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En 18-års fødselsdag giver anledning til eftertanke, men 
frem for alt til at se fremad - har DASINFO overlevet sig 
selv og hvis ikke, hvad skal vi bruge det til? 

På DASAIM’s hjemmeside kan man læse at ”DASINFO 
er medlemsblad for Dansk Selskab for Anæstesiologi og 
Intensiv Medicin. Bladet bringer materiale af interesse 
for danske anæstesiologer. Det strækker sig fra strengt 
videnskabelige indlæg over ledelsesrelevante emner til 
mere personlige og arbejdsmiljøprægede indlæg”. 

Sådan lyder altså det man har kunnet kalde bladets 
mission - kunne denne gentænkes, og har vi en vision 
for bladet? Hvor vil vi hen, og hvordan kommer vi i den 
rigtige retning?

Nogle af udfordringerne omkring DASINFO er, at det kun 
er én blandt utallige informationskilder, så hvordan skal 
det gøre en forskel? Med sine 4 numre årligt er det ikke 
et nyhedsblad, der kan være først med det sidste. Det er 
baseret på frivilligt arbejde og engagement fra de invol-
verede - det er baseret på indlæg fra medlemmerne. 

I den nye redaktion er vi villige til at lægge et stykke 
arbejde i at revitalisere DASINFO. Vi håber medlemmerne 
vil bakke op - ikke kun med hensigtserklæringer, men også 
ved faktuelt at bidrage med læsestof og information, hvad 
enten man bliver opfordret (og her vil redaktionen være 
særdeles proaktiv!), eller hvis man selv får en god idé.

Vi har med DASINFO et medie til simultan vidensdeling 
blandt 1250 medlemmer, et medie der potentielt kan samle 
selskabet omkring faglige, uddannelsesmæssige, videnska-
belige, ledelsesmæssige, politiske og strategiske emner. Der 
er rigtigt meget at fortælle, vi skal bare finde historierne!

En uformel rundspørge blandt en række medlem-
mer giver det indtryk, at man generelt er glade for det 
trykte DASINFO. Informationer og artikler vedrørende 
årsmøde, generalforsamling, kurser, rejsebeskrivelser, 
kursus- og kongresreferater samt historiske emner 
bør bibeholdes.  Men det fremgår også at man ønsker 

mere faglighed, flere indlæg om uddannelse, forskning, 
ledelse og ikke mindst, mere debat.

Vore foreløbige tanker er, at DASINFO
■  skal indeholde en række faste indslag, herunder rubrikker 

med de tentative overskrifter ”Inviteret leder”, ”Forsk-
ningskommentar”,  ”Interview/portræt”,  ”Det historiske 
hjørne” ”Den kontroversielle” m.m.

■  i mindst ét nummer årligt skal være et temanummer, 
der kan indeholde forskellige perspektiver på faglige, 
forsknings- eller uddannelsesmæssige, politiske eller 
strategiske emner - for blot at nævne nogle få eksempler.

Vi håber endvidere, at nye ph.d’ere og disputanter vil bruge 
DASINFO til at redegøre for og kommentere på deres 
projekter; At man vil sende præliminære videnskabelige 
undersøgelser eller spændende ukontrollerede observa-
tioner ind som idégenererende indlæg; At man generelt 
vil anvende DASINFO hvis man påtænker at iværksætte 
(eller har initieret) spændende forskningsprojekter inden for 
faget; At uddannelsesmæssige forhold kan blive diskuteret i 
langt større omfang end tidligere; At f.eks. Sundhedsfaglige 
råd/Specialeråd, præhospitale enheder, forskningsenheder, 
SATS, FYA (og DASAIM!) etc, etc. vil benytte DASINFO til 
information og som debatskabende medie. 

Der er som allerede nævnt masser at fortælle: Hvor findes 
de spændende forskningsmiljøer, og hvad laver de? Hvad 
sker der i SATS og FYA?; SSAI har nedsat en gruppe der 
skal skrive et ”Position Paper on “The future of Scandina-
vian Anaesthesiology” – hvilke tanker gør DASAIM sig om 
dette? Bliver de Sundhedsfaglige råd/Specialerådene reelt 
hørt og medinddraget omkring faglige spørgsmål i de nye 
Regioner? Hvad beskæftiger man sig i det hele taget med 
i disse Råd? Hvilke tanker gør man sig i de Præhospitale 
Enheder i denne tid hvor det danske sundhedsvæsen er 
ude i en kolossal omstrukturering?

Visionen er således, at DASINFO skal være en væsentlig kilde 
til information, vidensdeling og debat omkring faglige, viden-
skabelige, uddannelses- og ledelsesmæssige, strategiske og 
politiske emner af interesse for DASAIM’s medlemmer. 

”Redaktionen” består som bekendt af en redaktør og en 
sekretær. Det er jo ikke noget at prale af.  Vi har derfor 
søgt hjælp udefra. I efteråret 2009 holdt vi en række idé-
genererende møder med forskellige kolleger - herunder 
folk fra SATS og FYA, speciallæger og professorer, 
hvor vi diskuterede mulige emner for DASINFO. Vi har 
endvidere kontaktet potentielle bidragsydere fra forskel-
lige dele af landet, og vi har præsenteret vore idéer for 
bestyrelsen og på årsmødet 2009. 

Endelig har vi nedsat en ”ad hoc redaktionsgruppe” der sam-
men med redaktionen vil planlægge indholdet af årgang 2010. 
Denne gruppe består af Kirsten Møller, Møller, Søren 
Mikkelsen og Mette Hyllested, og der er allerede afholdt ét 
redaktionsmøde, der tyder godt for resten af årgang 2010. 

Vi håber medlemmerne vil tage vel imod de nye initiativer.

|  Leder  |

DASINFO fylder 18 i år
Jørgen B. Dahl
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Inviteret leder
Ole Nørregaard

DASINFO er med en alder på 18 år det, man i andre 
sammenhænge ville kalde en teenager på vej til at blive 
voksen og i lovens forstand nu myndig med egen selvbe-
stemmelse. I en tid hvor andre tidsskrifter diskuterer med 
sig selv om man skal forlade papirudgaven og hengive 
sig til den elektroniske verden kunne man vove den 
tanke, at DASINFO som papir-gestalt desværre var på vej 
til at blive voksen i en tid, der var en gang - en fremtid 
der har været. Spørgsmålet er, om tanken holder.
Et tidsskrifts legitimitet er selvsagt, at der findes en læ-
serkreds, og som refereret andetsteds i bladet efterspør-
ges papirudgaven rent faktisk (endnu). Dermed er der et 
”voksenliv” forude for DASINFO, og i det perspektiv en 
vifte af muligheder.

Det er afgørende på en række punkter med henblik på 
varetagelse af selskabets (læs: medlemmernes) interesser, 
at DASAIM har en klar profil og er synlig for de relevante 
interessenter.

DASINFO er et af de vigtige flag som selskabet kan hejse 
i den hensigt. Grundlaget for at kunne være tydelig og 
klar over for omverdenen konsolideres bedst i form af, 
at selskabet er i overensstemmelse med sig selv. Det er 
indlysende, at medlemmerne i den henseende er vigtige 
interessenter. DASINFO kan være en dynamisk platform 
for en sådan afklaring, i forhold til en række af de pro-
blemstillinger DASAIM løbende konfronteres med. Det vil 
bidrage til klarheden og fornemmelsen af, hvor tyngden i 
medlemmernes holdning findes, hvis der f.eks. i DAS-
INFO forekommer tilkendegivelser i form af debatindlæg, 
fokuserede interviews eller andet som tilkendegiver 
synspunkter på sagen. Jo flere synspunkter der måtte 
komme i relation til en given problemstilling jo større er 
chancen formentlig for at analysen kvalificeres og for at 
evt. holdningskonflikter kan forenes i en produktiv fæl-
leshed, som alt andet lige stiller selskabet stærkere.
Det vil også være produktivt, ikke alene i forhold til 
afklaring/belysning af konkrete problemstillinger, men i 
bredere forstand i forhold til, at selskabets medlemmer 
har en tydeligere forståelse af, hvad selskabet mener, og 

hvad der rører sig i selskabet. For eksempel i relation til 
sundhedspolitiske spørgsmål og til strategiske refleksio-
ner over, hvor vi helst ser os som selskab i løbet af de 
næste år. Eller fortællinger fra den brede vifte af aktivite-
ter i selskabets mange virksomheder og medlemscirkler, 
som ikke når repræsentativ synlighed med de skriftlige 
årsrapporter i forbindelse med generalforsamlingen. 
Redaktøren har allerede præsenteret noget af kataloget 
over de mange muligheder. Det vil alt andet lige give et 
bedre udgangspunkt for, at selskabet både centralt og 
decentralt arbejder mod samme mål, med samme svar 
på de samme spørgsmål, som eksempelvis når speciale-
rådene/de sundhedsfaglige råd får henvendelser fra 
regionerne om lægefaglige rådgivning.

Et godt slagkraftigt tidsskrift er et vigtigt signalværktøj, 
ikke bare indadtil, men også til verden omkring os. Det 
bidrager til synligheden af DASAIM.
Det ville være en stor kompliment hvis DASINFO kan 
blive efterspurgt hos medicinstuderende og læger på 
basisuddannelse, og dermed bidrager til at fastholde den 
gode rekruttering til selskabet.

Det ville også være interessant hvis DASINFO kunne 
udvikle sig til at rumme en debatplatform som kunne 
tiltrække figurer fra tilgrænsende fagområder/specia-
ler og fra den politisk-administrative verden. Der skal 
foretages analyser og træffes valg  i relation til eksem-
pelvis uddannelse, specialeafgrænsninger, jobglidning 
og sundhedsplanlægning, som gerne kunne debatteres i 
DASINFOs spalter.

Redaktørens tanker om opsøgende og proaktiv virksom-
hed skal bare have de bedste forhåbninger og kompli-
menter med på vejen.
Prospektet er DASINFO som et tidsskrift der er ved at 
forlade teenage-status og nu træder i karakter som vok-
sen spiller. En spiller på samme hold som hjemmesiden, 
årsmøderne og den stærke uddannelsesprofil. 
Godt for DASAIM.

| Inviteret leder  |

DEADLINES DASINFO
DASINFO nr. 2, april 2010 - Deadline 15. marts 2010
DASINFO nr. 3, juli 2010 - Deadline 25. maj 2010
DASINFO nr. 4, oktober 2010 - Deadline 23. august 2010
DASINFO nr. 1, januar 2011 - Deadline 3. december 2010

Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren:
Professor Jørgen B. Dahl, 
Rigshospitalet, afsnit 4231
Tlf. 3545 3475 / 3545 8837 
E-mail: redaktoer@dasaim.dk

Manuskripter og indlæg modtages elektronisk 
i rtf- og Word-format.



Anders Larsson blev i 1999 ansat som professor ved 
Københavns Universitet med overlægestilling på 
Københavns Amtssygehus i Gentofte. I  2004 flyttede 
Anders til Aalborg , hvor han tiltrådte et professorat 
under Aarhus Universitet. Den 1. maj 2009 trak 
Anders imidlertid sine faglige teltpæle op af dansk 
jord og vendte tilbage til Sverige, til et professorat 
i  ”Anæstesiologi og Intensiv Medicin med inriktning 
på respirationsfysiologi” ved Uppsala Universitet, 
Akademiska sjukhuset, Uppsala. Hermed blev dansk 
anæstesiologi en afholdt, populær, og faglig dygtig 
personlighed fattigere. 
DASINFO har stillet Anders en række spørgsmål 
vedrørende opholdet i Danmark i almindelighed, 
og professorens rolle i afdelingen og på hospitalet i 
særdeleshed.

»
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Hvorfor blev du professor? Og hvorfor i DK?
Jag hade arbetat i kliniken under lång tid och hade haft 
forskningen som bisyssla och såg nu möjligheten att än-
dra förhållandet så att forskning fick en större plats i mitt 
professionella liv. Dessutom, eftersom jag menade att jag 
kunde intensivterapi så var ett professorat med en sådan 
inriktning intressant och denna möjlighet yppade sig när 
professoratet i Gentofte utannonserades. Kobenhavn låg 
också gott till då bron snart skulle öppnas. Jag kunde bo 
kvar i Lund och pendla till Gentofte.

Var det ”svært” at blive professor?
Jorgen Viby Mogensen sa till mig när jag kom till Dan-
mark att ”det är mer svaert att bli professor än vara det”.
När det gäller att bli det så passade min profil med inten-
sivmedicinsk inriktning väl med professoratets inriktning. 
Givetvis var jag medveten att hvis professoratet hade 
haft en ren anestesiologisk inriktning så hade det varit ett 
flertal personer i Danmark som lätt hade kunnat utkon-
kurrera mig.

Hvordan ser du tilbage på din tid i DK? 
Jag ser mycket positivt tillbaka på min tid i Danmark. 
Danmark har behandlat mig väl. Dessutom har jag fått 
möjlighet att utveckla mig professionellt, jag har skaf-
fat ett danskt kontaktnät som har varit omöjligt att få på 
annat sätt och jag har lärt mig mycket från mina danska 
kollegor. 

Så du har ikke som Stig Helmer i ”Riget” haft lyst til at 
forbande danskerne: ”Danskdjälvar”?
Givetvis, någon gång, men jag menar att även när jag 
arbetar i Sverige så skulle jag kunna gå upp på hospi-

talstaket av och till och skrika ”svenskdjälvar” istället 
för ”danskdjälvar”. Det vill säga att det finns personer 
som har en hämmande inverkan överallt. Generellt dock 
menar jag att mina danska kollegor har varit mycket vän-
liga och tillmötesgående. 

Har danskerne/det danske system og den danske 
mentalitet nogle styrker du ikke finder i Sverige, og 
omvendt, kan du nævne nogle styrker i det svenske 
system som vi kunne lære af?’
Om jag skall generalisera, menar jag att danskar är mer 
uppriktiga; hvis det är något som de icke tycker om säger 
de till – och för en svensk som jag kan det låta otrevligt. 
Dock anser jag att det bättre att det sägs ut direkt istället 
för att kommer fram senare och bakvägen som det kan ske 
i Sverige.

Det är vanligtvis ett mer ”demokratiskt” system i Sverige; 
chefen informerar och diskuterar innan beslut fattas- och 
detta system anser jag vara bättre än att hurtiga beslut 
fattas utan att medarbetarna har någon föraning om 
beslutets innebörd, som är, som jag förstår, mer vanligt i 
Danmark än i Sverige.

Hvor ser du professoren, i forhold til afdelingen, 
hospitalet, det faglige, det politiske, ledelsen?
Jag har haft privilegiet att få arbeta med avdelnings-
ledelser som har förstått att underlätta mitt arbete både i 
Gentofte och i Aalborg 

Hvordan… 
De gav mig frihet, tid, och tillräcklig ekonomi och inter-
fererade inte med mitt akademiska arbete.

|  Portræt  |

Rundt om Larsson
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eummoluptat adiam, consequat nisis alit, quam, sequissis 

augue vullutpat ad molestrud tie dio dunt alisit, quatue ex 

exerat vulputatisi.

Sandreet lorero odignisi.
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Sjukhusledningen på Aalborgs hospital har dessutom 
varit mycket faciliterande, förstående och hjälpsam.

Hvordan specielt var sygehusledelsen på Aalborgs 
hospital faciliterande?
Sjukhusledningen var alltid lätt att kontakta, stödde eko-
nomiskt igångsättning av phD projekt och finansiering av 
forskningsårstuderande.

Var der alligevel ting du savnede?
En tätare kontakt med afdelningsledelsen – men denna 
brist beror lika mycket på mig själv som på afdelningsle-
delsen.
Generellt menar jag dock att professorn borde vara en del 
i avdelningsledningen och vara delaktig i beslut, förutom 
forskningsangelägenheter, när det gäller utveckling av 
avdelningen, inköp av ny apparatur samt ansättelse av ny 
personal. 
”Professorn borde vara en del i avdelningsledningen” – 
kan du være lidt mere konkret  - burde professoren være 
et fuldgyldigt medlem af afdelingsledelsen?
Ja, jag menar det – en universitetsklinik står på tre ben; 
klinik, forskning och undervisning, och de två sistnämnda 
är professorns ansvar.

Burde han/hun deltage i ledelsesarbejdet generelt?  Og 
ville der så bive tid til forskning og udvikling? Hvordan ser 
du det? 
Nej, inte i den dagliga driften, men i de överordnande 
besluten - det blir mer tid eftersom hela organisationen 
prioriterar dessa uppgifter; professorns roll skall inte vara 
helt inriktad på att producera egen forskning utan på att 
hela avdelningen skall producera god forskning och god 
undervisning.

Har du konkrete eksempler på hvor og hvordan dette er 
foregået?
I San Antonio i USA där jag arbetade 
som visiting professor stod undervis-
ning och forskning mycket högt. Det 
kan man också förmimma på titlarna 
på universitetshospitalsanställda 
läkare i USA ; det är assistant, as-
sociate eller full professor (professor 
= lärare) 
En universitetsavdelnings status 
beror mycket på dess förmåga att 
generera forskningsresultat och detta 
måste genomsyra hela organisationen och där är profes-
sorn en nyckelperson. 

Jag menar att det är misstag hvis man låter produktions-
mål gå före forskning undervisning och utveckling. Om 
man gör det menar jag att i det långa loppet förloras kon-
kurrensen mot andra mindre sjukhus och privathospital. 

Du siger ”Jag menar att det är misstag hvis man låter 
produktionsmål gå före forskning undervisning och 

utveckling” – kan du give eksempler på hvordan du 
har oplevet dette, og hvordan ville du konkret lave om 
på det?
Jag tror att alla anställda på nuvarande universitetsho-
spital har upplevt detta. Varför anställs icke-forsknings-
meriterande som overlaeger annars? 
Varför stängs inte operationsverksamheten ner när kol-
legor disputerar? Varför prioriteras produktion framför 
viktiga kongress-och utbildningsresor?

När jag säger att det är misstag, menar jag att det enda 
som ett universitetshospital kan hävda sig mot andra ho-
spital och få ett gott renommé är med god forskning. Det 
drar till sig goda laeger och sygeplejesker till hospitalet 
och således också fler patienter och därigenom en bättre 
ekonomi.

Detta gör också att den politiska ledelsen bör rådfråga 
sjukhusets forskningsledelse innan beslut om stora om-
organisationer och andra strukturella förändringar görs 
på ett universitetshospital.

Hvad er professorens væsentligste opgaver, som du ser 
det?
Jag menar att förutom att se till att uddannelsen av 
blivande laeger blir utmärkt (mycket viktig för nyrekry-
tering till specialiteten) så är facilitering av forsknings-
verksamheten på avdelningen viktigast (ekonomiskt, 
lokalmässigt och intellektuellt). Professorn är också en 
ambassadör för avdelningen och den networking som 
sker på kongresser etc är väsentlig för att avdelningens 
status upprätthålls och för att ekonomiska medel tillförs.

Hvad er lykkedes, og hvad er lykkedes mindre godt?
Jag var dålig på att lära mig tala danska, men jag menar 
att trots detta kunde jag manövrera mig gott och träffa 

många vänner och nyckelper-
soner inom dansk anaestesio-
logi och intensivmedicin och 
medicinsk forskning. 
Jag bedrev en acceptabel 
forskning både kvalitativt och 
kvantitativt men lyckades inte 
att bygga upp en självgene-
rande forskningsgrupp efter-
som nästan alla mina phd-stu-
denter slutade med forskning 
efter sin disputation. 

Dette synes jeg er et generelt problem – at ”phd-
studenter slutade med forskning efter sin disputation”. 
Hvad kan vi gøre for at ændre dette forhold?
Jag menar att PhD utdannelsen bör i större grad inkorpo-
reras med specialistutdannelsen (och icke vara en separat 
del) vilket gör att forskningen fortsätter att vara en del i 
laegearbetet hos den enskilde laegen. Nu forskar de i tre 
år och sedan blir de fångade av kliniken och pengarna 
och går då icke ofta tillbaka till forskning. 

|  Portræt  |

» Jag menar att det är misstag hvis 
man låter produktionsmål gå före 
forskning undervisning och utveck-
ling. Om man gör det menar jag att i 
det långa loppet förloras konkurren-
sen mot andra mindre sjukhus och 
privathospital. 
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|  Portræt  |

Dessutom skall det ingå i en universitetskliniks-anstäl-
lning viss tid med forskning fx. fyra dagar /månad (om 
man menar det är orealistiskt så kommer vi in på det 
som jag sa om hospitalets och klinikens fokusering på 
produktion)  Givetvis bör de framgångsrika forskarna 
och undervisarna få möjlighet till ytterligare tid genom 
ökad inrättning av akademiska post-doc tjänster (tidbe-
gränsade lektorat och professorat), 
det vill säga att  det måste också 
finnas en karriärgång för goda 
forskare.

Er der noget du ville have gjort 
anderledes?
Jag borde ha hårdtränat ”danska” 
omedelbart när jag började arbeta 
i Danmark. Språket är mycket 
väsentligt, måske icke så mycket i 
professionella sammanhang, men 
socialt. Jag fick många vänner på 
arbetet men få som jag umgicks med på min fritid.

Hvis du helt selv kunne bestemme, hvordan skulle 
professor- stillingen så se ud? (plads i organisationen/
hierarkiet, opgaver og forpligtigelser, etc)
Idealt menar jag att professorns roll som den var förr var 
mer ideal i en kunskapsstyrd organisation där han/hon 
var både klinisk och forskningsmässig ledare. 

Givetvis kan det tyckas vara för mycket för en person att 
hantera, men det beror på hur man organiserar avdelnin-
gen. En sådan roll kan inte vara svåra svårare än att vara 
företagsledare, ledare för ett stort hospital eller ledare 
av regioner. Man kan fx ha en klinisk ledare underställd 
professorn och en stab som tar hand om administrativa 
göromål. En sådan organisation skulle göra att forsknin-
gen, undervisningen och utvecklingen skulle återta sin 

rättmäktiga plats framför ”produktion” på universitetsho-
spitalen.

Har du eksempler på hvordan dette er blevet håndteret 
andre steder – eksempler som vi danskere kunne lære 
af?
Danmark har inget att lära av Sverige, men jag menar att 

både Sverige och Danmark kan 
lära sig av forskningsorganisatio-
nen på akademiska hospital i USA

Du er nu professor i 
”Anæstesiologi og Intensiv 
Medicin” ved Uppsala Universitet  
– har du hermed ansvaret for forsk- 
ning og uddannelse inden for alle 
specialets fagområder –  anæstesi, 
intensiv medicin, smerte- og 
præhospital behandling?
Nej, jag har ett delat ansvar för 

detta med mina två andra professorskollegor i Uppsala. 
Dessutom finns ett en adjungerad professor som är 
helt dedikerad till smärtforskning. Smärtavdelningen är 
dessutom fristående från anaestesi-och intensivkliniken. 
Som du ser finns nästan lika många anaestesiprofessorer 
i Uppsala som det finns i hela Danmark.

Eftersom vi är tre, täcker vi olika områden. Mitt primära 
uppdrag från universitetet är att se till att den djurex-
perimentella verksamheten och forskningen på Göran 
Hedenstiernas (professor i klinisk fysiologi) laboratorium 
kommer att fungera även när han avgår nästa år. Sam-
tidigt kommer anaestesins och intensivmedicinens eget 
laboratorium integreras med Hedenstiernas laboratorium 
och det är min uppgift att se till att det kommer att ske på 
ett smidigt sätt. 

» Jag menar att PhD utdannelsen bör 
i större grad inkorporeras med spe-
cialistutdannelsen (och icke vara en 
separat del) vilket gör att forskningen 
fortsätter att vara en del i laegearbetet 
hos den enskilde laegen. Nu forskar 
de i tre år och sedan blir de fångade 
av kliniken och pengarna och går då 
icke ofta tillbaka till forskning. 
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ASA kongresreferat. New Orleans, USA 
17.-21. oktober 2009 
Jacob Steinmetz, afdelingslæge, ph.d.  
Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet

Den årlige amerikanske ASA (American Society of Anes-
thesiologists) kongres, bør på sin vis betegnes som den 
”uofficielle verdenskongres” indenfor faget anæstesio-
logi, da den, ligesom den officielle 
verdenskongres, har et højt antal 
deltagere (16-19.000 deltagere 
sidste 3 år), men måske endnu vig-
tigere besidder en højere kvalitet 
af foredrag såvel som de videnska-
belige præsentationer (abstracts). 
Derudover er kongressen årligt 
tilbagevendende, modsat den 
4-årige periode, der adskiller den 
officielle verdenskongres (næste 
er i Buenos Aires, Argentina, 2012). 
Denne ASA kongres var nummer 
62, og vidner altså om at det er en 
gammel kending. Selvom ASA i 
manges øjne har status som uof-
ficiel verdenskongres, er den naturligvis svært domineret 
af amerikanere og dette er til tider vigtigt at gøre sig klart 
som tilhører, i og med at nogle af budskaberne kræver en 
vis moderation set med skandinaviske øjne. 

Selvom ASA kongressen er baseret på den amerikanske 
tilgang til faget, og dermed ikke har tyngde på akutme-
dicin og præhospital behandling kan man godt finde 

relaterede emner. Således var i år 
to forskellige sessioner omhand-
lende katastrofemedicin. Det 
altid vedrørende emne var endnu 
mere aktuelt i lyset af, at kongres-
sen blev afholdt i New Orleans, 
der som bekendt blev hårdt ramt 
af orkanen Katrina i slutningen af 
august 2005. 

