomme ved let anæstesi, akut hypoxia, hypercapnia eller hypovolæmi.
Behandling af malign hypertermi omfatter afbrydelse af behandling med det udløsende lægemiddel, administration af intravenøs dantrolennatrium og nødvendig
understøttende behandling. Der kan forekomme nyresvigt senere og urinflow bør måles og opretholdes. Ved vedligeholdelsesanæstesi kan en øgning af koncen-
trationen af sevofluran medføre et dosisafhængigt fald i blodtrykket. Store fald i blodtrykket kan være relateret til dybden af anæstesien og kan modvirkes ved at
sænke koncentrationen af inspireret sevofluran. Som for andre anæstetika er det vigtigt at vedligeholde hæmodynamisk stabilitet for at undgå iskæmi i myokardi-
et hos patienter med hjertesygdom. Opvågning efter universel anæstesi bør følges tæt, inden patienten sendes bort fra opvågningsafdelingen. Anæstetika er blevet
forbundet med usædvanlige stigninger i serum-kalium, som har resulteret i kardielle arytmier og død hos pædiatriske patienter i tiden efter operation. Patienter
med latent såvel som åbenbar neuromuskulær sygdom, specielt Duchennes muskeldystrofi, synes at være de mest sårbare. Samtidig anvendelse af succinylcho-
lin er blevet forbundet med de fleste, men ikke alle tilfældene. Disse patienter fik også signifikante stigninger i serum-kreatin-kiniase-niveauerne og i nogle tilfæl-
de ændring i sammensætningen af urinen med myoglobinuria. På trods af symptomligheder med malign hypertermi viste ingen af disse patienter tegn eller symp-
tomer på muskelrigiditet eller hypermetabolisk tilstand. Tidlig og aggressiv intervention i behandlingen af hyperkaliæmi og bestandige arytmier anbefales, ligesom
efterfølgende undersøgelse for latent neuromuskulær sygdom. Sjældne tilfælde af ekstrem varme, røg og/eller spontan ild fra anæstesiapparatet er rapporteret ved
anvendelse af sevofluran sammen med udtørret CO2-absorberkalk. En eksoterm reaktion, forøget nedbrydning af sevofluran og produktion af nedbrydningspro-
dukter kan forekomme, når CO2-absorberkalken udtørres, som efter en længerevarende periode med strøm af tør gas henover dåsen med CO2-absorberkalk. Hvis
den behandlende læge har en formodning om, at CO2-absorberkalk kan være udtørret, skal denne udskiftes inden administration af sevofluran. Sevofluran bør
administreres med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion. Hos patienter med risiko for stigning af ICP bør sevofluran administreres med forsigtighed
sammen med ICP-reducerende tiltag såsom hyperventilation. Overdosering: Symptomer: Respirationsdepression. Kredsløbsinsufficiens. Behandling:
Symptomatisk. Bivirkninger: De mest almindelige bivirkninger er: Kvalme, opkastning. Bradykardi, takykardi. Hypotension. Hypertension. Ophidselse. Hoste, respi-
rationsdepression, laryngismus. Feber, kuldegysninger. Øget spytafsondring. Hypotermi. Forøgede SGOT-niveauer. Somnolens, hovedpine, svimmelhed, tremor. For
ikke almindelige og sjældne bivirkninger henvises til det fulde produktresumé. Graviditet og amning: Erfaring savnes. Pakninger og priser inkl. gebyr: (pr. maj
2008): V.nr. 445660. Pakningsstørrelse: 1 x 250 ml. Pris (AIP): kr. 1.300,56. (for dagsaktuelle priser – se venligst www.medicinpriser.dk). Udlevering: B.
Registreringsindehaver: Abbott Laboratories, North Chicago, IL60064, U.S.A. Repræsentant: Abbott Laboratories A/S, Emdrupvej 28 C, 2100 København Ø.
Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Produktresuméet kan læses i sin fulde længde på www.laegemiddelstyrelsen.dk eller
rekvireres hos Abbott Laboratories A/S, Emdrupvej 28 C, 2100  København Ø. Telefon: 39 77 00 00. Fax: 39 77 01 99.

• Sevorane® sevofluran indeholder
mindst 300 ppm vand for at beskytte
mod Lewis syrer

• Sevorane-flasken er monteret med
lukket QuikFil® påfyldningssystem

• Sevorane-flasken er fremstillet i
stødsikker PEN (polyethylen naftalate)
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