ASA kongressen skulle for øvrigt 
dengang have været afholdt i 
New Orleans 1 ½ mdr efter or-
kanen, men grundet katastrofen 
blev kongressen flyttet til Atlanta. 
En israelsk læge, Sharon Einav, 

holdt foredrag om nogle af de logistiske udfordringer 
der kommer af de terrorangreb/selvmordsbomber man 
i Israel har oplevet i de seneste år. Man har gjort sig den 
erfaring at de enkelte episoder hovedsageligt belaster de 

| Kongresreferat |

» Den årlige ASA kongres kan vel nærmest betegnes som 
den "uofficielle verdenskongres". Den har ca. 18.000 
deltagere, og det faglige niveau er meget højt. 
Dette er en personlig skildring af kongressen.

» Selvom ASA kongressen er baseret 
på den amerikanske tilgang til faget, 
og dermed ikke har tyngde på akut-
medicin og præhospital behandling 
kan man godt finde relaterede emner. 
Således var i år to forskellige sessio-
ner omhandlende katastrofemedicin. 
Det altid vedrørende emne var endnu 
mere aktuelt i lyset af, at kongressen 
blev afholdt i New Orleans, der som 
bekendt blev hårdt ramt af orkanen 
Katrina i slutningen af august 2005. 
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lokale hospitaler tættest på angrebene, og at der simpelt-
hen ikke bliver foretaget en stringent præhospital triage 
rettet mod traumecentre. Det kan bla. forklares af at 
mange patienter, inklusiv de hårdt kvæstede, ankommer 
til hospitalerne uden om systemet fx kørt af lægmænd/
pårørende. De samme erfaringer er beskrevet fra andre 
steder, bla. Madrid, i forbindelse med terrorhandlinger. 
Dermed understøttes tanken om at det er nødvendigt at 
beredskabsplanerne (og træningen i disse) involverer alle 
hospitaler i et område, og ikke blot de akutbaserede. Det 
blev endnu en gang understreget, at de sværest kvæ-
stede ankommer med en betydelig forsinkelse, så det 
er vigtigt ikke at optage operationsstuerne med de først 
ankomne, som typisk vil være mindre tilskadekomne. De 
første dage til uger vil operationskapaciteten og inten-
siv belægningen være påvirkede af disse hændelser. 
Man havde endvidere gjort sig den erfaring at det er 
hensigtsmæssigt at det enkelte 
traumeteam følger patienten 
gennem hele det akutte behand-
lingsforløb dvs. modtagelse, 
skanning, stabiliserende ope-
ration og aflevering til intensiv, 
frem for at fragmentere det og 
dermed gå glip af vigtig informa-
tion der typisk går tabt ved en overlevering. En ledende 
militæransat læge, Michael J. Murray, beskrev det æn-
drede skadesmønster man ser i Afghanistan i øjeblikket. 
Soldaterne bliver beskyttet af hjælme og torso veste som 
er ekstremt effektive, hvorved de alvorlige skader typisk 
er ekstremitetsskader og stumpe hovedtraumer som 
følge af eksplosioner. Dermed får de overlevende typisk 
senfølger som traumatisk hjerneskade og invaliditet 
som følge af amputationer. Det er bemærkelsesværdigt 
ifølge Murray at den initiale behandling virker til at have 
rykket sig i praksis på slagmarken fra ABC til snarere 
CBA med fokus af tidlig behandling med hæmostase og 
tourniquet, til behandling af pneumothorax og til sidst 
sikring af luftveje.

Et andet yderst aktuelt emne blev berørt af Jill Antoine, 
som i lyset af den kommende H1N1 influenza pandemi, 
kraftigt advokerede for, at man på forhånd forventer 
en mangel på respiratorer. Derudover må man også 
forvente at der bliver mangel på mandskab og udstyr til 

manuel ventilation. Dermed bliver der behov for udar-
bejdelse af en triage strategi, altså et forslag til hvilke 
kategorier af patienter som bør respiratorbehandles, og 
endnu sværere, hvem man skal undlade. I samme forbin-
delse kan det måske blive nødvendigt at stoppe behand-
lingen af patienter, der modtager intensivbehandling når 
manglen på ressourcer indtræder. Og hvordan gøres det 
praktisk? Skal de extuberes, eller skal man blot frakoble 
respiratoren? Hvor køres disse patienter hen? En sådan 
række beslutninger kan være nærmest umulige at træffe 
i en kritisk situation, og man skylder måske personalet 
at definere sådanne patienter på forhånd. Foredragshol-
deren nævnte en sag om en kvindelig læge, der under 
Katrina katastrofen foretog triage efter bedste evne, 
og som konsekvens ophørte intensivbehandling af en 
patient, med henblik på at mobilisere ressourcer til 
andre med en bedre forventet overlevelse. Lægen blev 

efterfølgende sagsøgt og praktise-
rer ikke mere.

Katrina temaet prægede begge 
mine sightseeing ture. Den ene var 
til Lower Ninth Ward, som er et af 
de områder, der blev hårdest ramt 
under orkanen, og som fortsat 

ikke er genopbygget fuldt. Området som tidligere var 
tæt pakket med huse, er nu snarere bestående af spredt 
fordelte huse i et grønt område, hvor en del fundamen-
ter fra tidligere huse består. Øjensynligt er det et af de 
mindre attraktive områder, og dermed er motivationen 
for genopbygningen mindre. Den anden tur, og måske 
knap så seriøse, gik til den helt forrygende NFL (Ameri-
can football) storkamp mellem New Orleans Saints og 
New York Giants, der blev spillet i det Superdome, som 
blev anvendt af mange tusinde mennesker som ly under 
orkanen. 

På kongressen er der forskellige læringsmodeller: 
workshops, problembaserede diskussioner og paneldis-
kussioner med 3-4 eksperter på det specifikke område 
der først fremlægger og til sidst diskuterer forskellige 
aspekter. En del ny viden præsenteres via de mere end 
1000 abstracts på kongressen. Resultaterne præsenteres 
af forskerne mundtligt med powerpoint eller stående 
foran sin poster. Danmark var repræsenteret med blot 

| Kongresreferat |

» Og vi kan jo godt i Danmark. Eske 
Aasvang fra Rigshospitalet var første-
forfatter på et abstract udvalgt som 
værende blandt de 12 bedste af alle 
(Aasvang EK et al; A1604). Flot! 
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|  Kongresreferat  |

5 abstracts på denne kongres, et udgående fra Glostrup 
Hospital, og 4 fra Rigshospitalet. Det lave antal virker en 
smule overraskende set i lyset af de mange, der var på 
dette års SSAI kongres. ASA kongressen er en platform 
som rækker lidt videre end blot den lokale andedam. 
Man har her mulighed for at sammenligne os, på godt og 
ondt, med resten af verden. Man kan måske få svar på 
spørgsmålene: Er vi på vej det rigtige sted - skyder vi helt 
ved siden af? Og man har jo brug for at måle sig, så vi i 
Danmark ikke bliver selvtilstrækkelige. Desuden er et af 
hovedformålene med at tage på kongres jo ”networking”, 
og alt andet lige så skal vi jo ikke forvente at hele verden 
kommer til os på SSAI. 

Og vi kan jo godt i Danmark. Eske Aasvang fra Rigsho-
spitalet var førsteforfatter på et abstract udvalgt som 
værende blandt de 12 bedste af alle (Aasvang EK et al; 
A1604). Flot! 

Blandt de øvrige 11 var et interessant fase-1 studie af et 
stof med det lækre mundrette navn ”CNS 7056”. Det er 
et benzodiazepin med en profil der ligner remifentanil, 
altså et hurtigt onset med en ultrakort virkning da det 
hydrolyseres af uspecifikke vævs-esteraser. Stoffet vir-
ker forholdsvist lovende og sikkert blandt de 81 testede 
raske forsøgspersoner, der bevarede den spontane 

respiration selv ved dyb sedation (modified observers' 
assessment of alertness/sedation MOAA/S=1). (Antonik 
LJ et al; A1603)

Jeg var til 2 æresforelæsninger. Den bedste var uden 
tvivl Edmond I. Eger, der kan betegnes som faderen af 
begrebet MAC (minimum alveolær concentration). Han 
holdt en både intelligent og elegant tale om sit forsk-
ningsvirke, der har resulteret i mere end 500 peer-re-
viewede publikationer. Den anden taler Peter Pronovost, 
som er en af foregangsmændene til Keystone initiative 
vedr. checklister ved CVK anlæggelse (N Engl J Med 
2006;355:2725–32). Han havde mange gode pointer, 
men talen blev meget politisk (læs: Obama’sk), og til 
tider helt religiøs. Mere end 20 gange blev sætningerne 
”We need change…” og ”We need leaders…” pointeret. 
Men sundhedsreformen fylder jo selvfølgelig også en 
stor del af bevidstheden hos de fleste amerikanere i 
øjeblikket.

Ligesom med Roskilde Festivalen kan man efter kongres-
sen godt få den følelse at man, til trods for alt det man 
har oplevet og lært, er gået glip af endnu mere. 
Men dette bør jo bare opfattes som et incitament til at 
gentage succes’en en anden gang, og jeg opfordrer an-
dre til at følge med - gerne medbringende ny forskning.
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Denne modificerede udgave af de klassiske læresætnin-
ger indenfor vores speciale, ændrer unægteligt noget på 
ens forudsætninger for klinisk intervention, hvis man, 
som jeg, vælger at tage ud og arbejde i Australien. Men 
samtidig er denne forskel også enormt motiverende og 
gør jobbet endnu mere udfordrende, hvis man gerne 
vil ”prøve sig selv af” menneskeligt og fagligt i et andet 
miljø og anden kultur. Med dette in mente valgte jeg 
efter afslutning af min kursusstilling at tage denne ud-
fordring op og prøve mine faglige kundskaber af under 
et ophold Down Under.

Så den 1. august 2008 rejste jeg sammen med familien 
til Adelaide, South Australia (SA) for at bosætte mig og 
arbejde i et år. Efter at være kommet tilbage til Danmark, 
kan jeg se tilbage på et år fyldt med fantastiske oplevelser 
og udfordringer, dels familierelaterede og ikke mindst i 
forbindelse med arbejdet dernede. Her vil jeg give et bil-
lede af, hvilke erfaringer og refleksioner et arbejdsophold i 
Australien har betydet for mig. 

Mit arbejdsophold bestod af 6 måneders ansættelse på 
Intensive Care Unit (ICU) som senior registrar (sv.t. 1. reser-
velæge) på Royal Adelaide Hospital efterfulgt af 6 måneders 
ansættelse i Retrieval Service. Derudover var jeg ATLS 

instruktør på et par kurser i Australien. På intet tidspunkt i 
min karriere har jeg været udfordret og oplevet så meget 
dels menneskeligt og dels fagligt. Årsagen til dette gives 
der nedenfor nogle eksempler på.

Fokus på læring i et sandt multikulturelt arbejdsmiljø
I Sydaustralien arbejder du dagligt med læger fra de 
fleste kontinenter; også i Australien er lægemanglen 
stor og dermed er muligheden for at få arbejde til-
svarende nem. Tilstrømningen af over-seas doctors er 
imponerende, ikke mindst fra det nærliggende Asien. 
Der er både læger på midlertidigt ophold (1-2 års ansæt-
telser) men også mange læger, der vil skabe en ny, og 
måske bedre karriere i det forjættede land. Med op mod 
50-60% udenlandske læger, er kulturen gearet til læger 
med anden etnisk og kulturel baggrund. Interessen for 
andres procedurer og behandlingsprincipper er stor. Det 
er dog hovedsagelig blandt de yngre læger, at antal-
let af over-seas doctors er enorm, hvorimod det stort 
set kun er australske læger, der ender i slutstillinger. 
Dette skyldes flere forhold, dels at det er obligatorisk, 
at man skal bestå deres fellowship exam (indenfor det 
valgte speciale) og dette kræver i hvert fald 2-3 års hårdt 
arbejde (som registrar og senior registrar) og intens 
eksamenslæsning. 

På dag ét indenfor anæstesien lærte vi, at 1) du er 
aldrig alene, 2) ved klinisk forværring, tilkald hjælp 
tidligt i forløbet, og 3) ved problemer, giv 100% ilt. I den 
australske outback kan dette oversættes til ad.1) mmm, 
jo, du er alene, ad. 2) oftest er der ingen tilgængelig 
hjælp, og hvis du har glemt satellit-telefonen, så glem 
det og tænk alternativ, og ad. 3) du kan aldrig få nok ilt 
med….

Et år Down Under – Critical Care in the air
Thomas Dyhr, afdelingslæge, ph.d.  
Slagelse Sygehus
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Udfordringer i klinikken skal man ikke kigge længe efter, 
det starter faktisk allerede med at kunne forstå sproget, 
som tales med utallige (og umulige) accenter fra alle 
verdensdele – og australsk-engelsk er absolut ikke nemt 
at bryde koden på. Læsning af 
journalerne, der alle er hånd-
skrevne (og dermed umulige at 
tyde) og består af et astrono-
misk antal forkortelser, udgør 
en ligeså stor udfordring. 
Trods det brogede billede 
af læger fra mange egne af 
verden, så er dagligdagen på i 
hvert fald universitets-hospita-
lerne præget af grundstenen i 
det australske sundhedsvæsen, 
nemlig yngre lægers videreud-
dannelse. Denne er bygget op 
omkring eksaminar (primary 
og fellowship exam) og alle 
yngre læger er derfor enten 
i gang med eller lige blevet 
færdig med eksamen. Derfor 
er der kontinuerligt fokus på 
forberedelse til eksamen, 
klinisk undersøgelsesteknik, 
teoretisk/faktuel viden testet i 
klinikken og ved flere ugentlige 
tutorials. Herudover skal senior 
registrars 2 gange månedligt 
fremlægge orale præsentatio-
ner for resten af afdelingen.

Her kunne vi klart lære noget i Danmark: Have en større 
anerkendelse af, at udenlandske læger er en vigtig 
ressource og derfor være imødekommende og inklude-
rende. Efter selv at have stået som den, der flere gange 
måtte spørge: ”what do you mean?” er jeg klar over, 
hvor vanskeligt det må være for en udenlandsk læge at 
arbejde i Danmark. Selv om vi er rigtig gode til engelsk 
i Danmark, så er det skrevne og talte engelske ligeså 
varieret som antallet af forskellige nationaliteter, der 
anvender det – og det siger ikke så lidt i Australien. Men 
når der samtidig er en multietnisk sammensætning af 
læger, så er der en imødekommenhed og nysgerrighed, 
som gør at alle ønsker at vise forståelse – også selvom 
det hele skal gentages!
Det store fokus på læring bør klart også være et tyde-
ligere element i hverdagen på et dansk hospital. De 
australske krav til alle læger såvel klinisk som teoretisk, 
gjorde at jeg som dansk speciallæge i anæstesi stod 
overfor noget af en udfordring ved bl.a. at skulle lære 
yngre læger op på et andet sprog og holde foredrag på 
engelsk for hele afdelingen hver anden uge. Selvom det 
teoretiske niveau i Australien synes meget højt og man 
til tider kommer lidt til kort, når man bliver inddraget 
(umuligt at undgå) i faglige diskussioner, så skal man 
ikke lade sig skræmme – man er vant til udenlandske 
læger hernede og derfor udvises en tolerance og imø-
dekommenhed, som man skal lede længe efter på de 

danske hospitalsgange. Man skal derimod tage det som 
en udfordring, og der er lydhørhed overfor udefra kom-
mendes meninger og kliniske erfaringer. Det var meget 
lærende og har bestemt udviklet både mine pædagogi-

ske og præsentationsmæssige 
kompetencer. Gør vi mere af 
det i den danske hospitals-
hverdag, er jeg sikker på, at 
det også kan være med at til 
at fastholde lægerne især i 
yderområderne i Danmark. 

Faglig udbytte og udfordringer 
på ICU
Som senior registrar på ICU ar-
bejder man 8 dage i træk inklu-
siv to dage on-call fra hjemmet 
efter dagarbejdet er overstået. 
Når man er on-call modtager 
man opkald fra registrars, der 
dækker ICU om aftenen/natten, 
vedrørende interne og eksterne 
forespørgsler om plads på ICU, 
ligesom man involveres i nye 
traumepatienter. Efter de otte 
arbejdsdage kan man se frem 
til seks (tiltrængte og velfor-
tjente) fridage. Dette gør det 
muligt at planlægge små ferier 
med familien i friugen. Faglige 
udfordringer på ICU behøver 
man ikke at kigge langt efter. 

Eftersom den australske specialist uddannelse i intensiv 
terapi anses for en af de bedste i Verden, stilles der store 
krav til faktuel viden, og normalt besættes senior registrar 
stillingerne med læger, der er ved at lægge sidste hånd på 
forberedelserne til at skulle op til den endelige eksamen i 
intensiv terapi (ICU fellowship exam). Det teoretiske niveau 
er meget højt, og forventningerne til lægerne høje, og man 
inddrages i faglige diskussioner med consultants og forven-
tes at supervisere og undervise registrars (der ofte er yngre 
læger i uddannelsesstilling indenfor anæstesi, emergency 
medicine, intern medicin, eller andre relevante specialer). 
Et par gange ugentlig er der undervisning varetaget af 
consultants; både eksamensforberedelse for de erfarne 
registrars/senior registrars med gennemgang af eksa-
mensrelevante kliniske problemstillinger og teori, såvel 
som undervisning for de yngre læger uden forudgående 
intensiv erfaring (BASIC – BAsic Intensive Care tutorials) 
– og atmosfæren er konstruktiv og præget af et for mig 
særdeles højt fagligt niveau. 

Hver 14. dag har man som senior registrar ansvaret for 
undervisningen til den ugentlige Journal Club (hvor 
også registrars har en enkelt præsentation under deres 
ophold), der er ugentlige mortality audits, røntgen audit, 
og to gange ugentligt er der middagskonference af 2 ti-
mers varighed med gennemgang af alle patienterne, inkl. 
sygehistorie, mikrobiologi, radiologi og laboratoriesvar. 
Dette varetages enten af en registrar eller senior registrar 

» ICU på Royal Adelaide Hospital
Royal Adelaide Hospital’s ICU er stor – 34 senge-
pladser i alt, fordelt med 24 højintensive senge 
(enestuer fordelt i 2 afsnit (unit A og B) med 12 
senge i hvert afsnit) og 11 intermediære sengeplad-
ser (unit C). Patientgrundlaget er meget bredt, dæk-
ker alt fraset gyn/obstektrik, pædiatri og thoraxin-
tensive patienter. Dog modtages post-cardiac arrest 
patienter til terapeutisk hypotermi behandling, og 
såfremt den thoraxintensive afdeling har pladspro-
blemer, modtages også patienter derfra. Derud-
over ser man en bred vifte af patienter indenfor 
neurointensiv terapi, traumer, infektionsmedicin, 
hæmatologi, brandsår, sepsis inkl. postoperativ ab-
dominalkirurgi, øre-næse-hals opererede patienter 
etc. Det varierede case mix af patienter gør afde-
lingen til et spændende sted at arbejde og sikrer, 
at afdelingen i allerhøjeste grad er et godt uddan-
nelsessted for yngre læger i uddannelsesstillinger 
indenfor såvel intensiv terapi som intern medicin, 
anæstesi og emergency medicine. Selve organise-
ringen og afviklingen af den kliniske hverdag kan 
man læse om i Kirsten Møller’s udmærkede rejse-
brev (DASINFO april 2007). 
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(der de otte dage man arbejder er ”den røde tråd” under 
patienternes indlæggelse) godt bakket op af consultants. 
Ovenstående aktivitet medfører at der er et veludviklet 
akademisk miljø med rigelig mulighed for diskussion af de 
enkelte patienter. 

At arbejde i et andet land (om end mentaliteten og 
kulturen på mange andre måder minder om DK) er en 
kæmpe udfordring – og der er 
mange forskellige forhold der 
gør, at man ikke har tingene 
ordentligt ”inde under huden” 
før efter ca. 3-4 måneder – der-
for anser jeg en seks måne-
ders ansættelse på ICU som 
lidt for kort tid. Hvis jeg skulle 
gøre dette om igen, så ville 
jeg søge om ansættelse for en 
tolv (eller længere) måneders 
periode (hvilket man naturlig-
vis bifalder hernede). 

I Danmark påtænker man 
at oprette speciale inden-
for Emergency Medicine. I 
Australien har dette været et 
selvstændigt speciale en del år, 
og mine erfaringer med dette 
er såvel positive som negative. 
Ingen tvivl om at der foregår 
en mere strømlinet og sikker 
gennemgang og behandling af 
patienterne umiddelbart efter 
ankomst til sygehuset. Men 
ved at sprede de kliniske fær-
digheder ud på relativt mange 
hænder (ED-, ICU- og anaes-
thetic doctors), så udvandes 
kompetencerne i nogen grad. 
Bl.a. er det ofte problematisk, 
at vurdering og sikring af 
luftveje ikke varetages af de 
læger, der senere skal stå for 
behandling af patienten på ICU. Hvis initial vurdering 
og behandling af patienterne blev varetaget af de læger, 
der er ansvarlig for den videre behandling som i DK, 
så havde en del kliniske beslutninger helt sikkert været 
anderledes. Endvidere synes der til tider at forekomme 
overbehandling af patienterne for at kunne opretholde 
kompetencer indenfor de enkelte specialer.

ICU på Royal Adelaide Hospital
Royal Adelaide Hospital’s ICU er stor – 34 sengepladser 
i alt, fordelt med 24 højintensive senge (enestuer fordelt 
i 2 afsnit (unit A og B) med 12 senge i hvert afsnit) og 11 
intermediære sengepladser (unit C). Patientgrundlaget 
er meget bredt, dækker alt fraset gyn/obstektrik, pædiatri 
og thoraxintensive patienter. Dog modtages post-cardiac 
arrest patienter til terapeutisk hypotermi behandling, og 
såfremt den thoraxintensive afdeling har pladsproble-

mer, modtages også patienter derfra. Derudover ser man 
en bred vifte af patienter indenfor neurointensiv terapi, 
traumer, infektionsmedicin, hæmatologi, brandsår, sepsis 
inkl. postoperativ abdominalkirurgi, øre-næse-hals opere-
rede patienter etc. Det varierede case mix af patienter 
gør afdelingen til et spændende sted at arbejde og sikrer, 
at afdelingen i allerhøjeste grad er et godt uddannelses-
sted for yngre læger i uddannelsesstillinger indenfor 

såvel intensiv terapi som 
intern medicin, anæstesi og 
emergency medicine. Selve 
organiseringen og afviklingen 
af den kliniske hverdag kan 
man læse om i Kirsten Møl-
ler’s udmærkede rejsebrev 
(DASINFO april 2007). 

Faglige udfordringer på 
Retrieval service
Organisering og udførelse af 
den lægelige præhospitale 
indsats samt interhospitale 
overflytninger er knyttet til 
retrieval services i Australien. 
Denne praksis skyldes flere 
forhold. Alene størrelsesmæs-
sigt er Sydaustralien 22 gange 
større end Danmark. Australien 
som helhed er tyndt befolket 
(2,8 indbygger per km2) og 
ca. 75 % af befolkningen bor 
i de store byer. Med godt 90 
mindre hospitaler/medical 
centres spredt udover hele 
South Australia og kun yderst 
sparsom lægebemanding, er 
det nødvendigt med et effektivt 
nødberedskab til vejledning 
af sundhedspersonale og 
overflytning af akutte patienter 
til definitiv behandling på de 
større sygehuse i metropolen 
Adelaide. 

Hovedformålet med retrieval servicen i Sydaustralien 
er dels lægelig deltagelse i primary responses til større 
traumer, dels at overflytte kritisk syge patienter fra 
fjerntliggende hospitaler, og til tider også interhospitale 
patienttransporter indenfor metropolen. I SA fusione-
rede man i 2009 to mindre retrieval services beliggende 
på de to største hospitaler til en Statewide Emergency 
Medical Retrieval Service (medSTAR), der, som navnet 
antyder, overflytter patienter fra hele SA (South Austra-
lia) og NT (Northern Territory). Forventningen om årligt 
at behandle og overflytte 14-1600 patienter ser ud fra 
de første data ud til at holde. MedSTAR er baseret i 
Adelaide Airport, hvilket gør responstiden kortere til de 
luftbårne overflytninger, da Australian Helicopters og 
Royal Flying Doctor Service (RFDS) ligeledes er baseret 
i umiddelbar nærhed. Hvorvidt patienten transporte-

» En arbejdsdag i den flyvende critical care
Solen står lavt over horisonten mod øst da vi 
krydser James Schofield Drive i Adelaide lufthavn, 
hvor medSTAR har base. Over os flyver en flok 
farverige papegøjer, Lorikeets, på vej mod deres 
foretrukne spisested, de grønne Parklands der om-
giver centrum af byen. Lidt efter er vi ankommet til 
Pilatus’ hangar, hvor et chartret jetfly skal flyve mig 
og en SOT (special operations team paramedic) fra 
Adelaide til Darwin for at transportere en traume-
patient med en ustabil cervikal fraktur og svært 
hovedtraume tilbage til Royal Adelaide Hospital. En 
tur på i alt godt 6000 km t/retur, svarende til at tage 
til Nordafrika og retur. Efter godt 3,5 timers flyvetur 
og en udsigt fra 11 km’s højde ud over de endeløse 
vidder, der udgør Out Backen i Australien, og den 
største saltsø i Australien, Lake Eyre, der efter de 
forgangne måneders voldsomme nedbør i Queens-
land nu atter er fyldt med vand og fugleliv for femte 
gang indenfor de sidste 100 år, ankommer man til 
det tropiske klima i Darwin. Her holder ambulancen 
i lufthavnen og venter på at transportere os det 
sidste stykke vej ind til hospitalet. To timer senere er 
vi tilbage i lufthavnen med en sederet, intuberet og 
ventileret patient. Da patienten har neurogent shock 
er der startet noradrenalin og grundet cervikale 
frakturer opretholdes fuld spine immobilisation. 
Den ”mobile ICU” er klar til afgang mod endemålet 
- Royal Adelaide Hospital, hvor patienten skal gen-
nemgå definitiv behandling. Efter 12 timers arbejde 
er en meget anderledes men absolut mindeværdig 
dag på jobbet overstået.
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res med helikopter, fly eller ambulance afgøres ud fra 
patientens tilstand, vejrforhold, lokalitet og de tilgænge-
lige ressourcer. 

Et retrieval team består af en læge samt enten en syge-
plejerske (ICU/ED baggrund og videreuddannet indenfor 
retrieval medicine) eller en Paramedic fra Special Ope-
ration Team (SOT). ”SOTTY’s” er ambulancetjenestens 
mest avancerede paramedics (sv.t. vores egne niveau 
3 paramedicinere), der hidtil kun har været anvendt til 
primary responses (trafikulykker), men som nu efter 
videreuddannelse på ICU bliver i stand til at overflytte 
kritisk syge intensiv patienter. MedSTAR’s lægelige 
ansatte består af en fast stab af registrars (6-12 måneders 
ansættelse) samt yderligere consultants og registrars, 
der jævnligt tager vagter. 

Retrievalarbejdet består overvejende af interhospitale 
overflytninger af kritisk syge patienter samt præhospi-
tal behandling og transport af traumepatienter (trafik-, 
mine-, farmer- ulykker etc. – kun fantasien sætter græn-
ser). De interhospitale overflytninger kunne ikke lade 
sig gøre i Australien uden en lægebemandet retrieval 
service. Dette skyldes, at de kritisk syge patienter ofte 
overflyttes fra steder, hvor den henvisende læge er den 

eneste læge i et meget stort geografisk område, og der-
for ikke kan forlade dette for at tage på længerevarende 
overflytninger/transporter af patienter. Derudover består 
arbejdet i rådgivning til læger, der kontakter servicen, 
m.h.p. optimering af patienternes tilstand indtil et retrie-
val team ankommer. Dette sker dels telefonisk, og der-
udover benyttes i mange tilfælde telemedicin (web-cam 
baseret). Udover henvendelse fra læger, modtages også 
opkald fra og ydes medicinsk rådgivning til ambulance-
tjenestens com-centre, RFDS og andet sundhedsperso-
nale. Efterfølgende diskuteres anamnese og plan med 
en on-call Aero Medical Consultant (overlæge med en-
ten ICU- eller ED baggrund), der kan kontaktes 24 timer i 
døgnet, og denne er på det overordnede plan ansvarlig 
for ressourceudnyttelse, organisering og koordinering 
af retrievals. 

Introduktionen til retrievalarbejdet inkluderer gen-
nemførelse af en række kurser inklusiv Helicopter Crew 
Management Resources, Helicopter Underwater Escape 
Training (HUET, hvor man i en simulator skal undslippe 
en nedsunken helikopter – også med hovedet nedad) 
samt et 3 dages kursus i ”Critical and Trauma Care”, der 
bl.a indebærer introduktion til frigørelse og luftvejshånd-
tering af fastklemte simulanter, hvor brandmænd skærer 
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en bil til ukendelighed i forsøget på at få simulanten/pa-
tienten ud af bilen så sikkert som muligt.

De faglige udfordringer i medSTAR har været mange og 
noget anderledes end hvad jeg hidtil har været ude for, 
ikke mindst i arbejdet med telemedicin, i det logistiske 
puslespil med patienttransport under hensyntagen til 
meteorologiske forhold, patientens lokalitet og tilgæn-
gelighed etc. Men den største udfordring var helt klart, 
at jeg ofte var i situationer med begrænsede ressourcer 
og hvor alternative løsninger ofte var nødvendige for at 
kunne fuldføre arbejdet.

Hvis du gør dig overvejelser om at arbejde i en retrieval ser-
vice, lægges der vægt på, at du er god til: kommunikation, 
fleksibilitet, innovation, rådgivning samt klinisk undervis-
ning og beslutsomhed. Det er en meget anderledes måde 
at arbejde med de anæstesiologiske kompetencer på – men 
hvis du gør dig forestilling om at blive bedre til allerede op-
lærte kliniske færdigheder, så bliver du slemt skuffet. Eva-
luering af retrievals udføres dagligt ved audits, og her gen-
nemgås udover relevante kliniske problemer også logistiske 
og transportmæssige problemstillinger. Dette sikrer en sta-
dig udvikling af de logistiske problemstillinger og kliniske 
færdigheder. Ugentlige foredrag, hvor hot topics indenfor 
Aero-Medical Retrieval Medicine gennemgås og diskuteres 
ved telekonferencer med deltagelse af alle delstats-retrieval 
services, sikrer at ”state of the art” behandling bliver en 
del af den kliniske hverdag. Som registrar er man ligeledes 
forpligtet til hyppige fremlæggelser af kliniske cases samt 
gennemgang af servicens udstyr (så som external/internal 
cardial pacing, ballonpumpe, UL-udstyr etc.).

En arbejdsdag i den flyvende critical care
Solen står lavt over horisonten mod øst da vi krydser 
James Schofield Drive i Adelaide lufthavn, hvor med-
STAR har base. Over os flyver en flok farverige pape-
gøjer, Lorikeets, på vej mod deres foretrukne spisested, 
de grønne Parklands der omgiver centrum af byen. Lidt 
efter er vi ankommet til Pilatus’ hangar, hvor et chartret 
jetfly skal flyve mig og en SOT (special operations team 
paramedic) fra Adelaide til Darwin for at transportere 
en traumepatient med en ustabil cervikal fraktur og 
svært hovedtraume tilbage til Royal Adelaide Hospital. 
En tur på i alt godt 6000 km t/retur, svarende til at tage 
til Nordafrika og retur. Efter godt 3,5 timers flyvetur og 
en udsigt fra 11 km’s højde ud over de endeløse vidder, 
der udgør Out Backen i Australien, og den største saltsø 
i Australien, Lake Eyre, der efter de forgangne måne-
ders voldsomme nedbør i Queensland nu atter er fyldt 
med vand og fugleliv for femte gang indenfor de sidste 
100 år, ankommer man til det tropiske klima i Darwin. 
Her holder ambulancen i lufthavnen og venter på at 
transportere os det sidste stykke vej ind til hospitalet. To 
timer senere er vi tilbage i lufthavnen med en sederet, 
intuberet og ventileret patient. Da patienten har neu-
rogent shock er der startet noradrenalin og grundet 
cervikale frakturer opretholdes fuld spine immobilisa-
tion. Den ”mobile ICU” er klar til afgang mod endemålet 
- Royal Adelaide Hospital, hvor patienten skal gen-

nemgå definitiv behandling. Efter 12 timers arbejde er 
en meget anderledes men absolut mindeværdig dag på 
jobbet overstået.

Erfaringer som ATLS instruktør i Australien
Som ATLS instruktør i Danmark har man også mulighed for 
at undervise i andre ATLS-lande. Jeg valgte at deltage som 
instruktør i to kurser, ét i Adelaide og ét i Sydney. Struktu-
ren er lig den danske, men indholdet varierer noget. Bl.a. 
bruger man en halv dag på invasive procedurer som venous 
cutdown, DPL, surgical airway og thorax dræn anlæggelse 
på anæsteserede får. Der udover laver man en øvelse i at få 
simulerede fastklemte traumepatienter ud af biler, som skal 
forestille at være kørt galt. Dette under samtidig spine immo-
bilisation og beskyttelse af luftvejene. En øvelse som delta-
gerne havde meget sjov ud af, hvor imod det faglige udbytte 
måske var mere tvivlsomt. Ved kursus afslutning blev det 
bedste team kåret og overrakt ”the John Graham extrication 
award” opkaldt efter en tilsvarende legendarisk frigørelse, 
hvor den simulerede traumepatient (dr. John Graham) 
spillede så overbevisende, at en flok japanske turister kom 
ilende til for at hjælpe og nåede at få tilkaldt en ambulance. 
At undervise på kurserne var en stor udfordring, og der er en 
del ting, som jeg kan tage med mig tilbage til DK og forsøge 
at få implementeret i det danske kursus. 

At leve i South Australia
Uanset hvor man vælger at slå sig ned i Australien, 
så er der en fællesnævner, nemlig en helt unik mulig-
hed for et år med masser af friluftsliv og -oplevelser, 
i såvel den tørre, australske outback som langs de 
mere frodige kyststrækninger med vidtstrakte, hvide 
sandstrande og ufattelige ur- og regnskove. Grundet de 
relativt lange arbejdsdage på de australske sygehuse 
(typisk 10-12 timer), og en arbejdsuge på 38 timer (med 
mindre man gerne vil tage nogle af de mange extra 
shifts), så er der rigeligt med fridage til ferier rundt 
omkring på kontinentet.  

At leve i Adelaide er en fantastisk oplevelse. Byen er ho-
vedstaden i South Australia og er med sine godt 1,2 mio 
indbyggere den femte største by i Australien. Klimaet 
er middelhavsagtigt med gennemsnitstemperaturer 
på 29 gr. om sommeren og 15 gr. om vinteren. South 
Australia er den tørreste og varmeste stat i Australien, 
et forhold der i dagligdagen afspejler sig i vandrestrik-
tioner og risiko for bushfires om sommeren. Byen er 
beliggende ved kysten på den østlige side af St. Vincent 
Gulf (bugt), og beriget med et væld af attraktive, hvide 
sandstrande. Mod øst er byen begrænset af Adelaide 
Hills, hvor mange af regionens gode vinområder er 
beliggende. Byen’s city er relativt lille (1 x 1 mile) og 
denne er adskilt af byens forstæder af en ring af parker, 
der året rundt summer af liv (fra såvel fugle som men-
nesker), afholdelse af kulturelle arrangementer og der 
er fyldt med offentlige sportsfaciliteter. Forstæderne 
er spredt over et meget stort areal; fra kysten til foot 
hills er der ca. 20 km og langs kysten strækker byen sig 
godt 90 km (i nordlig-sydlig retning). Som noget unikt i 
Australien er SA den eneste stat, hvor de første euro-
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pæiske bosættere ikke var tidligere straffefanger men 
der imod frivillige immigranter. Et forhold som man er 
meget stolt af hernede. Godt 80% af befolkningen i SA 
(1,6 mio) er bosiddende i Adelaide. Kulturelt er Ade-
laide som et overflødighedshorn, og statens øgenavn 
”The Festival State” er meget rammende for det væld 
af begivenheder der foregår gennem hele året indenfor 
musik, sport (clipsal 500 race, Tour Down Under etc.), 
kunstudstillinger, vine/mad og festivaler. Indbyggere af 
ikke-australsk herkomst udgør ca. 25% af befolkningen, 
hvilket naturligvis sætter sit præg på bybilledet og folks 
positive imødekommenhed overfor tilflyttere. Den store 
diversitet i befolkningen har medført et enormt varieret 
udbud af fantastiske restauranter af meget høj kvalitet. 
Omkring Adelaide ligger de store vinområder Ade-
laide Hills, McLaren Vale, Clare Valley og Barossa, der 
tilsammen står for godt over halvdelen af den samlede 
australske vinproduktion, og er med til at forsøde tilvæ-
relsen for befolkningen i SA. 

Hvordan kommer du til Australien som anæstesilæge?
Som dansk anæstesilæge har man i Australien mulighed 
for at søge job indenfor Intensive Care, anaesthestic de-
partment, Emergency Medicine Department og retrieval 
servicen hvoraf de første tre er selvstændige specialer. 
Søger man job dernede, kan man gøre det på hvilket 
som helst tidspunkt i sin karriere - dog skal man være 
opmærksom på enkelte forhold. Gør man det tidligt i sin 
uddannelsesstilling (>2 år før man bliver speciallæge) el-
ler tidligere skal man bestå primary exam – en mundtlig 
og skriftlig eksamen, der er fokuseret på basal fysiologi 
og farmakologi. Dette er en ny regel som trådte i kraft 
medio 2008, og den skal absolut ikke undervurderes. 
Er man nået langt i sin karriere og regner med, at man 
kan arbejde som consultant (overlæge) så er dette en 
endnu større udfordring. Enten skal man bestå fellowship 
exam (tager et par år at læse op til, samt kræver at man 
er blevet godkendt af JFICM (Joint Faculty of Intensive 
Care Medicine)), eller også skal man være interesseret 
i at arbejde i mere perifere områder i ”area of need”, 
hvor man kan få ansættelse som consultant midlertidigt, 
men dette skal også godkendes af JFICM og en plan for 
afvikling af fellowship exam indenfor en 3-4 år skal også 
foreligge (hvorvidt man bliver så lang tid i landet er så en 
anden sag).  

At tage til Australien for at arbejde kræver en del forbe-
redelse og en masse papirarbejde: det formelle ansøg-
nings- og godkendelseshelvede får selv de mest hær-
dede, tidligere østbloklandes bureaukrati til at fremstå 
som de rene anarkistater. Grundet lægemanglen er det 
ikke svært at få arbejdsvisum hernede for et år ad gangen 
med mulighed for forlængelse – det tager bare tid. Der 
skal også laves helbredsundersøgelse af dig, og vælger 
I at være der i længere tid end et år, så skal resten af fa-
milien også helbredsundersøges. Man skal også bestå en 
engelsk sprog test (IELTS – skal ikke undervurderes) for 
at kunne arbejde i Australien. Derfor er rådet: Gå i gang 
med processen så tidligt som muligt og i hvert fald 8-9 
måneder inden I planlægger at tage af sted. 

En oplevelse for livet!
Mit år i Adelaide har helt sikkert været en enestående ople-
velse, og jeg kan kun anbefale kollegaer, der søger person-
lig og faglig udfordring udenfor deres vanlige, komforta-
ble rammer på de danske hospitalsgange at prøve noget 
lignende i en periode. De kliniske kompetencer, jeg har 
opbygget og anderledes oplevelser jeg har haft ved at 
arbejde i retrieval servicen, har utvivlsomt klædt mig på til 
fremtidige lignende opgaver i det præhospitale miljø.

Mit og familiens ophold i Adelaide og den australske out-
back har kun været muligt med hjælp fra en masse, som 
jeg gerne vil sige tak til: Annemarie Bundgaard Thom-
sen, Kirsten Møller, Carsten Albek (alle RH) samt Morten 
Bestle (Hillerød), der alle tidligere har været samme 
sted og arbejde og derfor kom med gode inputs; ICU 
på RAH samt medSTAR emergency retrieval service, 
der ansatte mig og hjalp til ved behov; DASAIM’s Fond, 
der berigede mig med legat. Venner og familie der tog 
den lange vej for at besøge os, samt tak til alle de nye 
venner, vi har mødt og imødekommende kollegaer, som 
har været medvirkende til at gøre dette år til det mest 
udbytterige i min karriere.

Gode kontaktdata, hvis du vil afsted
Er du interesseret i at høre nærmere omkring ICU og 
eventuelt søge ansættelse, kan du kontakte den ansvar-
lige Medical Staff consultant Dr. Alex Wurm på alex.
wurm@health.sa.gov.au eller director Dr. Robert Young 
robert.young@health.sa.gov.au.  Er du interesseret i at 
prøve kræfter med præ- og interhospital arbejde for en 
periode (ansættelser typisk 6 til 12 måneder) i medSTAR, 
kan du kontakte clinical director dr. Andrew Pearce (an-
drew.pearce@health.sa.gov.au) eller director dr. Matthew 
Hooper (matthew.hooper@health.sa.gov.au). I Australien 
afholdes ATLS (EMST i Australien) kurser i alle de større 
byer, så hvis du er på disse breddegrader og er ATLS in-
struktør og har lyst til at prøve kræfter med undervisning 
på et andet sprog, så kan du skrive til den nationale koor-
dinator i Melbourne Carly Iles (Carly.Iles@surgeons.org). 
Er du blevet inspireret til et udlandsophold i Australien af 
at læse dette indlæg, så er du også meget velkommen til 
at kontakte mig på thomasdyhr@dadlnet.dk. No worries 
mate – you can do it…..
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Der er ikke tvivl om, at den fundamentale administra-
tion af anaesthesi er meget naer ens i  hele den vest-
lige verden. Da jeg i 2002 skulle forklare det australske 
College of Anaesthetists, at jeg mente, at min viden om 
anaesthesi og min uddannelse var ligevaerdig med den 
australske, var eet af mine argumenter, at vi laeser de 
samme boeger og holder de samme tidsskrifter.

Jeg blev uddannet i det offentligt financierede skandina-
viske hospitalsvaesen. Der fik jeg min kliniske erfaring, 
og jeg straebtre efter en fast stilling i det offentlige sy-
stem. Det var et dejligt og trygt miljoe at arbejde i. 

En patientforsikringsfond til udbetaling af godtgoerel-
ser for behandlingsskader. Store, moderne, velholdte 
hospitaler med plads til ikke-kliniske aktiviteter, staerke 
fagforeninger, som fastlagde en beskeden arbejdsuge, 
hviletidsbetsemmelser, stoerrelsen paa kontor eller 
vagtvaerelse, ja, selv forhold som adgang til bad og 
toilet. Emner som ventelister, lav 
produktion, personalefastholdelse 
og manglende effektivitet pga 
de mange personalekategorier 
laa ofte i baghovedet, men blev 
aldrig en trussel for personalet. 
Hospitaler blev i almindelighed 
ikke lukket, personale ikke opsagt, 
loennen var altid mere eller min-
dre korrekt, fremtiden sikker. 

Det skandinaviske hospitalsvaesen var verdensberoemt 
af to grunde. For det foerste var det lysaar foran resten af 
den civiliserede verden i 60erne og 70’erne med hensyn til 
budgetter og resultater. For det andet var det helt ’gratis’ 
for offentligheden at komme paa hospitalet. Som vi ved, 
har resten af verden indhentet Skandinavien, som ikke har 
raad til tidligere tiders investeringer i offentlige hospitaler. 

De skandinaviske hospitaler er dejlige arbejdsplad-
ser. Der er ikke stor mulighed for at arbejde mere end 

37 timer om ugen, for i realiteten er der ikke meget 
alternativ til offentlig ansaettelse. Derfor bliver andre 
forhold prioriteret saa som at optimere sin arbejdsdag, 
bedre sit arbejdsmiljoe, og udvikle patientbehandlin-
gen. Det er saaledes en stor gevinst for sygehusejerne. 
Hospitalspersonalet er veluddannet og erfarent og 
generelt meget motiveret. De skandinaviske sygehus-
ejere sparer millioner of kroner ved at betale nogle 
af de laveste speciallaegeloenninger i den vestlige 
verden (m.h.t. koebekraft). Desuden kan sygeplejersker 
administrere rutineanaesthesi til endnu lavere loen 
end speciallaeger. Der er ringe sandsynlighed for at 
blive sagsoegt for kompensation i det juridiske system, 
og udbetalingerne er moderate set med internationale 
oejne. Modsat forholdene i mange andre lande saa be-
hoever skandinaver ikke store forsikringsudbetalinger 
for at financiere medicinsk behandling og indkomsttab, 
for det kan opnaas gennem det offentlige social- og 
sundhedsvaesen. Fra sygehusejernes synsvinkel er der 

ingen konkurrence om special-
laegerne, for alle arbejder i det 
offentlige hospitalsvaesen. Den 
politiske stoette og prioritering 
af det offentlige system er en 
maade at fastholde en per-
manent, loyal og billig stab af 
speciallaeger. Det er et velfun-
gerende system som har stor 
opbakning, vel vidende at prisen 
for den skandinaviske model for 

anaesthesiologer er en begraenset udbud af livsstil og 
oekonomisk sikring. 

Alle Australske statsborgere har adgang til offentlig 
hospitalshjaelp paa niveau med det, som tilbydes i 
Skandinavien. Ikke desto mindre vaelger ca 50% yderli-
gere at have privat forsikring, som daekker behandling af 
speciallaeger paa privat hospital. Det betyder, at ’private 
healthcare’ er en stor industri med mange interessenter. 
De private health insurance selskaber faar godtgjort 90% 

»
Jeg har arbejdet som Australsk anaesthesiolog, siden jeg 
forlod Danmark for godt 7 aar siden. Det har indebaaret, 
at jeg ogsaa har arbejdet med mange aspekter af klinisk 
og akademisk britisk-baseret anaesthesi. Det er vel kun 
naturligt en gang imellem at sammenligne, hvad man 
laver, med hvordan man gjorde det tidligere i livet. Derfor 
taenker jeg en gang imellem paa forskellene mellem 
skandinavisk og engelsk anaesthesi og forskellene paa 
hvorledes anaesthesi og anaesthesi-relaterede omraader 
passer ind i samfundet. Den mest slaaende forskel er 
eksistensen af et privat ’health care system’ i Australien.

Syv år Down Under 
Lars Peter Wang, speciallæge i anæstesiologi

Jeg blev uddannet i det offentligt 
financierede skandinaviske hospi-
talsvaesen. Der fik jeg min kliniske 
erfaring, og jeg straebtre efter en 
fast stilling i det offentlige system. 
Det var et dejligt og trygt miljoe at 
arbejde i. 
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af laegebehandlingen fra ’Medicare’. Privat-forsikrede 
faar en skatte-rabat paa een procent, hvilket stort set 
svarer til den aarlige forsikringspraemie. Saaledes er 
staten med til at stoette det private healthcare system vel 
vidende, at den samlede udgift for staten herved bliver 
mindre, end hvis alle skulle behandles offentligt.

Arbejdet som offentligt ansat anaesthesiolog er en 
overenskomst-fastsat kombination af klinisk arbejde og 
administration/undervisning/forskning. Som consultant 
paa et offentligt hospital har man oftest en yngre laege, 
turnuslaege, medicinsk student, 
paramedic eller kollega fra  et ’re-
mote area’ med paa stuen, og of-
fentlig ansaettelse giver adgang 
til kontor, bibliotek, videreud-
dannelsesmoeder (Continuous 
Medical Education, CME) etc etc. 
Arbejde i den private sektor er 
naurligvis udelukkende klinisk, 
ingen yngre kolleger under 
oplaering, men heller ikke kontor 
eller tid til CME – og oftest ingen 
frokost i loebet af en 10-timers 
dag. Hver arbejdsform har sine 
fordele og ulemper. Anaesthesi-laegers arbejde paa alle 
hospitaler skal godkendes af Health Insurance Commis-
sion, som udsteder et ’provider’ nummer til anaesthe-
silaegen for hvert hospital. Uden provider nummer kan 
man hverken arbejde paa et hospital eller debitere for-
sikringsselskaberne, saa ved at saette restriktioner for 
udstedelse af provider numre, kan HIC regulere antallet 
af specialister (isaer fra udlandet).  Anaesthesilaegen 
skal ogsaa godkendes af det enkelte hospitals besty-
relse. Hospitalets godkendelse af laegen sker for en 
begraenset tid, oftest for 2 aar ad gangen. Foer fornyet 
godkendelse skal man redegoere for sin CME aktivitet i 
den mellemliggende tid (altsaa en slags re-certificering). 
Anaesthesilaegens tilknytning til et privathospital sker 
via den kirurg, man arbejder sammen med. Man er 
saaledes ikke ansat af hospitalet, men bliver godkendt 
som VMO (Visiting Medical Officer). Det siger sig selv, at 
uden kirurg har anaesthesilaegen intet arbejde, hvilket 
er et beklageligt faktum. 

Mange anaesthesi-laeger vil gerne have et Fellowship 
efter Part Two af deres eksamen med et aars tid paa 
universitetshospital hjemme eller i udlandet. De fleste 
anaesthesilaeger bliver noedt til at gaa direkte ud i 
privat praksis efter afsluttet uddannelse (det er bl.a. 
derfor eksamen er saa kraevende), da der nu er stor 
konkurrence om stillingerne paa de store hospitaler. 
Anaesthesilaeger kan arbejde privat enten solo eller i en 
saakaldt ’group’ med faelles sekretaerer og kontor, som 
man lejer eller koeber. Det siger naesten sig selv, at det 
er svaert at komme fra et andet (ikke-engelsktalende) 
land og etablere sig i et privat job. Loennen er ikke ens 
for alle speciallaeger. Kirurger tjener mere end anae-
sthesiologer, patologer mere end kirurger, radiologer 
endnu mere. Man maa ikke ’afsloere’ sin kontrakt i det 

private hospitalsvaesen for at undgaa karteldannelse, 
og man maa ikke aftale priser med andre anaesthesila-
eger. Der skal vaere fri konkurrence mellem udbyderne 
af ydelser, og det er ikke saa uhensigtsmaessigt i en 
tid med laegemangel. Som privat arbejdende specialist 
(Visiting Medical Officer, VMO) er det obligatorisk at 
have en forsikring (Medical Indemnity Insurance). Det 
er ganske dyrt, og praemien stiger parallelt med den 
private indkomst. For arbejde paa offentlige hospitaler 
er laegen forsikret af hospitalet (men alle specialister 
tegner desuden en privat ’tillaegsforsikring’, for man 

ved jo aldrig, om hospitalet er 
loyalt over for sine ansatte).

Anaesthesi i det private hospitals-
vaesen er forskellig fra det offent-
lige. Patienternes forventninger 
er generelt (meget) hoejere. Hele 
drifts-filosofien er modsat af den 
offentlige. I et privat system tjener 
man mere, jo mere man arbejder. 
Det gaelder baade for hospitalet 
og for den enkelte ansatte. Modsat 
i et offentligt system, hvor det ko-
ster mere, jo mere hospitalet yder. 

Det er klart, at som anaesthesiologisk specialist bliver 
man pludselig attraktiv for private hospitaler, som 
gerne vil have dygtige, velmeriterede anaesthesila-
eger, som kan komme godt ud af det med patienterne. 
Kirurgerne i det private system vil naturligvis ikke have 
komplikationer og er generelt ganske lydhoere for 
anaesthesilaegens raad. Modsat er det i det offentlige 
system, hvor anaesthesi for mange kirurger tilsynela-
dende er noget, der kommer ud af vaeggen, og hvor 
kirurgerne hovedsageligt anser anaesthesiologerne 
som een stor hindring mod at operere, hvad der passer 
dem, naar det passer dem. 

Det har kostet meget arbejde at etablere sig professio-
nelt i Australien, og der har vaeret mange kameler at 
sluge. Til gengaeld kan arbejde som anaesthesilaege i 
offentligt og/eller privat regi laegge grundlaget for et 
livsstil, som kan lyde fremmed i danske oerer. Men de 
smaa Skandinaviske lande har skabt et enestaaende 
socialt og socialistisk hospitalsvaesen, som det er klogt 
at vaerne om. 

Anaesthesi i det private hospitalsvae-
sen er forskellig fra det offentlige. Pa-
tienternes forventninger er generelt 
(meget) hoejere. Hele drifts-filosofien 
er modsat af den offentlige. I et pri-
vat system tjener man mere, jo mere 
man arbejder. Det gaelder baade for 
hospitalet og for den enkelte ansatte. 
Modsat i et offentligt system, hvor det 
koster mere, jo mere hospitalet yder. 
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Forebyggelse af kirurgisk sårinfektion med en høj peri-
operativ iltfraktion (80%) har været et omdiskuteret emne 
siden det første randomiserede forsøg i 2000 (Greif et al, 
NEJM) viste, at der var signifikant færre sårinfektioner i 
80% gruppen end kontrolgruppen, der fik 30% oxygen. 
Næste randomiserede forsøg (Pryor et al. JAMA 2004) 
fandt derimod signifikant flere sårinfektioner i 80% grup-
pen, mens det tredje forsøg (Belda et al. JAMA 2005) 

igen viste signifikant færre sårinfektioner blandt patien-
ter, der fik 80% oxygen.
Mens PROXI var i gang blev der publiceret yderligere 3 
forsøg, to insignifikante (Mayzler et al. Minerva Aneste-
siol 2005 og Gardella et al. Obstet Gynecol 2008) og et 
signifikant (Myles et al. Anesthesiology 2007), der dog 
primært testede fravalg af N2O. 

I oktober 2009 publicerede JAMA resultaterne fra PROXI-
forsøget – stort tillykke til forfatterne!
Dette forsøg om perioperativ iltfraktion og sårinfektion 
har involveret en lang række afdelinger landet over. 
Nedenfor ses artiklens abstract. DASINFO (red.) 
har talt med Christian Meyhoff (CM) (foto) og Jørn 
Wetterslev (JW) om resultaternes betydning for aktuelle 
rekommandationer, samt for fremtidig forskning inden 
for området. 

PROXI-holdet indtager JAMA…… 
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Effect of high perioperative oxygen fraction on surgical site infection and pulmonary complications after abdominal 
surgery: the PROXI randomized clinical trial.

Meyhoff CS, Wetterslev J, Jorgensen LN, Henneberg SW, Høgdall C, Lundvall L, Svendsen PE, Mollerup H, Lunn TH, 
Simonsen I, Martinsen KR, Pulawska T, Bundgaard L, Bugge L, Hansen EG, Riber C, Gocht-Jensen P, Walker LR, Bendtsen A, 
Johansson G, Skovgaard N, Heltø K, Poukinski A, Korshin A, Walli A, Bulut M, Carlsson PS, Rodt SA, Lundbech LB, Rask 
H, Buch N, Perdawid SK, Reza J, Jensen KV, Carlsen CG, Jensen FS, Rasmussen LS; PROXI Trial Group.

Department of Anaesthesia, Centre of Head and Orthopaedics, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, 
Copenhagen, Denmark. JAMA. 2009 Oct 14;302(14):1543-50. Comment in: JAMA. 2009 Oct 14;302(14):1588-9. 

CONTEXT: Use of 80% oxygen during surgery has been suggested to reduce the risk of surgical wound infections, but 
this effect has not been consistently identified. The effect of 80% oxygen on pulmonary complications has not been well 
defined. 
OBJECTIVE: To assess whether use of 80% oxygen reduces the frequency of surgical site infection without increasing the 
frequency of pulmonary complications in patients undergoing abdominal surgery. 
DESIGN, SETTING, AND PATIENTS: The PROXI trial, a patient- and observer-blinded randomized clinical trial conducted 
in 14 Danish hospitals between October 2006 and October 2008 among 1400 patients undergoing acute or elective 
laparotomy. 
INTERVENTIONS: Patients were randomly assigned to receive either 80% or 30% oxygen during and for 2 hours after surgery. 
MAIN OUTCOME MEASURES: Surgical site infection within 14 days, defined according to the Centers for Disease Con-
trol and Prevention. Secondary outcomes included atelectasis, pneumonia, respiratory failure, and mortality. 
RESULTS: Surgical site infection occurred in 131 of 685 patients (19.1%) assigned to receive 80% oxygen vs 141 of 701 
(20.1%) assigned to receive 30% oxygen (odds ratio [OR], 0.94; 95% confidence interval [CI], 0.72-1.22; P = .64). Atelec-
tasis occurred in 54 of 685 patients (7.9%) assigned to receive 80% oxygen vs 50 of 701 (7.1%) assigned to receive 30% 
oxygen (OR, 1.11; 95% CI, 0.75-1.66; P = .60), pneumonia in 41 (6.0%) vs 44 (6.3%) (OR, 0.95; 95% CI, 0.61-1.48; P = .82), 
respiratory failure in 38 (5.5%) vs 31 (4.4%) (OR, 1.27; 95% CI, 0.78-2.07; P = .34), and mortality within 30 days in 30 
(4.4%) vs 20 (2.9%) (OR, 1.56; 95% CI, 0.88-2.77; P = .13). 
CONCLUSION: Administration of 80% oxygen compared with 30% oxygen did not result in a difference in risk of surgical 
site infection after abdominal surgery.  TRIAL REGISTRATION: clinicaltrials.gov Identifier: NCT00364741.
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Red: I har jo fået en imponerende omtale omkring PROXI-
forsøget – det er blevet citeret og diskuteret i en leder i 
JAMA, samt i BMJ’s ”All you need to read in the other gene-
ral journals” og på nettet i skandinaviske, amerikanske og 
japanske medier via pressemeddelelser fra bl.a. Reuters.
I Ugeskrift for Læger blev undersøgelsen omtalt i rubrik-
ken ”Medicinske nyheder”, hvor det bl.a. blev fremført at 
”….I en ledsagende editorial ….. anføres, at »The PROXI trial 
provides additional evidence to help inform the ongoing 
debate over whether the use of high FIO2 is effective for 
preventing surgical site infections«. Fra et klinisk synspunkt 
er det svært at se rationalet for en »ongoing debate« - case 
closed, vi må videre«.! 
Hvad mener I selv – case closed eller fortsat åben?

CM: Det er sjovt at se de forskellige reaktioner på JAMA 
publikationen. Selvom nogle vil mene at diskussionen er 
lukket, så har jeg på fornemmelsen at fortalerne ikke er 
færdige med at argumentere endnu...
Personligt mener jeg at case closed må afhænge af en 
meta-analyse af alle forsøg. Jeg kunne forestille mig, at der 
fortsat mangler et væsentligt antal inkluderede patienter før 
man med sikkerhed kan sige om effekten på sårinfektion 
er ”ingen” eller ”signifikant, men beskeden”. De tidligere 
interventionseffekter har jo været næsten fantasibaseret 
høje, og en relativ risiko reduktion på 5% som i PROXI vil jo 
ikke være dårligt som resultat af en metaanalyse.
Desuden synes jeg på ingen måde at sagen er case clo-
sed mht. bivirkninger... Der er for få events indtil nu og 
der er inkluderet for få højrisiko patienter.

Red: Det er bl.a. interessant at diskutere, om vi tror vi 
nogensinde i denne problematik kan komme frem til en 
samlet konklusion der peger i én retning. Jeres primære 
og sekundære effektmål peger jo i hver sin retning, og 

umiddelbart synes jeg de negative sider af sagen ved 
80% (herunder mortalitet) er mest iøjnefaldende.
Det bedste ville i mine øjne være at diskussionen nu kunne 
munde ud i en rekommandation, der naturligvis altid vil 
være midlertidig – men dog en konklusion der skulle sige 
hvad vi skal gøre nu og her. Har du i øvrigt noget indtryk af 
om 80% er indført som standard rundt omkring? Eller om 
diskussionen mest kører på det akademiske plan.
 
CM: Vedr. hvornår/om man kan give et endeligt svar på 
problemstillingen, så er jeg nok primært tilhænger af at 
se det med Jørn Wetterslevs forsøgssekventielle analyse 
- øjne. En forsøgssekeventiel analyse giver et grafisk 
overblik over udviklingen forsøg for forsøg med deltager-
antal på x-aksen og samlet signifikansniveau/z-score på 
y-aksen. Således kan man se hvor tæt vi er på:
- samlet signifikant fordel/ulempe og 
-  at have inkluderet tilstrækkeligt med patienter til at 

sige, at der ikke er nogen signifikant effekt. 
Jeg er i øvrigt helt enig i, at vi kunne ende med en kon-
klusion om hvad vi skulle gøre her og nu. 
80% oxygen er indført som standard mange steder i DK 
og særligt i udlandet. Min fornemmelse er, at 80% oftere 
er standard i USA end DK, da vi nok her i landet er mere 
bekymrede for pulmonale komplikationer.
Det er ikke en akademisk diskussion, interventionen er 
kendt bredt, herunder af mange i sygeplejerskegruppen. 
Det overvejes tit at lægge 80% med i forebyggelses-
pakker mod kirurgisk sårinfektion (hvori normothermi, 
adækvat og rettidig antibiotika mv. indgår), men 80% 
oxygen er dog indtil videre ikke valgt med. Senest an-
befaler engelske NHS at lægge vægt på oxygeneringen 
fremfor tilført iltprocent "Maintain optimal oxygenation 
during surgery. In particular, give patients sufficient oxy-
gen during major surgery and in the recovery period to 
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ensure that a haemoglobin saturation of more than 95% 
is maintained." Det er heller ikke med i det amerikanske 
"Surgical Care Improvement Project" og det blev overve-
jet men fravalgt til Operation Life, tror jeg.

Red: Jeg er enig med dig i at interventionen er kendt. 
Men du skriver at 80% er “indført som standard mange 
steder i DK og særligt i udlandet”. Hvorefter du giver mig 
3 substantielle eksempler hvor 80% er fravalgt. Hvad 
betyder “mange” og “særligt” i din terminologi? 

CM: "Mange" afd. i DK vil jeg gætte på er at mindst 1/4 af 
anæstesi afd. med stor colorectal kirurgisk aktivitet har 
80% som standard til disse indgreb og at de resterende 
afd. ikke har nogen specifik instruks for FiO2, hvorfor 
nogle læger/sgpl. selvfølgelig også aktivt vælger 80% her 
til forskellige indgreb.
I udlandet (særligt USA) fornemmer jeg, at der generelt 
er flere og mere detaljerede perioperative retningslinjer, 
så jeg forventer større anvendelse der.
Hvorfor nogle afd. har indført 80%? Tja, vi har jo alle lært 
at det randomiseret forsøg er høj evidens og at to ensly-
dende randomiserede forsøg jo er på evidensniveau med 
en signifikant metaanalyse. At der så er 1 signifikant ran-
domiseret forsøg imod og substantielle kritikpunkter ved 
alle de tidligere forsøg, kræver jo nærmest, at man selv 
laver en metaanalyse og har kendskab til heterogenitet 
før man kan danne sin egen nuancerede konklusion. 
Hertil kommer argumentet med en nem, billig og tilsyne-
ladende bivirkningsfri intervention som alle kan forstå.

Red: Hvad angår implementering af 80%, nationalt og in-
ternationalt: Jeg vurderer, at det i høj grad handler om for-
nemmelser, men at man dybest set ikke ved noget konkret?

CM: Jo, der kan nok godt være et element af forførelse fra 
resultater om interventioner fra store tidsskrifter, som man 
godt kan lide og samtidig synes lyder logiske og simple.

JW: Jeg er meget enig i at PROXI vejer tungt i billedet 
af de formentlig 7 forsøg der har testet 80% vs. 30-35% 
inspiratorisk iltfraktions effekt på sårinfektion (og død). Når 
jeg siger formentlig 7 forsøg er det fordi vi forsøger at lave 
et systematisk review på det i øjeblikket i Cochrane sam-
menhæng, og jeg vil ikke, selvom det er lidet sandsynligt, 
udelukke at vi finder flere forsøg. 
Spørgsmålet er dog som altid: Lukker PROXI gærdet? Og 
ligeledes vil det som altid formentlig vise sig at analy-
serne falder lidt forskellig ud afhængig af: 
-  forventet interventionseffekt og dermed estimeret 

nødvendig 'information size'
- vurdering af bias risiko 
-  valg af model i meta-analyserne (random (RE) vs. 

fixed (FE) effect model), der, hvis de omfatter samtlige 
forsøg, både apriori og posteriori er ret heterogene. 
Jeg hælder umiddelbart kraftigt til RE modellen. 

Som jeg ser det er testen af denne intervention en ret 
klassisk historie om initialt overdrevne forventninger på 
baggrund af relativt små og halvdårlige forsøg (publice-
ret i den velanskrevne 'Journal of Irreproducible Results' 
mærkeligt nok forkortet NEJM) der 'tilfældigvis' antyder 
en 'bragende' effekt som stille og roligt udhules ved 
efterfølgende forsøg (hvor nogle selvfølgelig heller ikke 
nødvendigvis er gode). 
I sådant et forløb bliver Lindley's paradox åbenbart: 
Initialt ser det ud som om at der er evidens for en stor 
effekt i relativt små forsøg mens der efterfølgende opstår 
evidens for at der højst er en lille effekt i store forsøg! Alt 
dette ville med stor sandsynlighed kunne undgås såfremt 

Fig. 1. Random-effects meta-analyse af effekten af 80% vs. 30% oxygen på forekomst af sårinfektion i 7 forsøg subgrupperet 
efter om kvælstofforilte bruges eller ej.

Review: Perioperativ Oxygen Fraction
Comparison: 01 FiO2=0.80 vs. (FiO2=0.30 / 0.35)                                                                           
Outcome: 01 Surgical Site Infection                                                                                    

Study  RR03.0 08.0=2OiF (random) Weight RR (random)
or sub-category aeYIC %59 %IC %59N/n N/n r

01 -  nitrousoxid
 Greif                     13/250             28/250      12.91     0.46 [0.25, 0.88]        2000
 Belda                     22/148             35/143      16.38     0.61 [0.38, 0.98]        2005
 Mayzler                    2/19               3/19        3.24     0.67 [0.13, 3.55]        2005
 Gardelle                  17/69              10/74       11.47     1.82 [0.90, 3.70]        2008
 PROXI                    130/694            141/706      23.18     0.94 [0.76, 1.16]        2009
Subtotal (95% CI) 1180               1192 67.18     0.81 [0.54, 1.22]
Total events: 184 (FiO2=0.80), 217 (0.30)
Test for heterogeneity: Chi² = 10.68, df = 4 (P = 0.03), I² = 62.5%
Test for overall effect: Z = 1.00 (P = 0.32)

02 + nitrousoxid
 Pryor                     20/80               9/80       11.22     2.22 [1.08, 4.58]        2004
 ENIGMA                    77/997            106/1015     21.60     0.74 [0.56, 0.98]        2007
Subtotal (95% CI) 1077               1095 32.82     1.22 [0.42, 3.56]
Total events: 97 (FiO2=0.80), 115 (0.30)
Test for heterogeneity: Chi² = 7.73, df = 1 (P = 0.005), I² = 87.1%
Test for overall effect: Z = 0.36 (P = 0.72)

Total (95% CI) 2257               2287 100.00     0.89 [0.65, 1.23]
Total events: 281 (FiO2=0.80), 332 (0.30)
Test for heterogeneity: Chi² = 18.42, df = 6 (P = 0.005), I² = 67.4%
Test for overall effect: Z = 0.70 (P = 0.48)
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Fig. 3. Random-effects meta-analyse af effekten af 80% vs. 30% oxygen på mortaliteten indenfor 30 dage i 7 forsøg sub-
grupperet efter om kvælstofforilte bruges eller ej.

Fig. 2. Forsøgssekventiel analyse af 7 randomiserede kliniske forsøg med 80% vs. 30-35% inspiratorisk oxygen udført for at 
vise eller afvise 20% relativ risiko reduktion for kirurgisk sårinfektion.
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Review: Perioperativ Oxygen Fraction
Comparison: 03 Mortality                                                                                                  
Outcome: 01 Mortality 30 days                                                                                          

Study 80% Oxygen  30-35% Oxygen RR (random) Weight RR (random)
or sub-category raeY IC %59%IC %59N/n N/n 

01 -Nitrous oxide
 Greif                      1/250              6/250      16.83     0.17 [0.02, 1.37]        2000
 Belda                      0/148              2/143      10.40     0.19 [0.01, 3.99]        2005
 Mayzler             5002         elbamitse toN              91/0               91/0       
 Gardelle            8002         elbamitse toN              47/0               96/0       
 PROXI                     30/694             20/706      36.82     1.53 [0.88, 2.66]        2009
Subtotal (95% CI) 1180               1192 64.05     0.52 [0.09, 2.98]
Total events: 31 (80% Oxygen), 28 (30-35% Oxygen)
Test for heterogeneity: Chi² = 5.62, df = 2 (P = 0.06), I² = 64.4%
Test for overall effect: Z = 0.74 (P = 0.46)

02 +Nitrous oxide
 Pryor                      0/80               1/80        9.63     0.33 [0.01, 8.06]        2004
 ENIGMA                     3/997              9/1015     26.32     0.34 [0.09, 1.25]        2007
Subtotal (95% CI) 1077               1095 35.95     0.34 [0.10, 1.13]
Total events: 3 (80% Oxygen), 10 (30-35% Oxygen)
Test for heterogeneity: Chi² = 0.00, df = 1 (P = 0.99), I² = 0%
Test for overall effect: Z = 1.76 (P = 0.08)

Total (95% CI) 2257               2287 100.00     0.49 [0.16, 1.53]
Total events: 34 (80% Oxygen), 38 (30-35% Oxygen)
Test for heterogeneity: Chi² = 9.40, df = 4 (P = 0.05), I² = 57.4%
Test for overall effect: Z = 1.22 (P = 0.22)
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læger var oplært i at bruge Bayes factorer frem for p-vær-
dier til vurdering af evidens fra forsøg og undersøgelser. 
Men lad nu det ligge (lidt!). 
Det korte af det lange er, at der nu formentlig højst kan 
være håb om ca. 10% relativ risiko reduktion (RRR) for 
sårinfektion med 80% oxygen givet på den gængse 
måde, men at en effekt af denne størrelsesorden endnu 
hverken kan bekræftes eller udelukkes, selvom det for-
mentlig er tæt på hvis man bruger futility stoppegrænser 
for interim meta-analysen, hvilket jeg håber at kunne 
præsentere snart! 
Hvorvidt en reduktion af sårinfektion fra ca. 17% til ca. 
15% er klinisk relevant, med en i øvrigt måske! ufarlig 
intervention skal være usagt i skrivende stund. 
For mortaliteten er sagen yderligere kompleks: 
- fordi data måske er mindre pålidelige 
-  nødvendige information size yderligere større da vi 

snakker om 1-2% mortalitet inden for 30 dage! 
- det mulige biologiske rationale mere tåget! 
Nedenfor har jeg forsøgt at illustrere hvor vi står efter 
PROXI.

Som det ses af figur 1 er der ikke statistisk signifikant 
effekt af 80% vs. 30% oxygen i inspirationsluften peri-

operativt på postoperativ sårinfektion uanset om man 
anvender kvælstofforilte eller ej og altså heller ikke i alle 
forsøgene taget under ét. Der er dog stadig, hvis man 
undlader kvælstofforilte, chance for, vurderet på punkes-
timatet, en 19% relativ risiko reduktion.   

Figur 2 viser forsøgssekventiel analyse af effekten af 
80% vs. 30-35% perioperativ oxygen i inspirationsluften 
på forekomsten af kirurgisk sårinfektion. Meta-analysen 
estimerer interventionseffekten i de 7 randomiserede 
kliniske forsøg udført til dato.  Justeret for en heteroge-
nitet på 67% (I2 = 67%) kræves der 11.172 patienter for at 
vise eller afvise en 20% relativ risiko reduktion. Den blå 
kurve viser den kumulerede z-kurve fra successivt udførte 
random-effects meta-analyser efter hvert nyt forsøg. De 
vandrette linjer parallelt med x-aksen angiver det traditio-
nelle dobbeltsidige signifikansniveau på 5%. De kantede 
kurver henholdsvis over og under angiver de forsøgsse-
kventielle monitoreringsgrænser. Gennembrud af en for-
søgssekventiel monitoreringsgrænse ville antyde robust 
evidens for fordel af intervention (øvre gennembrud) 
eller for kontrolinterventionen (nedre gennembrud) med 
justering for repetitiv testning på akkumulerende data 
(som ved korrekt udførte interimanalyser i enkeltstående 
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Fig. 4. Forsøgssekventiel analyse af 7 randomiserede kliniske forsøg udført med 80% vs. 30-35% inspiratorisk oxygen for at 
vise eller afvise 40% relativ risiko reduktion af mortaliteten.
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forsøg).  Den kumulative z-score har aldrig gennembrudt 
nogen af de forsøgssekventielle monitoreringsgrænser 
i den her viste række af forsøg uanset at der efter første 
forsøg var en p-værdi mindre 0.05 og altså gennembrud 
på det traditionelle signifikansniveau. Det indre kile-
formede område (”futility”-grænserne) nås til gengæld 
allerede på nu værende tidspunkt af den kumulerede z-
kurve. Dette antyder at det vil være usandsynligt at man 
sluttelig ville nå statistisk signifikant 20% relativ risiko 
reduktion eller forøgelse af sårinfektioner såfremt man 
fortsatte med at udføre forsøg med 80% perioperativ 
oxygen i inspirationsluften. 

Som det ses af figur 3 er der ikke statistisk signifikant 
effekt af 80% vs. 30% oxygen i inspirationsluften på den 
perioperative mortalitet indenfor 30 dage uanset om man 
anvender kvælstofforilte eller ej og altså heller ikke i alle 
forsøgene taget under ét. Der er dog stadig, hvis man 
undlader kvælstofforilte, chance for, vurderet på punkes-
timatet, en 48% relativ risiko reduktion.  

Figur 2 viser forsøgssekventiel analyse af effekten af 80% 
vs. 30-35% perioperativ oxygen i inspirationsluften på 
mortaliteten. Meta-analysen estimerer interventionsef-
fekten i de 7 randomiserede kliniske forsøg udført til dato. 
Justeret for en heterogenitet på 57% (I2=57%) kræves der 
11.873 patienter for at vise eller afvise en 40% relativ risiko 
reduktion af mortaliteten. 

Den blå kurve viser den kumulerede z-kurve fra succes-
ivt udførte random-effects meta-analyser efter hvert nyt 
forsøg. De vandrette linjer parallelt med x-aksen angiver 
det traditionelle dobbeltsidige signifikans niveau på 5%. 
De kantede kurver henholdsvis over og under angiver de 
forsøgssekventielle monitoreringsgrænser. Gennembrud 
af en forsøgssekventiel monitoreringsgrænse ville antyde 
robust evidens for fordel af intervention (øvre gennembrud) 
eller for kontrolinterventionen (nedre gennembrud) med 
justering for repetitiv testning på akkumulerende data (som 
ved korrekt udførte interimanalyser i enkeltstående forsøg). 

Den kumulative z-score har aldrig gennembrudt nogen af 
de forsøgssekventielle monitoreringsgrænser i den her 
viste række af forsøg uanset at der efter første forsøg var 
en p-værdi mindre 0.05. Det indre kile-formede område 
(”futility”-grænserne) passeres til gengæld af den kumu-
lerede z-kurve. Dette antyder at det vil være usandsynligt 
at man sluttelig ville nå statistisk signifikant 40% relativ 
risiko reduktion af mortaliteten, såfremt man fortsatte 
med at udføre forsøg med 80% perioperativ oxygen i 
inspirationsluften.

For at vise eller afvise en 33% relativ risikoreduktion 
af mortaliteten indenfor 30 dage (fra 3% til 2% sv.t. 
NNT=100) har jeg beregnet at der skal randomiseres 
8000 patienter  (alfa=0.05 og power=0.80). Et sådant 
forsøg vil tillige have 80% power til at vise eller afvise en 
13% RRR af sårinfektioner (fra 17% forekomst til 14,7%) 
hvilket stadig må siges at være klinisk relevant (NNT=44).

Red: Hvad synes I burde være det primære effektmål i 
eventuelle, kommende undersøgelser af denne interven-
tion – mortalitet, sårinfektion eller???

CM: Tja, begge er uafklarede og der er mest biologisk 
rationale for SSI, så det vil jeg stemme for. Men man skal 
huske, at randomiserede forsøg jo bør dimensioneres 
efter både primære og sekundære effektmål, så man bør 
også foretage styrkeberegning med mortalitet.

JW: Som det fremgår af ovenstående materialestørrelse-/
power estimation er det ikke så afgørende for forsøgets 
størrelse hvilket primært effektmål man vælger.

Red: Ville I anbefale et nyt forsøg, med 8000 patienter, for 
at undersøge hvorvidt man kan vise eller afvise en 33% 
relativ risikoreduktion af mortaliteten indenfor 30 dage - 
fra 3% til 2% sv.t. NNT=100? 

CM: Ja, jeg synes både 10% sårinfektion RRR og 33% 
mortalitet RRR er klinisk relevante. 

JW: Ja, eftersom det stadig er usikkert hvorvidt der er en 
betydelig effekt på sårinfektion (10% RRR  sv.t. NNT på 
50-60) og altså også på mortaliteten. Man skal huske på 
at den antydede overdødelighed i PROXI ikke er signi-
fikant og således kun vedrører punktestimatet. I meta-
analysen er der oven i købet stadig håb om reduktion af 
mortaliteten i random-effects modellen, men der er et 
beskedent antal dødsfald på 72 i analysen så punktesti-
matet er behæftet med betydelig usikkerhed. Såfremt et 
stort forsøg med 8000 patienter, sammen med de hidtil 
udførte forsøg, ikke kan finde effekt på mortaliteten men 
10% RRR af forekomsten af sårinfektion vil jeg føle mig 
mere tryg ved at interventionen anvendes. Lige nu bør 
man holde sig fra den og kun anvende den i protokol-
lerede undersøgelser eller når patienten oxygenerer så 
dårligt at den er nødvendig af anden årsag.

Man kan således konkludere at der på nuværende 
tidspunkt, efter PROXI:
-  Ikke er evidens for at bruge 80% oxygen periopera-

tivt m.h.p. at mindske sårinfektion og mortalitet.
-  Ingen grund er til at foretage flere forsøg m.h.p. at 

demonstrere 20% relativ risiko reduktion af sårin-
fektion sv.t. NNT på 30.

-  Ingen grund er til at foretage flere forsøg m.h.p. at 
demonstrere mere end 40% relativ risiko reduktion af 
mortaliteten (fra 3% til under 1,8%) sv. t. NNT på 100.

Derimod kan det konkluderes at der efter PROXI kan 
være:
-  Grund til at foretage yderligere forsøg m.h.p. at 

demonstrere eller afvise 10%-20% relativ risiko 
reduktion af sårinfektion sv. t. NNT > 50-60

-  Grund til at foretage flere forsøg m.h.p. at de-
monstrere eller afvise mindre end 40% relativ risiko 
reduktion af mortaliteten sv.t. NNT > 100
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» Baggrunden for dette indlæg er to 
publikationer, som med forskellige 
indfaldsvinkler fokuserer på kritisk 
sygdom og diabetes. Efter flere års 
diskussion om blodsukkerkontrol 
hos kritisk syge patienter rettes 
blikket nu mod kritisk syge 
diabetikere.

| Diabetes |

Har diabetes en beskyttende effekt ved kritisk sygdom? 
Christian Fynbo Christiansen, phd. stud. og professor Else Tønnesen,  
Aarhus Universitetshospital

Diabetes does not alter mortality or hemostatic and inflammatory responses in patients with severe sepsis
Stegenga ME, Vincent JL, Vail GM, Xie J, Haney DJ, Williams MD, Bernard GR, van der Poll T. Crit Care Med. 2009 Oct 
20. [Epub ahead of print]
OBJECTIVE: Diabetes patients have an increased risk of sepsis. Several inflammatory and coagulant pathways that are 
activated during sepsis are also up-regulated in diabetes patients. We tested our a priori hypothesis that the presence 
of diabetes adversely affects the outcome of sepsis. DESIGN: Retrospective analysis of a previously published study. 
SETTING: Intensive care units of 164 centers in 11 countries. 
PATIENTS: Eight hundred thirty severe sepsis patients who were admitted to the intensive care unit and who received 
standard critical care treatment. 
INTERVENTIONS: Patients were stratified into diabetic and nondiabetic patient groups. Mortality was assessed after 
28 and 90 days, causative microorganisms were evaluated, and markers of coagulation, fibrinolysis, and inflammation 
were measured at several time points. MEASUREMENTS AND MAIN RESULTS: Diabetes was present in 22.7% of all 
sepsis patients. Throughout the study, plasma glucose levels were higher in diabetic patients. Mortality was equal in 
diabetic and nondiabetic patients (31.4% vs. 30.5% after 28 days). Markers of coagulation, fibrinolysis, and inflamma-
tion were generally equal in diabetic and nondiabetic patients, although on admission diabetic patients had slightly 
higher levels of anticoagulation markers. Interestingly, nondiabetic patients with admission hyperglycemia (>11.1 
mmol/l; 200 mg/dL) had a higher mortality rate compared to those without admission hyperglycemia (43.0% vs. 27.2%). 
CONCLUSIONS: Although diabetes is a risk factor for sepsis, once established, the outcome of severe sepsis does not 
appear to be significantly influenced by the presence of diabetes. In nondiabetic patients, however, admission hy-
perglycemia is associated with an increased mortality.

Diabetes, insulin, and development of acute lung injury.  Honiden S, Gong MN. Crit Care Med. 2009 Aug;37(8):2455-64.
OBJECTIVES: Recently, many studies have investigated the immunomodulatory effects of insulin and glucose control 
in critical illness. This review examines evidence regarding the relationship between diabetes and the development of 
acute lung injury/acute respiratory distress syndrome (ALI/ARDS), reviews studies of lung injury related to glycemic 
and nonglycemic metabolic features of diabetes, and examines the effect of diabetic therapies. 
DATA SOURCES AND STUDY SELECTION: A MEDLINE/PubMed search from inception to August 1, 2008, was condu-
cted using the search terms acute lung injury, acute respiratory distress syndrome, hyperglycemia, diabetes mel-
litus, insulin, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors (statins), angiotensin-converting enzyme inhibitor, 
and peroxisome proliferator-activated receptors, including combinations of these terms. Bibliographies of retrie-
ved articles were manually reviewed. 
DATA EXTRACTION AND SYNTHESIS: Available studies were critically reviewed, and data were extracted with special 
attention to the human and animal studies that explored a) diabetes and ALI; b) hyperglycemia and ALI; c) metabolic 
nonhyperglycemic features of diabetes and ALI; and d) diabetic therapies and ALI. 
CONCLUSIONS: Clinical and experimental data indicate that diabetes is protective against the development of ALI/
ARDS. The pathways involved are complex and likely include effects of hyperglycemia on the inflammatory response, 
metabolic abnormalities in diabetes, and the interactions of therapeutic agents given to diabetic patients. Multidisci-
plinary, multifaceted studies, involving both animal models and clinical and molecular epidemiology techniques, are 
essential.



Januar 2010 · DASINFO · 31

| Diabetes |

Det er veldokumenteret, at diabetikere har øget risiko for 
infektioner, og risikoen for at udvikle sepsis og septiske 
komplikationer er mere end fordoblet hos disse pa-
tienter. Diabetes er en sygdom, som er forbundet med 
såkaldt low grade inflammation – en kronisk aktivering 
af immunsystemet, der biokemisk manifesterer sig som 
marginalt forhøjede plasmakoncentrationer af IL-6 og 
CRP. Dog synes diabetes at være associeret med nedsat 
granulocytfunktion samt øget koagulation og nedsat fi-
brinolyse. Derved kunne man også forvente en dårligere 
prognose ved kritisk sygdom.
Dette var hypotesen bag et retrospektivt studie (Stegenga 
ME et al 2009) baseret på kontrolgruppen (n= 830) fra et 
tidligere publiceret arbejde fra 2001, hvor svært septiske 
patienter som blev randomiseret til aktiveret protein C 
(Xigris®) eller placebo (Bernard GR, Vincent JL, Laterre 
PF, LaRosa SP, Dhainaut JF, Lopez-Rodriguez A, Steingrub 
JS, Garber GE, Helterbrand JD, Ely EW, Fisher CJ Jr; 
Recombinant human protein C Worldwide Evaluation in 
Severe Sepsis (PROWESS) study group. Efficacy and sa-
fety of recombinant human activated protein C for severe 
sepsis. N Engl J Med. 2001 Mar 8;344(10):699-709). 
Endpoints i den retrospektive opgørelse var 28 og 90 dages 
mortalitet samt markører for inflammation og koagula-
tion målt dagligt de første 7 dage og herefter sporadisk i 
op til 28 dage efter indlæggelse på intensiv afdeling. Alle 
patienter fik konventionel insulinbehandling, som dog ikke 
er nærmere defineret.

Af de 830 patienter var 188 (23%) diabetikere. Diabeti-
kerne var ældre, havde højere APACHE II score, medens 
SOFA score var på niveau med ikke-diabetikerne.  På 
trods af dette, var der ingen forskel i mortalitet mellem 
diabetikere og ikke-diabetikere. Der var kun marginale 
forskelle i koagulationsparametre og ingen forskelle mel-
lem de målte markører for inflammation. Blodsukkeret 
var i hele studieperioden højere hos diabetikerne. 

Forfatterne fandt, at ikke-diabetikere med hyperglykæmi, 
dvs. indlæggelsesblodsukker >11 mmol/l havde en højere 
mortalitet (selv efter 90 dage) end patienter uden hy-
perglykæmi (<11 mmol/l) 
Mortaliteten var også højere hos gruppen af hyperglykæmi-
ske patienter sammenlignet med diabetikere, hos hvem der 
ikke fandtes en tilsvarende forskel i mortalitet mellem ind-
læggelsesblodsukker blodsukker > 11 mmol/l og <11 mmol/l.
Der var en korrelation mellem højt indlæggelsesblodsuk-
ker og 28 dages mortalitet hos ikke-diabetikere mens der 
ikke var en lignende korrelation blandt diabetikere.

Kommentarer
Resultaterne er overraskende. Diabetikere med svær 
sepsis og septisk shock havde ikke højere mortalitet end 
ikke-diabetikere. 
Studiet bekræfter dog tidligere studier, som har vist at 
højt indlæggelsesblodsukker er forbundet med øget 
mortalitet hos ikke-diabetikere. Højt blodsukker er udtryk 
for insulinresistens, og graden af insulinresistens (dvs. 

blodsukkerniveau) afspejler den akutte sygdoms svær-
hedsgrad hos ikke-diabetikere. 

Studiet har dog flere svagheder og restriktioner, som gør 
det vanskeligt at overføre resultaterne til danske intensiv-
patienter med svær sepsis.

Patienter med en forventet restlevetid på mindre end 28 
dage og patienter med svær komorbiditet, såsom lever-
sygdom og dialysekrævende kronisk nyreinsufficiens, var 
ekskluderet (Bernard GR et al 2001). Det er således muligt 
at flere diabetikere end ikke-diabetikere herved er blevet 
ekskluderet, og dermed kunne en dårligere prognose hos 
diabetikere pga. svær komorbiditet være blevet overset.
Information om diabetes blev indsamlet fra journalen, og 
det var ikke det primære formål med det oprindelige studie. 
Derved er det sandsynligt, at visse diabetikere er blevet 
misklassificeret som ikke-diabetikere, hvilket kan være med-
virkende til at der kun var små forskelle på de to grupper.
Patienterne blev inkluderet i 1998-2000, og flere behand-
lingsregimer, herunder blodsukkerregulering, er ændret 
siden. Det er således sandsynligt, at prognosen for 
ikke-diabetiske intensivpatienter er blevet forbedret de 
seneste 10 år.
Trods disse svagheder kan studiet dog være med til at 
nuancere vores viden omkring den prognostiske betyd-
ning af diabetes hos intensivpatienter. 

Det andet af de ovenfornævnte studier (Honiden and 
Gong 2009) antyder nemlig, at diabetes har en beskyt-
tende effekt mod udvikling af akut lungesvigt (ALI).

I denne oversigtsartikel har forfatterne identificeret en 
række dyreeksperimentelle og kliniske studier med søge-
ordene diabetes, ALI, hyperglykæmi, metabolisme samt 
behandling af diabetes.
Forfatterne fandt i et prospektivt multicenter studie fra 
2000, at diabetikere sjældnere udviklede ALI eller ARDS 
end ikke-diabetikere. Dette fund er efterfølgende bekræf-
tet i tre kohorte studier omfattende kritisk syge patienter. 
Diabetes synes at beskytte mod ALI/ARDS selv efter 
justering for en række potentielle confoundere. Dyremo-
deller af både type 1 of type 2 diabetes støtter også de 
kliniske observationer. 
Forfatterne diskuterer mulige mekanismer bag den 
beskyttende effekt af diabetes mod udvikling af akut 
lungesvigt: hyperglykæmi, insulins immunmodulerende 
effekter, insulin resistens, det metaboliske syndrom, 
peroral antidiabetisk behandling, behandling af diabeti-
keres komorbididtet med ACE hæmmere, statiner  m.m. 
Artiklen giver en grundig og meget spændende gennem-
gang af de potentielle bagvedliggende mekanismer.

De to studier illustrerer, at det er vanskeligt at vurdere 
hvordan komorbiditet påvirker forløbet af kritisk sygdom. 
Der er således behov for yderligere viden om dette, for 
at kunne tilbyde en mere individualiseret behandling af 
vores heterogene population af intensivpatienter.
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» Hvert år er der på verdensplan millioner af mennesker, 
der dør eller får varige mén som følge af ulykker. 
Derudover er traumer den hyppigste dødsårsag hos 
børn og yngre voksne i den industrialiserede del af 
verdenen. Svær tilskadekomst har - udover de personlige 
konsekvenser, også store samfundsøkonomiske 
omkostninger, specielt hvis det ikke lykkes at få 
patienterne tilbage til et produktivt liv.  

Ifølge WHO vil trafikulykker alene være den 3 hyppigste 
årsag til DALY’s (Disability Adjusted Life Years – et mål 
til at vurdere omfanget af for tidlig død og år levet med 
handikaps) i 2020, hvis ikke man sætter ind med nye 
og forbedrede interventioner. På nuværende tidspunkt 
er der ingen central registrering af traumepatienter i 
Danmark og der har ikke tidligere været gennemført 
multicenter-undersøgelser af danske traumepatienter. 
Vores viden bygger derfor primært på erfaringer fra 
udlandet. 
Formålet med ph.d.-projektet var at belyse følgende:
-  Hvem dør som følge af traume, hvad er dødsårsagen 

og hvornår i forløbet dør patienterne?
-  Hvorledes bliver traumepatienterne visiteret og er der 

plads til forbedringer?
-  Hvorledes påvirker traume livskvaliteten og den socio-

økonomiske status? 

Ph.d.-projektet bestod af to del-studier. Det første studie 
var en prospektiv registrering af alle traume- og svære 
brandsårspatienter i Øst-Danmark igennem et helt år 
(2006). Kriteriet for inklusion var patienter, der blev mod-
taget som traumepatienter ud fra de lokale kriterier for 
aktivering af traume teamet eller patienter, der døde som 
følge af et traume. Alle patienter fik udfyldt et specielt 
registreringsskema ved ankomst til skadestuen. Udover 
Rigshospitalets TraumeCenter deltog Bispebjerg Hospital, 
Hvidovre Hospital, Amager Hospital, Hillerød Sygehus, 
Gentofte Hospital, Herlev Hospital, Glostrup Hospital, 
Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus, Sla-
gelse Sygehus, Næstved Sygehus, Nykøbing F Sygehus 
og Bornholms Centralsygehus. Desuden deltog Retsme-
dicinsk Institut.  

Det andet studie var en spørgeskemaundersøgelse 
blandt en gruppe tidligere traumepatienter modtaget i 
Rigshospitalets TraumeCenter. Til at beskrive den selvvur-
derede livskvalitet anvendte vi SF-36, mens den socio-
økonomiske status blev vurderet ud fra et selv-designet 
spørgeskema baseret på Danmarks Statistiks inddelinger.  

Resultater 
Der blev registreret 2923 traumepatienter, hvor af 292 
(10%) døde inden for 30 dage. 

Mortaliteten steg med stigende alder, med en mortali-
tetsrate på 46% i aldersgruppen over 80 år. Den hyp-
pigste dødsårsag var hovedtraume, hvilket gjaldt for alle 
aldersgrupper.

Den klassiske trimodale mortalitetskurve passede ikke på 
vores population. I alt 75% af patienterne døde inden for 
de første 72 timer. Lokalisationen for det traumerelate-
rede dødsfald var i 45% af tilfældene præhospitalt.

Blandt de patienter der blev modtaget som traumepatienter 
fandtes kun svær tilskadekomst hos 13%. Ligeledes obser-
verede vi at cirka halvdelen af patienterne blev udskrevet 
indenfor de første 24 timer. Svært tilskadekomne patienter 
(ISS>15) der udelukkende blev behandlet på det lokale 
sygehus havde en signifikant højere mortalitet sammenlig-
net med svært tilskadekomne patienter der blev overflyttet 
til Rigshospitalets TraumeCenter (38,1% vs. 9,7%, p<0,0001). 
Den højeste dødelighed blev observeret blandt patienter 
der blev visiteret direkte til Rigshospitalets TraumeCentre fra 
et skadested uden for det lokale optageområde. Dette var 
dog forbundet med svære hovedtraumer. Visitationen var 
ikke en selvstændig prædiktor for mortalitet.  

Blandt gruppen af tidligere traumepatienter (n=129) fandt 
vi, at der 4 år efter traumet var en signifikant lavere fysisk 
såvel som psykisk selvvurderet livskvalitet sammenlignet 
med den danske baggrundsbefolkning. To-tredjedele af 
patienterne forblev i den samme socioøkonomiske klasse. 
Knapt halvdelen af patienterne kom tilbage på arbejdsmar-
kedet efter traumet. Det hyppigste skift i socioøkonomisk 
klasse var fra at være studerende til at være i arbejde. 

Mulighed for forbedringer
Aktivering af traume teams er bekosteligt både med 
hensyn til personale, udstyr og infrastruktur. I et ideelt 

Mortalitet og senprognose efter større traumer – er det 
muligt at optimere logistik og overflytning? 
Læge, ph.d. Rikke Meisler

| Ph.d.-afhandlinger |
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traume system bør triageringen være 100% korrekt, med 
ingen over- eller undertriage. Dette er dog ikke praktisk 
muligt. Overtriage medfører et forkert brug af de res-
sourcer der er til rådighed, mens undertriage medfører 
forsinket diagnostik og behandling. Man accepterer en 
begrænset overtriage for at undgå at overse en potentiel 
traumepatient, men ingen undertriage. 

I vores population var der en overtriage - vurderet som 
ikke svært tilskadekomne patienter (ISS<15) der blev 
modtaget som traumepatienter og som blev udskrevet 
indenfor de første 24 timer - på 61%. En forklaring på 
denne betydelige overtriage kan være at traumemekanis-
men anvendes som et selvstændigt kriterium for aktive-
ring af traume teamet. Undertriage blev defineret som 
svært tilskadekomne patienter, der ikke blev overflyttet 
til et level I traumecenter (Rigshospitalets TraumeCenter), 
og udgjorde 34%. Årsagen til denne betydelige under-

triage kendes ikke. Inden en overflytning diskuteres den 
enkelte patient med det relevante speciale og det er den 
relevante speciallæge der afgør hvorvidt en patient skal 
overflyttes eller ej. Årsagen til at man vælger ikke at 
overflyttet svært tilskadekomne patienter er ikke belyst i 
dette projekt. En forklaring kunne være, at man fravælger 
de patienter med den dårligste prognose på grund af 
ressourcemangle som f.eks. intensivpladser på de højt 
specialiserede afdelinger. 

En multi-facetteret og integreret indsats fra den præ-
hospitale fase og frem til udskrivelsen kan være måden 
at forbedre det danske traumesystem og derved også 
forbedre prognosen efter traume. Ph.d.-afhandlingen er 
udgået fra:
Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, 
Rigshospitalet og blev forsvaret den 2. oktober 2009
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»
Proceduren ved besættelse af hoveduddannelsesstillin-
ger er for alle specialer blev ændret fra ”pointsystemet” 
til en vurdering af ansøgerne ud fra en ansøgning opbyg-
get om specialets faglige profil og ansættelsessamtaler.
Baggrunden for indførelsen af den nye ansættelsespro-
cedure er kort, at Danske Regioner ønsker at accelerere 
speciallægeuddannelserne, sådan at de uddannelses-
søgende ikke længere kan bruge adskillige år på at skaffe 
sig det nødvendige antal point, for at få en hoveduddan-
nelse indenfor det ønskede speciale.

I forbindelse med overgang fra 
”pointsystem” til den nye ansæt-
telsesprocedure blev alle specialer 
anmodet om at beskrive specialets 
”faglige profil”, som fremover skal 
danne grundlag for vurdering af 
ansøgere til hoveduddannelses-
stillinger. DASAIM’s faglige profil 
er udarbejdet af DASAIM’s uddan-
nelsesudvalg. Den kan læses på 
www.dasaim.dk eller www.fya.nu  
DASAIM’s uddannelsesudvalg 
har udover den faglige profil 
udarbejdet en ansøgningsvej-
ledning til brug for ansøgere og 
ansættelsesudvalg. 

I forbindelse med indførelse af den faglige profil for 
specialet blev det nationale vurderingsudvalg nedlagt. 
Sammensætningen af ansættelsesudvalgene blev æn-
dret fra, at hver region havde udpegede medlemmer til 
ansættelsesudvalgene, til at alle afdelinger, der indgår i 
hoveduddannelserne, nu har en ledelsesrepræsentant i 
ansættelsesudvalget. 

I Region Nord og Øst har afdelingsledelserne udpeget de 
uddannelsesansvarlige overlæger til at være afdelingernes 
repræsentanter i ansættelsesudvalgene, mens afdelingsle-
delserne i Region Syd har valgt, at det er de ledende over-

læger, der sidder i ansættelsesudvalget. Udover repræsen-
tanter fra de uddannelsesgivende afdelinger har FYA og 
YL hver en repræsentant i ansættelsesudvalgene. Hvert 
udvalg har en medarbejder (sekretær) fra det regionale vi-
dereuddannelsesudvalg, som varetager det administrative 
arbejde i forbindelse med ansættelsesrunderne. 

For DASAIM’s uddannelsesudvalg har det haft høj prioritet 
at sikre, at vi stadig nationalt anvender de samme kriterier 
ved vurdering af ansøgningerne og samme procedure for 

udvælgelse af ansøgere til hovedud-
dannelsesstillinger. Udover vejled-
ningen har uddannelsesudvalget 
derfor valgt at have en gennemgå-
ende repræsentant ved ansættel-
sessamtalerne i de tre regioner og 
mindst en repræsentant fra en anden 
region i hvert ansættelsesudvalg. 

Ændringen har medført at de nye 
ansættelsesudvalg har fået flere 
medlemmer end de tidligere udvalg 
havde. For ansættelsesudvalgene har 
det betydet en udvidelse fra 8 til 22 i 
Region Øst, fra 8 til 10 i Region Syd 
og fra 8 til 12 i Region Nord. Samtidig 
er det nationale vurderingsudvalg på 
9 personer blevet nedlagt. Samlet 

er der sket en udvidelse i antallet af personer, deltager i 
ansættelsesproceduren på 11 personer på landsplan.
Der opslås halvårligt 12 stillinger i Region Øst, 9 i Region 
Nord og 6 i Region Syd.

Antallet af ansøgere til hoveduddannelsesstillingerne 
er ca. 3 x antallet af stillinger ved hver runde i Region 
Nord og Øst og ca. 2 x antallet af stillinger i Region Syd. 
Det har betydet, at ansættelsesudvalgene i Region Nord 
og Øst har valgt at holde et formøde, hvor de gen-
nemgår og prioriterer ansøgerne. Ud fra prioriteringen 
har udvalgene besluttet, hvem der skulle indkaldes til 

Den nye procedure ved besættelse af hoveduddannelses- stillinger følges tæt 
af mange. Redaktionen har bedt Karen Skjelsager, Formand for DASAIM’s 
Uddannelsesudvalg, fortælle om erfaringerne til nu.
Se også FYA´s kommentar på side 40.

Den nye procedure ved besættelse af  
hoveduddannelsesstillinger og erfaringer med den 
Karen Skjelsager, Formand for DASAIM’s Uddannelsesudvalg

| Uddannelse |

For DASAIM’s uddannelsesudvalg har 
det haft høj prioritet at sikre, at vi sta-
dig nationalt anvender de samme kri-
terier ved vurdering af ansøgningerne 
og samme procedure for udvælgelse 
af ansøgere til hoveduddannelses-
stillinger. Udover vejledningen har 
uddannelsesudvalget derfor valgt at 
have en gennemgående repræsen-
tant ved ansættelsessamtalerne i de 
tre regioner og mindst en repræsen-
tant fra en anden region i hvert an-
sættelsesudvalg. 
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samtale. Der er typisk indkaldt 6 -8 ansøgere mere end 
der er stillinger til. I Region Syd har alle ansøgere været 
indkaldt til samtale.

Erfaringer fra de to ansættelsesrunder i 2009 
DASAIM’s uddannelsesudvalg har haft meget fokus på at 
forsøge at gøre den nye procedure så let og gennemsigtig 
som muligt for både ansøgere og ansættelsesudvalg. Det 
betyder at den faglige profil og især vejledningen til ansø-
gere og ansættelsesudvalg er blevet justeret efter de to an-
sættelsesrunder, der er gennemført efter den nye ordning.

Ansættelsesudvalgene udfyldte i forbindelse med første 
runde både spørgeskemaer vedrørende proceduren 
og registrerede deres tidsforbrug. Registreringen af 
tidsforbrug ved den nye procedure blev gentaget ved 
efterårets runde. 

Den nye procedure betyder at ansættelsesudvalgene er 
blevet større end under den gamle ordning. Der er ikke 
under den gamle ordning foretaget nogen opgørelse af 
tidsforbruget i forbindelse med ansøgningsrunderne, 
men DASAIM’s uddannelsesudvalg har lavet et estimat 
over tidsforbruget for vurderings- og ansættelsesudvalg.
Under den gamle ordning blev der estimeret brugt 556 
timer af i alt 33 personer (vurderingsudvalg og 3 ansæt-
telsesudvalg) på læsning, vurdering og udvælgelse af 
ansøgere til hoveduddannelsesstillinger.

Under den nuværende ordning er der ved efterårets 
runde blevet brugt 1279 timer af i alt 40 personer på 
læsning, vurdering og udvælgelse af ansøgere til 
hoveduddannelsesstillinger. Når antallet ikke er 44, 
som reelt er det antal ansættelsesudvalgene officielt 
er udvidet til, skyldes det at Rigshospitalet i efterårets 
runde har valgt at lade sig repræsentere med færre 
medlemmer.

I Region Nord og Øst har an-
sættelsesudvalgene ved deres 
formøde vurderet ansøgernes do-
kumenterede erfaringer indenfor 
alle syv roller med mest vægt på 
medicinsk ekspert og akademiker 
jf. DASAIM’s uddannelsesudvalgs 
vejledning. De ansøgere, der blev 
udvalgt til samtale, blev efter 
samtalen igen vurderet mhp. om der under samtalen 
var fremkommet yderligere oplysninger/uddybninger, 
der kunne ændre den primære prioritering. I begge 
regioner ændrede samtalerne for flere af ansøgerne den 
primære prioritering.

I alle tre regioner er der på forhånd udpeget en hovedin-
terviewer og medinterviewer, som ud fra interviewguiden 
og ansøgerens ansøgning gennemfører interviewet. Lige 
inden det afsluttes, åbnes der for mulighed for et eller 
to spørgsmål fra resten af ansættelsesudvalget, ligesom 
ansøgeren får mulighed for at stille spørgsmål. Interviewet 
varer ca. 20 minutter og foregår i en venlig atmosfære.

I forbindelse med første ansættelsesrunde var der en del 
frustration hos ansættelsesudvalgene, som naturligt følte 
sig usikre overfor den nye opgave. Ved anden runde gav 
udvalgene udtryk for at processen var blevet lettere og 
mere professionel. Ved begge ansættelsesrunder har der i 
ansættelsesudvalgene været enighed om prioriteringen af 
ansøgerne.

De uddannelsessøgende, der blev indkaldt til samtale 
udfyldte efterfølgende et spørgeskema vedrørende selve 
ansøgningen, den udarbejdede vejledning og deres vurde-
ring af samtalen. Ved efterårets runde blev de, der havde 
søgt tidligere endvidere spurgt, om den karrierevejledning, 
de havde fået i forbindelse af afslaget på deres ansøgning i 
foråret havde været brugbar.

Overordnet svarede ansøgerne ved begge runder, at de 
syntes at interviewet var foregået i en god tone og at 
de havde haft lejlighed til at sige det de gerne ville. Især 
efter første runde var der flere ønskede bedre vejledning 
ved udformningen af selve ansøgningen, da der ikke 
var overensstemmelse mellem DASAIM’s vejledning og 
den fra uddannelsessekretariaterne. Dette har DASAIM’s 
uddannelsesudvalg og de tre sekretariater efterfølgende 
forsøgt at afstemme og der vil blive foretaget yderligere 
justeringer inden den kommende ansøgningsrunde, som 
forventes at foregå elektronisk.

De uddannelsessøgende, der har søgt ved begge runder 
blev spurgt om de havde kunnet bruge det karrierevej-
ledende afslag, de fik efter første runde. De svarede 
bekræftende på dette og flere havde også benyttet sig af 
muligheden for at få personlig vejledning.
Alle opslåede stillinger er blevet besat ved de to ansæt-
telsesrunder, der er gennemført efter den nye ordning.
Der har i lighed med tidligere (tidligere ordning) været an-

søgere, der ikke fik tilbudt stillinger 
pga. at de kun havde søgt nogle få 
stillinger, som der var mere kvalifi-
cerede ansøgere, der fik.

FYA har lavet lidt statistik på an-
søgerne fra Region Øst, den kan 
ses på www.fya.nu
Specialet har et meget positivt 
problem, idet vi har meget kvalifi-
cerede ansøgere til vores hovedud-

dannelsesstillinger.
For Region Øst og de stillinger i Region Nord, der har 
tilknytning til Århus havde alle de ansøgere, der fik 
tilbudt stilling i efteråret runde et førsteforfatterskab på 
en original eller en statusartikel. Der var på landsplan kun 
to stillinger, der gik til ansøgere helt uden videnskabelig 
produktion. I alle tre regioner var der denne gang PhD’er 
blandt ansøgerne. 

Konklusion
Tidsperioden fra ansøgningsfristen til stillingerne er besat 
er halveret, ved at afskaffe vurderingsudvalget behand-
ling, inden ansættelsesudvalgene udvalgte ansøgerne. 

De læger, der overvejer at søge ind i 
specialet, skal være indstillet på at de 
kommer i konkurrence med mange 
kvalificerede ansøgere og at de der-
for må være indstillet på at skulle 
kvalificere sig inden for alle syv rol-
ler, - ikke kun medicinsk ekspert og 
akademiker. 
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Den efterfølgende høring i afdelingerne er også bortfaldet, 
da alle afdelinger nu er repræsenteret i ansættelsesudval-
gene og derfor kan gøre evt. indsigelse i forbindelse med 
selve proceduren.

Ansættelsesudvalgene har ved begge runder været enige 
om prioriteringen af ansøgerne og efter efterårets runde 
givet udtryk for at processen er blevet mere professio-
nel.  Der har ikke i nogen af ansættelsesudvalgene været 
nogen form for nepotisme, tværtimod har udvalgenes 
medlemmer været meget opmærksomme på at revur-
dere ansøgerne, hvis der undervejs i proceduren skete 
ændringer i vægtningen af nogle kompetencer. Samta-
lerne har haft indflydelse på den endelige prioritering af 
ansøgerne.

De uddannelsessøgende har givet udtryk for at de har 
været tilfredse med samtalerne og de der fik afslag i før-
ste runde har kunnet bruge de karrierevejledende afslag. 
Den nye procedure er mere end dobbelt så tidskrævende, 

som den gamle. Yderligere tilpasning af proceduren kan 
formentlig reducere tidsforbruget lidt og forhåbentlig vil 
den elektroniske ansøgning være med til at lette proces-
sen yderligere. 

Det er for nuværende ikke muligt at drage nogle konklu-
sioner om hvor vidt den nye procedure giver en bedre 
udvælgelse af ansøgerne end den gamle. Med den popu-
laritet specialet aktuelt har, vil vi de kommende år have 
gode og kvalificerede ansøgere til alle stillinger. 

De læger, der overvejer at søge ind i specialet, skal være 
indstillet på at de kommer i konkurrence med mange 
kvalificerede ansøgere og at de derfor må være indstil-
let på at skulle kvalificere sig inden for alle syv roller, - 
ikke kun medicinsk ekspert og akademiker. 

DASAIM’s uddannelsesudvalg vil forsat følge og evaluere 
processen tæt.
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Dansk Intensiv Database (DID) er en klinisk kvalitets-
database, som registrerer forekomsten og behandlingen 
med intensiv medicinsk terapi for at vurdere om behand-
lingsresultaterne er på højde med det ønskelige. DID er 
etableret af Dansk Selskab for Intensiv Terapi (DSIT) samt 
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 
(DASAIM) og har status som et offentligt register med 
Region Midtjylland som registeransvarlig myndighed. 
Databasen drives af Kompetencecenter Nord for kliniske 
databaser ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus 
Universitetshospital. 

Under etableringen af DID er der lagt vægt på, at der fra 
starten opnås en høj dækningsgrad og komplethed i regi-
streringen, samtidig med at man har ønsket at minimere 
intensivafdelingernes registreringsarbejde. Man har derfor 
i videst mulig udstrækning forsøgt at udnytte eksisterende 
data fra Landspatientregistret (LPR) og Det Centrale Per-
sonregister (CPR). 

Metode
Intensivpatienter defineres som patienter registreret i LPR 
med procedurekoderne NABB og NABE. Patienternes 
alder og køn blev indhentet via patienternes CPR nummer. 
Oplysning om respiratorbehandling og dialyse blev ind-
hentet via behandlingskoder (SKS-koder) registeret i LPR. 

Via LPR identificeredes alle tidligere indlæggelser siden 
1977 for samtlige patienter indlagt på intensivafdeling 
i 2007. Udskrivningsdiagnoser fra disse indlæggelser 
blev identificeret og 19 udvalgte kroniske sygdomsgrup-
per blev defineret i henhold til Charlson Komorbiditets 
Indeks. Derudover blev patienter med kronisk obstruktiv 
lungesygdom (KOL) identificeret på baggrund af tidligere 
indlæggelser med disse sygdomme ved brug af tidligere 
validerede algoritmer.

Fra CPR blev der indhentet oplysninger om vitalstatus, 
herunder hvorvidt patienterne er døde og dato for even-
tuelt dødsfald.

Årsrapport 2007 omfatter følgende indikatorer: Forekom-
sten af intensiv terapi per 1000 indbyggere i de enkelte 
regioner; Fordelingen af de 10 hyppigste aktionsdiag-
noser for intensivforløb; Andelen af intensivforløb med 
respiratorbehandling eller behandling med dialyse/
hæmofiltration per samtlige intensivforløb; In-hospital 
standardiserede mortalitetsratioer (SMR); 30-dages SMR 
og 90-dages SMR. 

SMR blev beregnet ved indirekte standardisering. Der 
blev justeret for aldersgruppe, køn, komorbiditet, respira-
torbehandling, dialyse og brug af inotropi.

Resultater
Der var i 2007 34.159 indlæggelser på intensivafdeling 
i Danmark. Det samlede antal indlæggelser på intensiv-
afdeling per indbygger varierede mellem regionerne 
fra 6,1/1000 indbygger i Region Midtjylland til 3,6/1000 
indbygger i Region Sjælland. 4.2 

Som forventet var der betydelig variation i andelen 
af indlæggelserne på intensivafdeling, som medførte 
respiratorbehandling og dialyse. Andelen synes størst 
på de større regionshospitaler og mindst på de min-
dre regionshospitaler. Andelen af KOL-patienter af alle 
respiratorbehandlede varierede ligeledes som forventet 
mellem afdelingerne. Internationale opgørelser viser at 
3%-7% af alle intensivpatienter dialyseres under indlæg-
gelsen på intensivafdeling på niveau 3 afdelinger (højt 
specialiserede afdelinger). Dette er i overensstemmelse 
med resultaterne i denne opgørelse.

Dødeligheden under hospitalsindlæggelse, inden for 30 
dage efter indlæggelse på hospital og inden for 90 dage 
efter indlæggelse på hospital varierede betydeligt mellem 
regionshospitalerne. SMR varierede mindre end den uju-
sterede dødelighed, hvilket tages som udtryk for, at en del 
af forskellen i dødelighed skyldes forskelle i case-mix. På 
hospitaler med mere end én intensivafdeling var variatio-
nen i dødelighed ligeledes betydelig selv efter justering.

Resumé af årsrapport  2007 fra dansk intensiv database 
Steffen Christensen , ph.d., Klinisk Epidemiologisk afd., læge Århus Sygehus og  
Ebbe Rønholm (foto) speciallæge i anæstesiologi, ph.d.

Udgifterne til intensiv medicinsk terapi i Danmark 
estimeres til 3 - 3,5 mia. kr per år. Udenlandske 
studier har vist, at flere end 30% af patienter indlagt 
på intensivafdeling (ITA) ikke modtager optimal pleje 
og behandling. Det er ligeledes vist, at behandlingen 
af kritisk syge patienter kan forbedres ved at indføre 
protokollerede behandlingsprocedurer. Behandling af 
kritisk syge patienter er således karakteriseret ved høje 
omkostninger, alvorlig prognose samt potentiale for 
forbedringer. 

»
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Diskussion
DID Årsrapport 2007 bygger data indsamlede fra LPR og 
CPR. Fordelen er, at DID således ikke i samme omfang 
som kliniske databaser, der anvender primær data-
indsamling, er afhængig af, at de deltagende kliniske 
afdelinger skal afsætte ressourcer til registreringen. 
Endvidere betyder anvendelsen af koder, som også 
indgår i DRG grupperingen, at der for de enkelte afde-
linger ligger et betydeligt økonomiske incitament i at 
opnå høj komplethed i kodningen. Der er imidlertid også 
begrænsninger ved anvendelsen af administrative data. 
Resultater fra 2007 er således baseret på data rapporteret 
til LPR, inden DID var startet op. Det betyder, at der ikke 
er indsamlet data til beregning af specifikke indikatorer, 
hvorfor de beregnede indikatorer afspejler, hvad der 
har været muligt på baggrund af de tilgængelige data. 
Endvidere er det velkendt, at der er variation i lokal kode-
praksis, og at denne variation først reduceres og kod-
ningspraksis generelt forbedres, når de indberettede data 
stilles til rådighed for de enkelte afdelinger og offentlig-
gøres. At kodningspraksis allerede i 2007 var forbedret i 
forhold til tidligere indikeres af den reducerede variation 
i forekomst af respiratorbehandling og dialyse mellem 
de tidligere præsenterede resultater fra 2005-2006 og de 
aktuelle resultater fra 2007. Det forventes at kodnings-
praksis vil forbedres yderligere når udgivelse af kvartals-
rapporter er implementeret.

I den nuværende kodning i LPR registreres indlæggelser 
på ITA på den overordnede anæstesiologiske afdeling. 
Det betyder, at man for anæstesiologiske afdelinger med 
flere intensivafdelinger rapporterer resultaterne samlet 
for disse intensivafdelinger. Efterhånden som alle inten-
sivafdelinger får oprettet ”egne” sygehusafdelingskoder 
i LPR vil resultaterne blive rapporteret for hver enkelt 
intensivafdeling. 

Estimaterne for dødelighed i denne rapport kan ikke 
umiddelbart sammenlignes mellem afdelinger. Det 
skyldes, dels at kvaliteten af kodningen endnu ikke er 
fuldt klarlagt, dels at der fortsat pågår validering af den 
anvendte standardiseringsprocedure. 

På basis af de beskrevne begrænsninger er der taget 
følgende initiativer:

1.  Koder for separate intensivafdelinger forventes 
indført, de steder hvor dette er nødvendigt, i løbet af 
foråret 2009.

2.  Ved at samkøre lokale kliniske databaser fra de inten-
sivafdelinger, som har sådanne, med DID valideres 
kompletheden af registreringen.

3.  Når resultater for 2008 er genereret, vil afdelinger, 
som på basis af disse antages eller kunne antages at 
have problemer med kodningen, blive kontaktet med 
henblik på validering af afdelingens indberetning til 
Landspatientregisteret.

4.  Der pågår en undersøgelse af, hvorvidt den aktuelt 
anvendte model til justering for case-mix i tilstrækkelig 
grad tager højde for forskelle i afdelingernes respek-
tive patientpopulationer.

Med implementeringen af den udvidede (fase 2) kodning 
fra 01-01-2009 bliver det muligt at generere væsentlige 
kvalitetsindikatorer som genindlæggelser på intensiv-
afdeling, udskrivning i aften-natte timer og dødelighed 
inden for 48 timer efter udskrivelse fra ITA. Fra 01-01-2010 
implementeres fase 3 som indebærer registrering af 
SAPS 2 og forekomst af ventilator associeret pneumoni. 
Dermed opfylder DID kravene til registrering af intensiv 
patienter som anført i Den Danske Kvalitetsmodel. 

Konklusion
I lighed med tidligere pilotundersøgelser fra DID viser 
også denne rapport, at intensiv terapi er hyppigt fore-
kommende, og at dødeligheden blandt intensivpatienter 
er betragtelig og varierer mellem afdelingerne. Hvorvidt 
denne variation i dødelighed skyldes forskelle i behand-
lingspraksis og kvalitet eller skyldes forskelle i patient-
karakteristika er fortsat usikkert. Implementeringen af 
yderligere registrering af kliniske data i DID fase 2 og 
fase 3 vil i langt højere grad tillade benchmarking mellem 
afdelingerne. På basis af data for 2007 ser det ud til at re-
gistreringen på de fleste afdelinger er mere ensartet end 
tidligere, hvilket tages som udtryk for forbedret kvalitet i 
indberetningen til LPR.

DID Årsrapport 2007 kan læses og downloades på:  
www.did1.dk
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»
Nu har vi endelig en forsøgsordning med 
akutlægehelikopter på plads i Danmark. Det bliver ikke 
den første akutlægehelikopter vi ser lande i Danmark, da 
der jo i Sønderjylland har været et tæt samarbejde med 
en tysk lægehelikopter placeret i Niebüll. Erfaringerne 
med denne ordning har været meget værdifulde i 
arbejdet med at få etableret den første rent danske 
akutlægehelikoptertjeneste. Arbejdet med at få etableret 
en helikopterordning har, som mange i selskabet ved, 
stået på i en lang årrække. Erika Frischknecht Christensen, 
Annemarie Bondegaard Thomsen og jeg har, siden vi 
skrev en kronik i Berlingske Tidende i marts 2004, arbejdet 
ihærdigt for at få politisk og økonomisk opbakning til en 
forsøgsordning. Dette er nu endelig lykkedes. 

Akutlægehelikopteren er landet i Danmark 
Jakob Trier Møller, klinikchef, overlæge, dr.med.,  
Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet

TrygFonden har doneret op til 50 millioner kr. til en for-
søgsordning (projekt) med en akutlægehelikopter i Region 
Hovedstaden (dog ikke Bornholm) og Region Sjælland. 
Projektet er kommet i stand ved et samarbejde mellem 
TrygFonden, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Dan-
ske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Projektet indledes i 
foråret 2010 og er planlagt til at vare 1½ år. Forsøgsord-

ningen forventes at ville betyde en forbedring af akutbe-
redskabet og større tryghed for regionernes indbyggere. 
Derudover skal forsøgsordningen tjene til at etablere den 
nødvendige viden samt faglige og praktiske erfaring forud 
for en evt. permanent, landsdækkende ordning træder i 
kraft. Akutlægehelikopteren skal ses som et supplement til 
det nuværende præhospitale system.
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En helikopterservice kan tilføre det nuværende præhospi-
tale og akutte system:
•	 hurtig	visitation	og	transport	til	definitivt	behandlingssted
•	 	sikker	transport	og	mulighed	for	behandling	af	kompli-

kationer undervejs
•	 	hurtig	adgang	til	yderligere	ressourcer	i	form	af	læge-

lig ekspertise, udstyr og f.eks. blod ved større ulykker 
og beredskabsmæssige situationer en hurtig indsats 
af sundhedsfaglig ekspertise.

Patienterne
En af de vigtigste opgaver for en lægebemandet helikop-
terservice vil være at få specialiseret akutlægehjælp ud til 
de mest alvorligt tilskadekomne – at bringe ekspertisen 
fra traumecentret ud til patienten.

Erfaringer fra Danmark og udlandet har vist, at dødelig-
hed og svære mén kan reduceres betydeligt, når behand-
lingen centraliseres og organiseres i et traumesystem. Et 
traumesystem omfatter ikke alene et traumecenter, men 
en kæde af indsatser, der begynder på ulykkesstedet med 
den præhospitale behandling, opfølges af højt specia-
liseret hospitalsbehandling og slutter med en vellykket 
rehabilitering. 

På basis af erfaringer fra bl.a. en dansk undersøgelse 
af behandling af AMI skønnes det, at ca. 3000 patien-
ter årligt i Danmark har behov PCI-behandling. Denne 

behandling, der skal iværksættes hurtigst muligt efter 
symptomstart, varetages fremover kun af få specialise-
rede kardiologiske centre. Det samme gør sig gældende 
for patienter med apopleksi. I denne patientgruppe skal 
ca. 500 patienter på landsplan tilbydes trombolysebe-
handling for at øge overlevelsen og reducere graden af 
mén. Denne behandling skal jo ligeledes institueres hur-
tigst muligt efter symptomdebut, og her vil akutlægehe-
likopteren kunne hjælpe patienterne fra yderområderne i 
Danmark bedre end i dag. 

Flere neonatalafdelinger i Danmark har, i erkendelse af at 
transport af svært syge, meget små børn er en specialist-
opgave, etableret transportteams, som tilbyder at hente 
f.eks. for tidligt fødte børn på lokalhospitalet. Helikopter-
transport vil betyde, at et specialistteam hurtigere kan 
være fremme på lokalhospitalet og medvirke til stabilise-
ring og klargøring til transport.

Øvrige grupper af patienter, der har behov for akutlæge-
hjælp hurtigt og/eller har behov for hurtig behandling i 
specialiserede centre, er patienter med svære brandsår, 
alvorlig kulilteforgiftning eller dykkersyge og alvorlige 
akutte infektioner, f.eks. meningitis. 

Typer af flyvninger
Internationalt opdeler man typen af flyvninger på føl-
gende måde:
•	 	HEMS:	Helicopter	Emergency	Medical	Service	(primær	

indsats)
•	 	HICAMS:	Helicopter	Intensive	Care	Medical	Service	

(overflytning mellem hospitaler) 
I forsøgsordningen vil HEMS indsatsen udgøre langt den 
største del af flyvningerne.

Beskrivelse af projektet
I projektperioden på 1½ år (startende foråret 2010) vil der 
blive etableret en akutlægehelikoptertjeneste til dækning 
af hele Sjælland og Lolland-Falster, dvs. Region Hoved-
staden (dog ikke Bornholm) og Region Sjælland. Akutte 
overflytninger fra Bornholm er allerede i dag er dækket af 
Forsvarets redningshelikopter.
Helikopteren vil gennemføre missioner i de lyse timer 
i døgnet. I forsøgsperioden er det fravalgt at inkludere 
nattetimerne, da dette er en mere omkostningstung og 
kompliceret operation. 

Bemanding og udstyr
Overlæge Annemarie Bondegaard Thomsen fra anæstesi- 
og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 
er ansat i en halvtidsstilling som daglig leder af projek-
tet. Herudover vil der blive tilknyttet 8-10 speciallæger 
i anæstesiologi (konsulenter). Opslag af disse stillinger 
forventes i januar 2010.

Helikopteren vil være bemandet med en pilot, en 
paramediciner som HEMS Crew Member samt en 
speciallæge i anæstesiologi med særlige kompetencer 
i forhold til håndtering af traumepatienter og andre 
kritisk syge patienter.   

| FAGOMRÅDERNE  - Præhospitalt |
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Helikopteren er i lighed med akutlægebilerne fuldt ud-
styret med medicin samt alt nødvendigt behandlings- og 
monitoreringsudstyr. 

Evaluering
Efter en driftsperiode på et år vil helikoptertjenesten blive 
evalueret videnskabeligt med kvantitative og kvalitative 
metoder. Under evalueringen vil akutlægehelikopteren 
fortsat være i drift.

Til forskningsprojektet bliver der tilknyttet flere forskere 
inden for både kvantitativ og kvalitativ forskning. Den 
kvantitative evaluering har primært fokus på gevinster 
i forhold til logistik og tidsforbrug samt sparede liv og 
førlighed. Der gennemføres et ph.d.-studie i forbindelse 
med den del af projektet. 

Der skal gennemføres sundhedsøkonomiske studier 
mhp. vurdering af, om helikopterkonceptet er omkost-
ningseffektivt. Ved de kvalitative undersøgelser skal der 
gennemføres analyse af befolkningens holdninger til og 
tryghed før og efter indførelse af akutlægehelikopter.  

Organisering 
Den overordnede ledelse for lægehelikoptertjenesten 
er forankret i en styregruppe. Det daglige lægefaglige 
ansvar og ledelsen af lægehelikoptertjenesten er placeret 
hos en overlæge. Det administrative og endelige læge-
faglige ansvar er placeret hos klinikchefen i anæstesi- og 
operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet. 

Styregruppen består af følgende medlemmer:
•	 	Klinikchefen	for	anæstesi-	og	operationsklinikken,	

HovedOrtoCentret, Rigshospitalet (formand)

•	 De	to	regioners	præhospitale	ledere
•	 	Projektleder	fra	Enhed	for	Akut	Medicin	og	Sundheds-

beredskab, Region Hovedstaden
•	 	Yderligere	et	antal	medlemmer	med	økonomisk,	admi-

nistrativ og sundhedsfaglig indsigt fra de to regioner
•	 	En	repræsentant	fra	TrygFonden	
Herudover kan suppleres ad hoc med en direktør fra hver 
af de to regioner. 

Ud over styregruppen er der nedsat en lægefaglig følge-
gruppe med bl.a. anæstesiologer fra alle fem regioner. 
Den lægefaglige følgegruppe har allerede haft to møder 
og givet værdifuld lægefaglig støtte til projektet. På 
det forskningsmæssige område er der ligeledes nedsat 
en styregruppe for den forskningsmæssige indsats 
bestående af anæstesi- og operationsklinikkens vej-
ledere for ph.d. studiet, den ph.d. studerende, Dansk 
Sygehusinstitut (DSI), lægefaglige repræsentanter fra 
Region Sjælland og TrygFonden. Endelig er der nedsat 
en fjerde følgegruppe, den nationale følgegruppe, der 
på landsplan skal følge evalueringen og sikre tilbage-
melding til det politiske system vedr. erfaringerne fra 
forsøgsordningen. Gruppen består af ledelsesrepræsen-
tanter fra de to regioner, Danske Regioner, Sundheds-
styrelsen, Sundhedsministeriet, Statens Luftfartsvæsen 
og TrygFonden. 

Vi håber meget, at forsøgsordningen med akutlægeheli-
kopter i Danmark bliver en succes, og at resultaterne vil 
pege i retning af, at ordningen skal gøres til et landsdæk-
kende supplement til det nuværende præhospitale be-
handlingssystem til gavn for vores patienter. DASINFOs 
læsere vil selvfølgelig blive orienteret om udviklingen i 
projektet og erfaringerne.
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»
Publish or Perish er tilbage!
Skal man have en ph.d.-grad for at få en hoveduddan-
nelse i anæstesiologi?"
Det spørgsmål hører man meget hyppigt som medlem af 
både ansættelsesudvalg til hoveduddannelse i specialet 
og FYAs bestyrelse.

Men skal man det? 
Statistikken fra seneste ansættelsesrunde taler enty-
digt for at man lægger sprøjten (ikke denne) og i stedet 
bruger pennen, de 12 bedst rangerede ansøgere i Region 
Øst havde alle mindst ét førsteforfatterskab.
Kasuistikker, postere og især kvalitetsprojekter var ikke nok 
til at få ansøgere over overlig-
geren - bevares, de spillede en 
beskeden rolle i rangordningen 
blandt de 12 bedste ansøgere, 
men kunne ikke i sig selv kvalifi-
cere ansøgere til et HU-forløb.

Et andet hyppigt spørgsmål er 
om man kan ”snakke” sig til et 
hoveduddannelsesforløb, hvis 
alle ansøgere ligner hinanden 
gælder det så ikke blot om at 
”snakke godt for sig”?

Samtalerne giver mulighed for at uddybe den skriftlige an-
søgning, men efterlader ikke tid til ’selvforherligelse’ eller 
ansøgere med store sælgerevner. Figuren viser effekten af 
samtalerne for ansøgere, der var til samtale.
Budskabet er, at hvis man under- eller overvurderer sig 
selv i ansøgningen, så giver samtalen mulighed for at 
afsløre dette!
Men hvad med forskningen, skal vi alle være forskere?

Har anæstesiologien gode vejledere nok til, at alle kan forske?
Kan der skaffes penge nok til alle de interessante projek-
ter, der ligger og venter derude?
Anæstesiologi nyder for tiden den luksus, at vi har langt 
flere ansøgere til både introduktionsstillinger og hoved-
uddannelsesstillinger end vi kan opsuge.
Dette betyder, at der skal selekteres blandt de mange 
ansøgere, der som en (utilsigtet?) følge af den spirende 
karrierevejledning fremstår forholdsvis ens.
DASAIM (hvor også FYA er repræsenteret) har med spe-
cialets ”faglige profil” klart tilkendegivet at specialet på 
sigt løftes bedst ved, at vi som speciale har en stor ”pool” 
af akademikere, der kan skabe fremdrift i faget. Fremdrift 

ved konstant at forbedre vores 
behandlingstilbud til patienter. 
Fremdrift ved konstant at ap-
plicere den bedste evidens på 
danske forhold.

Så hvad gør FYA for at hjælpe 
prækursisterne på vej?
På www.FYA.nu kan du finde:
1) Datoer for deadline, samta-
ler mv.
2)  Information om medlems-

møder om ansøgning til 
hoveduddannelse

3) Statistik fra ansøgningsrunder
4) Hjælp og links til ansøgning og samtale
5) Hjælp til forskningsmidler
6) Hjælp til valg af forskningsvejleder
Lokale arrangementer i FYA-regi og i samarbejde med 
professorer og forskningsaktive skal i 2010 øge fokus 
på god forskning og vejlede medlemmerne til at tænke 
udvikling af faget og egen karriere på samme tid.

”Skal man have en 
ph.d.-grad for at få 
hoveduddannelse i 
anæstesiologi?”.

FYA 

| FYA |

DASAIM (hvor også FYA er repræsenteret) 
har med specialets ”faglige profil” klart til-
kendegivet at specialet på sigt løftes bedst 
ved, at vi som speciale har en stor ”pool” 
af akademikere, der kan skabe fremdrift i 
faget. Fremdrift ved konstant at forbedre 
vores behandlingstilbud til patienter. Frem-
drift ved konstant at applicere den bedste 
evidens på danske forhold.
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FYA sepsissymposium i København
Hvad har yngre anæstesiologer, kardiologer, gynækolo-
ger og obstetrikere, almen medicinere, akut medicinsk 
interesserede læger, medicinstuderende, dyrlæger og 
biokemikere til fælles? 
De interesserer sig alle for sepsis og var til FYAs Sepsis 
Symposium i København, d. 16/11! En fantastisk dag i 
sepsis’ens tegn.
Sepsis-patienten og specielt forsinket diagnostik af 
denne er en problemstilling alle anæstesiologer kender 
og jævnligt møder. Det ligger FYA meget på sinde at få 
udbredt kendskabet til tidlig opsporing og behandling af 
sepsis-patienterne. 
For at fremme samarbejdet omkring sepsis-patienterne 
valgte FYA i år at indbyde alle yngre læge-fraktioner med 
arbejde i de akutte modtagelser, til Sepsis Symposium. En 
stor del af specialerne tog imod tilbuddet og programmet 
var derfor med en bred vifte af kompetente undervisere. 
I korte træk var underviserne enige om at sepsis bør 
opfattes som et syndrom hvis behandling hurtigt skal 
iværksættes og den udløsende årsag identificeres. Mere 
uklart var det, hvilke diagnostiske hjælpemidler vi skal 
bruge og hvilke behandlinger der virker bedst. 
Underviserne var gode til at få deltagerne revet med og 
involveret i relevante cases, eksemplicificeret ved strep-
tokok toksisk shock syndrom og nekrotiserende fasciitis. 
Til slut fik vi en meget konkret gennemgang af organise-
ringen af arbejdet i en akutmodtagelse.
Med arrangørernes øjne var et kursus på tværs af specia-
lerne lærerigt. FYA ser et stort potentiale i at være vært 
for fremtidige tværfaglige arrangementer.
For yderligere oplysninger og præsentationerne fra 
Sepsis Symposiet i København d. 16/11 se www.FYA.nu
Skriv til os på "kontakt FYA" på www.FYA.nu, hvis du 
har ideer til et kursus i FYA regi, så kan vi arrangere 
det sammen eller hjælpe med det praktiske og kontak-
ten til vores medlemmer. 

Hvad står DUU for – Deutsche Ungdoms Union?
Omkring 1800-tallet måtte anæstesiologen nøjes med at 
give smertelindring med alkohol, urteafkog, frysning af 
operationsstedet eller ved simpelthen at gøre patienten be-
vidstløs. Specialet er siden da blevet noget mere avanceret 
– ligeså er kravene til anæstesiologen under uddannelse.

Er uddannelse noget som kun skal formidles af tilfæl-
dige anæstesiologer, som for længst er blevet special-
læger og som har glemt, hvor mørke hospitalsgange 
kan være om natten? 
NEJ - mener vi i FYA. Uddannelse er nemlig meget mere 
og andet end formidling af dårlige vaner.
Derfor har FYA 3 repræsentanter i DUU – vi vil gerne være 
med til at skabe uddannelse i øjenhøjde. Vi sidder til bords 
i det forum, som bestemmer indholdet af DIN uddannelse:
-  Hvilke kompetencer skal introduktions- og hoveduddan-

nelsen indeholde?
-  Hvordan skal selskabets vejledning til ansøgning i ho-

veduddannelse se ud?
-  Hvordan vurderes ansøgninger til hoveduddannelse? 

Hvordan vægtes de 7 lægeroller?

Dette og mange andre uddannelsesrelaterede spørgsmål 
er FYA med til at besvare. Vi giver indspark til igangvæ-
rende diskussioner i DUU.
Har du ideer eller uddannelsesrelaterede spørgsmål, 
som du finder relevante mhp. behandling i DUU, kan du 
kontakte os via www.fya.nu.

PS: DUU står for ’DASAIM’s UddannelsesUdvalg’

Figuren viser prioriteringen af de enkelte ansøgere ved 
efterårsrunden 2009 henholdsvis før og efter ansættel-
sessamtalen. Den røde linje markerer ”grænsen” for at 
få tilbudt hoveduddannelse.

Hvad laver FYA? 
FYA FAKTA: Vi sikrer kvaliteten af speciallægeuddan-
nelsen gennem samarbejde med
- DASAIMs bestyrelse og uddannelsesudvalg
- de specialespecifikke råd
- de regionale råd for lægers videreuddannelse
- Yngre Læger
- Sundhedsstyrelsens inspektorordning

Vi udvikler videre- og efteruddannelsen
-  ved at sammensætte nye relevante kurser om fx 

shock, sepsis, blødning og UL-vejledt nerveblokade
-  ved at samarbejde med andre specialers yngre 

læge-fraktioner

Vi sikrer sagligt begrundet besættelse af hovedud-
dannelsesstillinger
- ved at deltage i ansættelsesudvalg i alle regioner
-  ved at arbejde for en gennemskuelig vurdering af 

kompetencer og potentiale

Vi styrker yngre kollegers forskningsaktivitet og kvalitet
-  ved at afholde regionale møder for forskningsenga-

gerede
-  ved at knytte kollegerne på perifere sygehuse tæt-

tere til de større forskningsmiljøer

Frie luftveje
FYA fjerner obstruktioner for den gode uddannelse, 
tilfører systemet frisk luft og viser vejen frem
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»
Ved Dansk Anæstesiologisk Selskabs jubilæum er det 
morsomt at se tilbage på fagets udvikling, især da man 
pga alder har været vidne til hele denne 50-års periode, 
om end som student de første år.

Tænker man tilbage på de første anæstesiologiske ople-
velser man havde, føler man, at det er ren middelalder, 
når fagets nuværende stade tages i betragtning.

Jeg var sidst i fyrrerne praktikant på den kirurgiske 
poliklinik på Københavns Kommunehospital, hvor Erik 
Hart-Hansen på dette tidspunkt var overlæge. Han var 
søn af den berømte P.N. Hansen, overkirurg ved Kommu-
nehospitalet. Hart-Hansen var en lille meget elskværdig 
herre, der for os studenter så ud, som en rigtig overlæge 
skulle se ud: han havde et betydeligt overskæg; et meget 
kraftigt skæg, der buskede udad og gav indehaveren en 
meget markant profil; han gik altid med "overlægebril-
ler", halvbriller med guldkant. Hans overlægestillling 
på poliklinikken var kun et springbrædt til noget større, 
og han lagde da heller ikke skjul på, at det kun var et 
intermezzo, og han var ikke spor utilfreds med, at han 
ofte blev hentet op på den kirurgiske 1. afd. for at hjælpe 
sin efterfølger som 1.reservekirurg, Helge Faber, med at 
komme ind i det højere skoleridt i mave-tarmkirurgien. 

Mange af de indgreb Hart-Hansen foretog i poliklinikken 
var selvsagt små, ofte abscesser, panaritier o.l. Vi, der 
var studenter, skiftedes til at sørge for anæstesien, og 
det var i reglen klorætyl på åben maske, af og til kloro-
form. Vi havde besked om, at vi skulle hælde så meget 
på masken, at patienten blev cyanotisk og næsten holdt 
op med at trække vejret. Når dette stade var nået, havde 
Hart-Hansen lige netop den tid, der skulle til, til det lille 
indgreb, der skulle foretages.

Vi fik lidt undervisning i narkosens mysterier af Bjørn Ib-
sen og han lærte os, at lige meget hvad vi gav, og på hvil-
ket som helst apparat, så skulle det nok ende godt, bare vi 
sørgede for, at der var 20% ilt i det patienten indåndede. 

Under et senere vikariat på Terndrup Sygehus var jeg Bjørn 
Ibsen meget taknemmelig for den lærdom. Narkoserne i 
Terndrup var tidligere foretaget af en sygeplejerske, der 
anvendte æternarkose. Overlægen ville være med på 
noderne, og anskaffede et MacKessan-apparat, der stod i et 
hjørne af operationsstuen. Der var ingen, der brugte det, for 
ingen havde lært om det. Da jeg ankom som studentervikar, 
sagde overlægen: "De er jo student og må have hørt noget 
om dette apparat, så nu kan De gå i gang". Det gjorde jeg 
så den første dag, jeg var der, efter at have læst en brugs-
anvisning til maskinen grundigt igennem. Jeg sendte Bjørn 
Ibsen mange gode tanker, for jeg holdt mig til de 20% ilt 
og forsøgte herudover med alt, hvad maskinen havde af 
ventiler og knapper. Det tog meget lang tid at få patienten 
til at sove, og overlægen kom med hidsige tilråb om, at nu 
måtte jeg sandelig se at få åbnet for nogle gasser, da han 
selvfølgelig ikke kunne stå der hele dagen. Hvorom alting 
er, det lykkedes at få en rimelig anæstesi ud af det, og hvad 
bedre var, patienten vågnede igen, tilsyneladende uden 
større mén. Jeg blev sat fra bestillingen, da det tog alt for 
lang tid for den utålmodige overkirurg.

Senere havde jeg lignende succes på Rigshospitalets 
fødeafdeling. Det var hos professor Rydberg, der havde 
en betydelig privat virksomhed om eftermiddagen. Her 
skulle den vagthavende kandidat give narkose til profes-
sorens patienter og ingen af os kunne det. Resultatet var, 
at patienterne aldrig sov under Rydbergs indgreb, og da 
han var en ret utålmodig mand, kæmpede han altid med 
patienterne under narkosen med at trykke dem ned på 
lejet. Han skældte ikke ud over narkosen, for jeg tror, at 
han mente, at sådan skulle kortvarige narkoser være.

Første kuld af narkoselæger var unge kandidater, som 
chefen, in casu overkirurgen, sendte på kursus, enten 
fordi de var særlig interesserede i narkose eller fordi 
chefen ikke mente, de var egnede som kirurger. Første 
kuld var der ingen problemer med. Det var klart, hvem 
der bestemte, det var kirurgen, han havde været deres 
chef og han havde sørget for deres uddannelse. Der var 

I anledning af DASAIMS 50 års jubilæum i 1999 udgav 
selskabet bogen ”Forandring & Stabilitet”, der indeholder 
en lang række artikler med betragtninger over fortid, 
nutid og fremtid for faget.
Mange kapitler er langtidsholdbare og Redaktionen har 
derfor besluttet at genoptrykke en række af disse kapitler 
i dette og kommende numre af DASINFO.
Vi begynder med Ole Helmig, tidligere ortopædkirurgisk 
overlæge på Aarhus Kommunehospital…

| Det historiske hjørne |

En kirurg mindes 
Ole Helmig
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tydeligt nogle kompetenceproblemer de følgende år. 
Når den gamle kirurg gik af og blev afløst af en yngre, 
var anæstesiologen ikke indstillet på at anerkende den 
nye som chef, og der skulle gå nogle år inden den rette 
ligeværdighed blev accepteret.

En række af de tidligere anæstesiologer skal omtales 
nærmere. Henning Poulsen var den første på Århus Kom-
munehospital. Jeg havde truffet ham tidligere hos Otto 
Mikkelsen på Københavns Kommunehospital. Poulsen 
var fast kandidat hos Mikkelsen og fuskede så småt med 
anæstesiologien. Han var en me-
get elegant og meget selvbevidst 
herre, der ikke på nogen måde 
satte sit lys under en skæppe. 
Mikkelsen var en mere fåmælt og 
beskeden herre, men det var ham, 
der var chefen. Han hævnede 
sig lidt på Poulsens facon ved 
at genere denne i det kirurgiske 
arbejde. Hver gang Poulsen havde 
lavet en gipsbandage, kom Mik-
kelsen og sagde den ikke var god 
nok, og at den skulle laves om. Så 
måtte Poulsen i gang igen. 

Poulsen var videnskabelig aktiv, hvilket jeg fik at mærke på 
min egen krop. Det var længe før end der var tænkt på etiske 
regler og informeret samtykke, der gjaldt kun Jungleloven. 

Det var vigtigt for de videnskabelige at indfange nogle 
forsøgspersoner, og hvad var vel bedre end volontø-
rerne. De blev kapret den første dag, de kom i afdelingen 
og endnu ikke vidste, hvem de turde sige nej til. Jeg blev 
fanget ind af Poulsen og med hans veltalenhed og over-
bevisende talestrøm, var jeg nærmest lidt beæret over at 
være blevet udvalgt. 

Det var et lille beskedent forsøg, hvor man skulle under-
søge pantotensyreclearence og jeg skulle bare have taget 
nogle blodprøver og målt blodtryk, så ville jeg få 15 kr. i 
honorar. I betragtning af, at mine lommepenge hjemme-
fra var 10 kr. om måneden følge jeg mig utrolig rig ved 
tanken om alle de penge, og alt det jeg skulle udrette for 
dem, købe bøger, gå i biografen, invitere damer ud. 

Den store dag oprandt, hvor jeg indfandt mig i et skum-
melt forsøgslokale dybt i kælderen under Kommuneho-
spitalet, så uhyggeligt, at det ville få fru Druse og Lars 
von Trier til at blegne af misundelse. 

Jeg blev anbragt på en briks og fik lagt en kanyle i en 
albuevene ligesom man med få minutters mellemrum 
tog blodprøver af mit øre, og der blev sat en flaske med 
en hel liter pantotensyre op i den anden albue. Jeg havde 
det helt fint og var svært tilfreds med at være midtpunkt 
i dette betydelige forsøg, og glædede mig samtidig over, 
hvor let det var for mig at tjene penge. Jo, jeg følte, at 
det var et rigtigt felt, jeg var slået ind på, det skulle nok 
engang ende med både hus og bil. 

Efter ca. 3 kvarter kom Poulsen med en sprøjte og beroli-
gede mig med, at det ikke var ubehageligt. Der blev sprøj-
tet ind i slangen, så jeg skulle ikke stikkes igen. Jeg fik 
sprøjten, og nu viste det sig, at det var curare.  Det havde 
jeg ikke fået noget at vide om, men Poulsen var meget be-
roligende og sagde, at det var bare indiansk pilegift. Inden 
jeg kunne nå at protestere, faldt min underkæbe ned og 
jeg kunne kun komme med uartikulerede lyde, som Poul-
sen venligt nikkende opfattede som tilfredshedsytringer. 
Herefter bredte lammelserne sig nedefra og til sidst 
kunne jeg ikke trække vejret, men blev respireret af en 

venlig sygeplejerske, der dog lidt 
nervøst bemærkede til Poulsen, 
at der vist ikke var ret meget ilt 
tilbage i beholderen. Nu kom 
festens clou. 

En ung kvindelig læge eller 
student knappede mine bukser 
op og begyndte at lede efter min 
manddom. Den var på grund af 
bekymring skrumpet ind til det 
mindst mulige, hvad der naturlig-
vis generede mig en del. 

Herefter præparerede hun den på bedste vis og indførte 
nu et Thiemann kateter, der blev fastgjort med plaster og 
snore. Nu tog løjerne fat. Hver 5. minut skyllede de min 
blære og sugede urin ud, og jeg lærte herved, at hvis man 
ikke tager et solidt og fast greb om de ædlere dele, er det 
overordentligt ubehageligt hver gang kateterspidsen svir-
per mod blærens inderside. Jeg kunne på grund af curaren 
ikke protestere, og på grund af omstændighederne kunne 
jeg heller ikke nyde behandlingen. Men den fik da en ende. 
Det hele blev pillet ned, og jeg fik efterhånden noget af før-
ligheden tilbage og fik knappet mine bukser. På et tidspunkt 
sagde Poulsen, at nu kunne jeg godt stå op, og det forsøgte 
jeg. Desværre var der overhovedet ikke styring i benene, så 
jeg faldt lige så lang jeg var. 

Det var nu ikke noget problem for Poulsen, han var en 
mand, der beherskede farmakologien, så han ordinerede 
straks en sprøjte med prostigmin. Det havde en fin effekt på 
mine svage ben, men medførte uheldigvis umådeholden 
tarmfunktion med det resultat, at jeg fyldte mine bukser. 
Unægtelig en noget ydmyg situation, især når den nydelige 
unge dame, der havde fisket i min gylp, stod ved siden af. 

Men Poulsen kunne mere af farmakologien og meddelte, 
at havde man fået for meget prostigmin skulle man blot have 
lidt atropin, så var alle trængslerne ovre. Det fik jeg så med 
det resultat, at jeg nærmest så overkors og bestemt ikke 
kunne se sygeplejersken i øjnene for at beklage min uheldige 
opførsel. Jeg kunne nu tage hjem, men kunne ikke se tyde-
ligt på grund af atropinen, så jeg måtte trække cyklen hjem. 
Hjemme fik jeg blærebetændelse af den ublu behandling og 
endvidere fik jeg årebetændelse i den ene arm. Jeg var syg 
i 8 dage og spildte megen tid inden jeg kunne genoptage 
mine betydningsfulde studier, men det skånede mig da for at 
blive indfanget af andre videnskabeligt aktive kolleger. 

Det var vigtigt for de videnskabelige 
at indfange nogle forsøgspersoner, 
og hvad var vel bedre end volontø-
rerne. De blev kapret den første dag, 
de kom i afdelingen og endnu ikke 
vidste, hvem de turde sige nej til. Jeg 
blev fanget ind af Poulsen og med 
hans veltalenhed og overbevisende 
talestrøm, var jeg nærmest lidt be-
æret over at være blevet udvalgt. 
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Jeg bliver nødt til for fuldstændighedens skyld at for-
tælle, at jeg aldrig fik de femten kroner. Jeg har fortalt 
historien ved flere lejligheder, også når Poulsen har 
været til stede. Retfærdigvis må det indrømmes, at han 
har tilbudt at betale de 15 kroner, men jeg har afslået det, 
da det ville ødelægge historien. 

Jeg håber, at min heltemodige indsats har været med til 
at fundere anæstesiologien videnskabeligt og været med 
til at bringe den til det høje stade, den har i dag.

På Bispebjerg Hospital traf jeg i 1956 Willy Dam. Han var 
een af anæstesipionererne og havde i afdelingen WHO 
kursus for vordende anæstesiologer fra hele verden. Det 
gik ikke altid helt stilfærdigt for sig. Jeg kan huske en 
læge, mr. You fra Seoul. En herre med betydelig øster-
landsk flegma og en udpræget tro på, at det som skal 
ske, det sker. Mr. You var i fuld gang med en narkose og 
patienten havde det mildest talt ikke godt. Han var kornblå 
i ansigtet. Willy Dam løb rundt fra den ene stue til den an-
den for at supervisere anæstesierne, og heldigvis kom han 
ind til mr. You. Dam råbte op og sagde, at You var sindssyg 
og at patienten ville dø. Mr. You så på Dam og sagde med 
et affabelt smil, mens han bukkede dybt: "Yes, Sir". Dam 
overtog narkosen og patienten rettede sig, og der gik lang 
tid inden mr. You blev sluppet løs på egen boldgade.

Dam havde et hidsigt gemyt, men hans kone Ella stak ikke 
op for bollemælk. De boede i en lejlighed på hospitalet 
og en dag havde der været en vis ophidset stemning i 
familien Dam. Han forlod lejligheden, men da han vendte 
tilbage, ville Ella ikke lukke ham ind. Dam forsøgte at råbe 
sig adgang, men da det ikke hjalp, slog han fyldningen i 
fordøren i stykker og kom så indenfor. Problemet meldte sig 
nu, hvem der skulle tage initiativ til at få udbedret skaden. 
De var lige stædige og mente begge, det tilkom den anden.  
Resultatet var, at døren var uden fyldning i mere end tre 
uger, og da det ikke så særlig godt ud på gangen, måtte 
professor Jens Foged sørge for, at døren blev repareret. 

Dam var naturligvis glad for sin kone, og fik da også flere 
døtre med hende. Det kom der en morsom hændelse ud 
af. En morgen til konference hos Jens Foged, der også 
gik under navnet Jens Langkniv, kom Dam brasende ind 
med et kvarters forsinkelse og synlig ophidset. Foged 
spurgte høfligt og stilfærdigt om, hvad der var galt og 
Dam nærmest råbte: "Her har jeg ligget aften efter aften, 
uge efter uge, måned efter måned og banket på den…. 
….., og hvad kommer der så ud af det? Endnu en datter". 
Ella var lige nedkommet samme morgen med en datter, 
og senere på dagen var han naturligvis rævestolt. 

Dam er i øvrigt skildret i en novellesamling af Finn Gerdes; 
det er Dam, der er model til den medicinske student Henry.

Dam kom ellers altid i god tid, og det var der en naturlig 
forklaring på. Jeg var på det tidspunkt i min fritid assistent 
i Bandiers privatklinik i Hostrups Have, og Dam sørgede for 
narkosen. Vi skulle i reglen begynde kl. 4 om eftermiddagen 
og møde-mønstret var ret konstant. Dam kom 10 min. før 

tid, jeg kom til tiden og Bandier kom altid 10 min. for sent. 
Vi talte om det en dag og Dam sagde, at han var vokset op i 
et ledvogterhjem, hvor alt drejede sig om de nøjagtige tids-
punkter for næste togs ankomst, og det gjorde, at Dam altid 
for en sikkerheds skyld kom for tidligt. Bandier var vokset 
op i et stationsforstanderhjem i Juulsminde og også her var 
det altid de nøjagtige togtider, der styrede familien. I protest 
herimod valgte Bandier altid at komme for sent. Da jeg ikke 
havde nogle jernbanetraditioner i familien, havde jeg ikke 
noget at reagere imod, og kom derfor til tiden. 

Jeg har gennem årene oplevet et hav af narkoselæger 
og har oplevet den udvikling fra et ret primitivt stade til 
nu, hvor man takket være anæstesien kan binde an med 
store krævende operationer.
Men det er indenfor en ret kort periode den udvikling har 
fundet sted.

Jeg var 2.reservelæge i Juulsminde på Nationalforeningens 
hospital for kir. tuberkulose i 1957. Til mindre indgreb var det 
oversygeplejersken, der gav narkose. Det var uden intuba-
tion og uden særlig monitorering. Ved større indgreb som 
costotransversectomier, nyreresectioner o.l. havde vi en 
gang ugentlig narkose fra Århus Kommunehospital, skifte-
vis Aage Bjerre Jørgensen og Ole Rømer. Jeg var dengang 
under overlægens fravær i færd med en ureterostomi, da 
oversygeplejersken meddelte, at nu var der hjertestop. Jeg 
havde aftenen forinden i Nordisk Medicin læst en svensk 
meddelelse om noget helt nyt, nemlig extern hjertemas-
sage. Jeg overtog anæstesien og fik patienten intuberet, 
det gik fuldstændig uden besvær og lynhurtigt, og det er i 
øvrigt den eneste gang i mit liv, jeg har intuberet. Herefter 
gik jeg i gang med massagen, og minsandten om ikke det 
virkede. Efter ca. 1 min. kom hjertet i gang, og herefter 
kunne jeg vende tilbage til ureterostomien. Patienten levede 
i mange år, men var et årstid efter min massage indlagt på 
afd. T, Århus KH hos Søndergaard… Sygdomsbilledet var 
noget uklart, men professor Thyge Søndergaard mente, 
at jeg havde været lidt for hårdhændet med min massage 
og påført patienten en traumatisk hjertelidelse. Desværre 
fik jeg ikke meddelt dette tilfælde, men jeg mener, det må 
være den første externe hjertemassage herhjemme.

Det var tit belastende at være narkosekonsulent på et mindre 
hospital. Da Vejlefjord lukkede som tuberkuloseinstitution 
blev en del personale til overs. Nationalforeningens direktion 
fordelte disse udmærkede damer til foreningens andre insti-
tutioner og vi fik da også i Juulsminde to tidligere afdelings-
sygeplejersker. Den nye narkosesygeplejerske havde sin 
debut til en operation, hvor Ole Rømer gav narkose. Hun var 
en stor, stout kvinde, der ikke var til at koste med. Hun havde 
ledet en sengeafdeling i mange år og bestemte, hvor skabet 
skulle stå. Hun assisterede Rømer i det tempo, der passede 
hende. På et tidspunkt spurgte Rømer til pulsen og fik svaret: 
"Pulsen, den er da væk". Rømer, der havde en tendens til at 
stamme, blev så ophidset, at han næsten ikke kunne sige no-
get, men fik da gang i nogle injektioner og andre manøvrer. 
Han gav narkosesygeplejersken ordre til langsom injektion i 
dropslangen, og så pludselig var slangen fuld af luft. Han fik 
fremstammet et "Hold op, der er luft i slangen", men svaret 
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lammede ham helt. Narkosesygeplejersken, der havde været 
vant til sanatoriekurens helbredende effekt med mange timer 
i liggehallerne, sagde lakonisk: "Herregud, en smule frisk luft 
i slangerne kan vel ikke skade". Så kunne Rømer ikke tage 
mere, og den udmærkede dame blev på Rømers foranled-
ning forflyttet og blev i stedet sat til at lave audiogrammer. 

I Hjørring oplevede jeg den senere så omtalte narkoselæge 
Lundstrøm. Han ville gerne optræde som en barsk fyr med 
et udtalt macho-præg. Med til at styrke dette image var 
hans hund, en stor flot schæfer. Lundstrøm havde hver dag 
hunden med ovre i spisestuen og nød, at vi var lidt bange 
for hunden, der godt kunne knurre, hvis man nærmede sig 
den. Min senere svoger, overlæge 
Poul Jacobsen, Sct. Hans, og jeg 
var vikarer, og Poul fandt på, at vi 
hver dag huggede nogle frikadel-
ler fra fadet og listede dem ned 
til hunden uden at Lundstrøm så 
det. Da der var gået 8 dage var 
schæferen som en lille skødehund, 
der logrede med halen og slikkede 
sig om munden, når den kom i 
spisestuen og så os. Det blev vi 
ikke særlig populære på. 

Jeg kan naturligvis ikke undlade i en skildring af narko-
selæger at nævne Lysgaard. Han blev en meget elsket 
og respekteret overlæge på Århus Kommunehospital. 
Han havde ikke nogen videnskabelig produktion, der var 
værd at skrive om, og han havde ikke Poulsens elegance 
og gode talegaver, men Lysgaard var en fremragende 
narkoselæge. Der var ro over feltet, når han ledede 
slaget, og var tingene ved at gå i hårdknude på operati-
onsgangen, kunne Lysgaard med sin blotte nærværelse 
bringe gemytterne i ro. Han blev læge i en sen alder, idet 
han havde været sergent ved dragonerne i Randers i 12 
år inden han kastede sig over medicinen. Han var fra et 
mindre landbrug og bevarede hele livet en noget rustican 
adfærd. Jeg traf ham første gang, da jeg var student på 
Rigshospitalets fødeafdeling, hvor Lysgaard var klinicist. 
Jeg overværede den første fødsel Lysgaard skulle lede 
og i modsætning til de andre var der ingen nervøsitet at 
spore hos Lysgaard. Under fødslen er der ofte afgang af 
fæces fra fødekonen, når hun presser, og til det formål 
havde man noget jute, som man tørrede damens dele af 
med, samt støttede perinæum..  Lysgaard sad mellem 
fødekonens ben, da der under en presseve var afgang af 
betydelige fæcesmængder. Lysgaard rakte hånden ud og 
udstedte en ordre til jordemoderen: "Stik mig lige en tot 
halm!". Sådan var han vant til hjemme fra stalden. 

Lysgaard havde megen humor og også en del sarkasme. 
Jeg husker engang han og Henning Poulsen stod ved et 
vindue på operationsgangen og så ned på parkerings-
pladsen. Den elegante Poulsen havde på dette tidspunkt 
en lille, meget smart, åben sportsvogn. Det var et herrens 
vejr, hvor regnen silede ned og pludselig sagde Lysgaard 
henvendt til Poulsen: "Sig mig engang Poulsen, hvor 
mange liter vand kan sådan en lille spand egentlig tage?".

Aage Bjerre Jørgensen, det elskelige menneske, havde lidt 
af de samme egenskaber som Lysgaard, og også en landlig 
afstamning. Han var heller ikke den store videnskabs-
mand. Engang var Bjerre sendt på en studietur til Holland. 
Poulsen var på det tidspunkt meget interesseret i tryk-
tanke og den vi havde på Kommunehospitalet var en lille 
én, der kun kunne tage en person. I Holland havde man 
konstruereret en stor tank, der kunne tage flere personer, 
og hvor personalet også kunne være med inde i tanken. 
I Holland blev tanken afprøvet ved at man stoppede en 
halv snes grise ind i tanken. Da Bjerre vendte hjem fra det 
store udland skulle han berette om sine oplevelser til det 
staff-meeting, der dengang under professor Blixencrones 

ledelse blev afholdt hver onsdag. 
Bjerre var synligt nervøs og det vær-
ste var, at det eneste, der havde gjort 
indtryk på ham var, at alle grisene 
var sluppet ud af tanken og forduftet 
i hver sin retning på det hollandske 
hospital. Den jagt på grisene tog 
flere timer og Bjerre meddelte i alle 
detaljer, hvordan man bar sig ad 
med at jagte grisene, fange dem 
ind og få dem stoppet i tanken igen. 

Det var, hvad Bjerre fik ud af det, og det skal lige tilføjes, at 
hospitalet stadig har den lille enmandstank fra dengang.

Det har været en utrolig udvikling det anæstesiologiske 
speciale har gennemgået over et relativt kort åremål. Den 
kirurg, der tidligere stod med hele ansvaret, ikke blot 
for kirurgien, men også for respiration, hjertefunktion, 
blødning og væske kan i dag fuldt og helt koncentrere sig 
om den kirurgiske side af sagen. Noget af det mest sikre 
her i verden er, at være i narkose. Da bliver alt overvåget 
kontinuerligt og er der den mindste slinger i valsen, er 
der en kompetent person til at normalisere tingene. Anæ-
stesiologen har overtaget store dele af, hvad der tidligere 
var kirurgisk kompetenceområde. 

Et område med speciel betydning er skademodtagelse og 
præhospital behandling. Når patienten modtages i skadeen-
heden er det anæstesiologen, der først træder i funktion, og 
når patienten hurtigt er intuberet og der er taget hånd i hanke 
om frie luftveje og kredsløb, kan kirurgen gå i gang. Alt dette 
er naturligvis en kæmpefordel for de skærende specialer, 
men det har selvfølgelig også medført, at anæstesiologerne, 
med rette, er blevet nogle meget selvbevidste herrer og da-
mer, der ikke tåler for megen indblanden i deres fagområde. 
Mange kirurger er lidt bange for dem. Det er blandt andet 
fordi narkoselægen og sygeplejersken er de, der på nærmest 
hold kan konstatere, om en kirurg er en klodsmajor, om han 
er for langsom og måske ikke særlig fiks på fingrene. Jeg 
har nu ikke oplevet nogen anæstesiolog benytte sig af denne 
in-side information, - men de har den.

Jeg vil slutte med at gratulere det unge selskab med 
fødselsdagen og jeg vil gratulere alle yngre kirurger, der 
ikke har oplevet præ-narkosetiden, med den uvurderlige 
hjælp de har i deres daglige arbejde i kraft af samarbej-
det med anæstesiologen.

 Den elegante Poulsen havde på dette 
tidspunkt en lille, meget smart, åben 
sportsvogn. Det var et herrens vejr, 
hvor regnen silede ned og pludselig 
sagde Lysgaard henvendt til Poul-
sen: "Sig mig engang Poulsen, hvor 
mange liter vand kan sådan en lille 
spand egentlig tage?".
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1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kim Gaarde, som vælges med ak-
klamation.
Kim Gaarde takker for hvervet og konstaterer, at general-
forsamlingen er er lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Ole Nørregaard indleder med at bede generalforsamlin-
gen mindes de medlemmer, der er afgået ved døden med 
1 minuts stilhed: Helle Krabbe Degn, Arne Villy Jørgen-
sen, Kaj Wisborg, Henning Joensen og Viggo Dyrberg. 
Æret være deres minde.
Selskabet har fået en række nye medlemmer udover 
dem, der er nævnt i DASINFO nr. 4, 2009: Simona A. 
Beniczky, Jacob Madsen, Damir Obad, Anne Marie Buch, 
Lars Martin Pedersen, Stine Zwisler og Troels Bang. Alle, 
inkl. dem der er nævnt i DASNFO nr. 4, 2009 er hermed 
optaget som medlemmer.
Siden forfatningen af den skriftlige beretning i august 
2009 har flere problemstillinger påkaldt sig DASAIMs 
opmærksomhed og engagement. Følgende skal omtales:

Jobglidning
NAPS (nurse administered Propofol sedation) - hvilket 
de facto betyder sedation ved ikke-anæstesiologisk ud-
dannede sygeplejersker - har været genstand for debat 
i Ugeskriftets spalter mellem DASAIM og bl.a. DKS og 
DGS. Så vidt vides fortsætter NAPS-aktiviteten, også med 
anæstesiologisk legitimering visse steder. DASAIM me-
ner fortsat, at datagrundlaget for en sådan virksomhed er 
utilstrækkeligt og fraråder fortsat brug af stoffet ved ikke-
anæstesiologisk uddannet personale. Dette er i overens-
stemmelse med Lægemiddelstyrelsens produktresumé 
august 2007, hvor det anføres, at ”Propofol ”B. Braun” 

20 mg/ml må kun administreres af anæstesilæger eller 
læger med erfaring i intensiv terapi.” Samme synspunkt 
tilkendegiver ASA ved en pressekonference 19.10.09 med 
bl.a. følgende ordlyd: ”ASA unequivocally maintains that 
Deprivan, or its generic name propofol, is a drug meant 
only for use in a medical setting by professionals trained 
in the provision of general anesthesia”. Diskussionen om 
problemstillingen er langt fra slut. Tilvejebringelse af 
gode data må være første skridt før en seriøs diskussion 
om ændring af ovenstående anbefalinger kan påbegyn-
des. Det skal i øvrigt tilføjes, at der ikke er enighed i den 
kirurgiske lejr, tilkendegivet bl.a. ved henvendelse til DMS.  
Anlæggelse af fødeepidural ved anæstesisygeplejersker 
og/eller jordemødre har været diskuteret lokalt visse ste-
der. DASAIM må fraråde sådanne tiltag. Det er en faglig 
glidebane på et område med potentielt meget betydelige 
omkostninger for patienten
Sygeplejerskernes ordinationsret har igen været i dags-
pressen for et par uger siden, igen initieret af især partiet 
Venstre. Initiativet så først dagens lys i foråret 2009, hvor 
repræsentanter fra DadL, DMS og enkelte videnskabe-
lige selskaber, herunder DASAIM, umiddelbart vendte 
sig imod ideen. Den grundlæggende præmis er retten 
(evnen) til diagnostik og behandling. Uden denne giver 
autorisation ingen mening.  Desuden mangler forslags-
stillerne at dokumentere hvilke forhold den nuværende 
tilstand stiller sig hindrende i vejen for, og at dokumen-
tere hvilke gevinster forslaget medfører. 

Akut medicin 
Problemstillingen vedrørende oversættelsen af fagom-
rådet ”akut medicin” til praktisk virkelighed er fortsat 
højaktuelt, og afgrænsningen af et relevant virkefelt ikke 
endelig aftegnet. En af afgrænsningerne foreligger dog i 
DASAIMs fagområdebeskrivelse for præhospital indsats, 
som bl.a. omfatter håndteringen af svært tilskadekomne/
kritisk syge patienter som  eksempelvis på intensivafde-
linger, hvortil der i det præhospitale regi ofte forekom-
mer vanskelige fysiske og vejrmæssige forhold. Situa-
tioner som påkalder anæstesiologens kompetencer. Det 
nødvendige samarbejde mellem det akut-medicinske 
fagområde og det anæstesiologiske speciale må mest 
produktivt tage udgangspunkt i fagligheden, forstået 
som de kompetencer og håndgreb, man via sit fagom-
råde/speciale er uddannet i og har daglig rutine i. Alt 
andet giver ingen mening. En af de centrale efterspurgte 
kompetencer i relation til ”akut-medicin” er en strukture-
ret modtagelse, visitering og forløbsstyring af en række 
akutte tilstande. DASAIM ser personer uddannet inden 
for fagområdet ”akut medicin” som centrale aktører i 
denne problemstilling, og i øvrigt i samarbejde med 
diverse specialer, herunder det anæstesiologiske, som 
kan bidrage med sine tidligere omtalte kerneydelser (se 
den skriftlige formandsberetning i oktober-nummeret 
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af DASINFO). Det er meget vigtigt at holde sig for øje at 
en eventuel iværksættelse af akut-medicinsk uddannede 
aktører bør føre til et kvalitetsløft af et forsømt område, 
og ikke til en dårlig undskyldning for besparelser.

DAD 
Bestyrelsen har siden første møde med den nye formand 
for DADs styregruppe, Per Føge Jensen, i foråret fulgt op 
på idé-udkastet fra første møde (se maj-nummeret af DA-
SINFO). Problemstillingen er stor, kompleks og behæftet 
med strukturelle problemer. Samtidig er DAD langt den 
største kvalitetsdatabase i landet, og indeholder store 
muligheder. Bestyrelsen støtter fortsat stærkt det store 
arbejde med forbedringer af databasen, og en række 
initiativer er iværksat. 

Uddannelse 
DASAIM har modtaget henvendelse fra Foreningen af 
Praktiserende Anæstesiologer (FAPA) bl.a. med henblik 
på inddragelse af speciallægepraksis i potentielt både vi-
dere- og efteruddannelse. DASAIM ser positivt på initiati-
vet og vil, hvor det er relevant, deltage i dialog med FAPA.
Efteruddannelse er fortsat langt fra fuldt og systema-
tisk implementeret, og der er på det seneste endda 
eksempler på, at man på et universitetshospital har 
vedtaget betydelig reduktion af midlerne til efter-
uddannelse. Området har dog fortsat fokus, både i 
DASAIM, i SSAI, og senest har DMS rundsendt en 
enquette vedrørende problemstillingen. Man kan kun 
opfordre til aktiv medvirken fra medlemmerne til delta-
gelse i og forbedring af forholdene.

Specialegennemgangen
DASAIM  har for helt nylig omsider  modtaget svar 
fra Danske Regioner (DR) på henvendelse vedrørende 
fremtidig anæstesi og intensiv behandling af børn. 
Området indeholder som bekendt en række interesse-
modsætninger. DR tilkendegiver grundlæggende, at 
behovet for yderligere dataopsamling og beskrivelse af 
kompetencerne hos det relevante personale foreligger i 
eksisterende datarapporteringssystemer og speciallæge-
uddannelsesformuleringer. Dog er man i det nye år åben 
for dialog med DASAIM om områdets videre håndtering. 
DASAIM tolker det som ingen umiddelbar lyst til foran-
dring af status quo, men dog principielt åben for dialog. 
DASAIM vil følge op på henvendelsen med henblik på 
konkretisering af processen.

DASINFO
Som det fremgår fremlægger bestyrelsen to forslag til 
reformulering af redaktørfunktionen på DASINFO. Der er i 
den forbindelse tænkt en række tiltag på det redaktionelle 
område. Jørgen B. Dahl, som med bestyrelsens støtte stiller 
op til posten som redaktør, vil redegøre yderligere herfor.
Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke den afgå-
ende ærværdige redacteur lui méme, mange gange  for 
både hans redaktionelle meritter og for hans deltagelse 
i bestyrelsens arbejde i øvrigt. Ud over det, vil vi med 
tristhed savne det forrygende pianospil han til tider har 
eksponeret os for.

DMS 
DMS har på det kommende repræsentantskabsmøde 
bl.a. en vedtægtsændring på dagsordenen, som imøde-
kommer flere medlemsselskabers ønske om øget delta-
gelse i DMS diskussioner, udmeldinger og repræsentatio-
ner i diverse udvalg, kommissioner, nævn mm. DASAIM 
støtter denne vedtægtsændring. 

Etik
DASAIM har i lighed med mange andre nationale selska-
ber ved den seneste ESICM-kongres i Wien underskrevet 
”Declareation of Vienna”, som tager sigte på patientsik-
kerhed med fokus på intensivafdelinger. En tilsvarende 
forventes inden for anæstesi.
I samarbejde med Region Midt pågår der i øjeblikket 
overvejelser om trykning af etik-udvalgets vejledning om 
afslutning/undladelse af behandling.
Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet har nu 
eksisteret et år, og anser selv sin virksomhed for fuldt 
implementeret. Information om nævnets virksomhed kan 
findes på www.nls.dk .

SSAI
SSAIs politikpapir afventer første renskrivning før udsen-
delse ultimo dette år til de nationale selskaber. Papiret 
indeholder en række bud på strategier til udvikling og 
fastholdelse af anæstesiologiske positioner fremover.
På et nyligt arbejdsseminar diskuteredes desuden øko-
nomiske og redaktionelle tiltag til videre behandling til ja-
nuar 2010.  Blandt emner indgår overgang til elektronisk 
format af Acta, strategier til hævelse af bladets impact 
factor og af antallet af abonnenter, samt sikring af den 
fremtidige økonomi.
Til sidst: Som defineret i selskabets vedtægter (og grun-
det andre forhold i øvrigt), forekommer der personud-
skiftninger i tilslutning til generalforsamlingen på en 
række poster i selskabets struktur. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke udvalgsfor-
mænd, udvalgsmedlemmer og andre aktive i øvrigt for 
det betydelige ulønnede arbejde der løbende leveres. 
Særligt en tak til den afgående kasserer, Lars S. Rasmus-
sen, hvis rettidige omhu og sikring af selskabets midler 
- til tider suppleret med original humor - bliver savnet. 
Medlemmernes aktive indsats er motoren i selskabets 
eksistens og fremdrift. Uden dette intet selskab. Mange 
tak for indsatsen, og fortsæt endelig arbejdet.

3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
Supplerende kommentarer og spørgsmål til samt god-
kendelse af de enkelte udvalgs skriftlige beretninger (her 
er udelukkende medtaget de udvalg, hvortil der var sup-
plerende kommentarer o.lign.).

Uddannelsesudvalget
Karen Skjelsager beretter om erfaringerne fra de seneste 
2 ansættelsesrunder til hoveduddannelsen. De involve-
rede har ydet et stort arbejde i den meget ressourcekræ-
vende proces. Der har været mange gode ansøgninger 
og de uddannelsessøgende har været positive over for 
samtaler og karrierevejledning.
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4. Beretning og regnskab fra DASAIMs fond
Else Tønnesen beretter om DASAIM’s fond, som er stiftet 
i 1959. Lsr. Svend Oppenheim er netop fratrådt fonds-
bestyrelsen og han takkes for sin store indsats i fonden 
gennem 50 år.
Engangsbeløb ved specialægeindtræden stoppede i 
2005. Jørgen Viby Mogensen har forsøgt kontakt til indu-
strien med henblik på øgning af fondskapitalen.
Else Tønnesen skitserer muligheder for at få flere penge 
i fonden, f.eks. ved genetablering af engangsbeløb ved 
opnået speciallægeerkendelse. 

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat 2 forslag: 
1. at IT-udvalget nedlægges og 
2.  at DASINFOs redaktør vælges på generalforsamlingen 

og har plads i bestyrelsen

Jørgen B. Dahl beretter om det eksisterende DASINFO og 
præsenterer visioner for revitalisering af bladet. 
Generalforsamlingen vedtager begge de fremstillede 
forslag og Jørgen B. Dahl vælges herefter som redaktør 
af DASINFO med plads i DASAIMs bestyrelse.

6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af 
kontingent
Lars S. Rasmussen: Årsregnskabet for 2008/2009 viste 
et nyt stort overskud på ca. 442.000 kr. Dette skyldes 
især en stigning i deltagerbetaling ved årsmødet 2008, 
men også at udvalgene på glimrende vis har formået at 
begrænse udgifterne i forbindelse med møder. En del 
af sidste års overskud blev hensat til uddeling til forsk-
ningsformål i form af det såkaldte forskningsinitiativ. 
Oveni det klækkelige overskud kommer en andel i det over-
skud, der blev resultatet af den vellykkede SSAI-kongres i 
Odense. Selskabets egenkapital er ca. 1.6 mio. kr., og det 
foreslås, at en del af overskuddet - 300.000 kr. - hensæt-
tes til forskning igen. Budgettet for 2010/2011 vil omfatte et 
sædvanligt årsmøde i november 2010, men der budgetteres 
ikke med overskud. Der foreslås ikke kontingentforhøjelse. 
Dette bliver mit sidste regnskab, idet jeg fratræder som 
kasserer og takker for samarbejdet. 
Regnskabet og forslaget om uændret kontingent vedta-
ges med akklamation.

7.  Valg af DASAIMs formand
Ole Nørregaard er ikke på valg.

8. og 10. Valg af formænd for udvalgene
Der var valg til formandsposterne for følgende udvalg:

Børneanæstesiudvalget
Torsten Lauritsen genopstiller og vælges.

Etisk udvalg
Mogens K. Skadborg afgår - Asger Petersen opstiller og 
vælges.

Obstetrisk anæstesiudvalg
Desiree Rosenborg afgår - Eva Weitling opstiller og vælges.

Budgetforslag 1. juli 2010 til 30. juni 2011

Indtægter
088.548)897 x  .rk 0601( regællaiceps ,retnegnitnoK
027.072)282 x .rk 069( regællaiceps-ekki ,retnegnitnoK
000.055regnilatebdnismeldem – edømsrÅ
000.052rerosnops - edømsrÅ
000.573gnillitsdu - edømsrÅ
000.052retnemennoba go recnonna fa glaS
000.001retgætdnietneR
006.146.2tla i retgætdnI

Udgifter
Møder og udvalg
  Præhospital- og akut medicinsk udvalg 10.000

000.03teglavduisetsænA  
000.021redømseslerytseB  
000.01teglavduisetsænaenrøB  
000.05teglavduseslennaddU  
000.5glavdu ksitE  
000.01glavdusgninksroF  
000.01teglavduisetsænaorueN  
000.01teglavduetrems ksinorK  
000.01teglavduisetsænaxarohT  
000.01iparet ksnicidem visnetni rof teglavdU  
000.51gnilkivdu phm redøm OFNISAD  
000.53reppurg.bra coh da ,glavdu egirvØ  
000.001.1edømsrÅ
000.51SMEU

ESA - European Society of Anaesthesiology 10.000
WFSA - World Federation of Anaesthesiologists 15.000
DRG/ERC -Dansk Råd Genopl./European Resus. 2.000
SSAI - Scandinavian Society of Anaesth. Intens. 500.000

1.967.000 1.967.000
DASInfo

000.061.v.m gninkyrT  
000.021eslednesroF  
000.03retfigdu-TI  

310.000 310.000
Sekretariat og administration

000.003.v.m regninnøL  
000.04resruk TI ,retfigdu egirvØ  
000.52noisiveR  

365.000 365.000
000.246.2tla i retfigdU

Resultat -400
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Præhospital- og akutmedicinsk udvalg
Susanne Wammen genopstiller og vælges.

Thoraxanæstesiologisk udvalg
Claus Andersen genopstiller og vælges.

Udvalget for intensiv medicinsk terapi
Lone Poulsen genopstiller og vælges.

9. Valg af kasserer og 2 yngre læger til bestyrelsen
Lars S. Rasmussen afgår - Annette G. Ulrich opstiller og 
vælges som kasserer.
Jette Pærregaard afgår - Lars Broksø Holst opstiller og 
vælges som ny ”yngre læge”-repræsentant.

11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
Anæstesiudvalget
Poul Lunau Christensen og Britt Lange genopstiller 
begge og vælges.
Jonna Storm Fomsgaard opstiller og vælges.

Børneanæstesiudvalget
Birgitte Duch og Per Thorgaard opstiller og vælges.

Etisk udvalg
Michael Felding og Ulrik Skram opstiller og vælges.

Forskningsudvalget
Jørgen B. Dahl opstiller og vælges.

Kronisk smerteudvalg
Markku Juhani Vourela genopstiller og vælges.
Jette Højsted opstiller og vælges.

Obstetrisk anæstesiudvalg
Hanne Lippert genopstiller og vælges.
Desiree Rosenborg, Jakob Kirkegaard Skou og Michael 
Sprehn opstiller og vælges.

Præhospital- og akutmedicinsk udvalg
Søren Mikkelsen, Peter Berlac, Matthias Giebner, Kim 
Garde, Berit B. Handberg genopstiller alle og vælges.
Charlotte Barfod opstiller og vælges.

Thoraxanæstesiologisk udvalg
Peter Bo Hansen og Eigil Nygaard genopstiller og vælges.
Ester Malte opstiller og vælges.

Uddannelsesudvalget
Anne Lippert og Rikke Malene Jepsen genopstiller og 
vælges.

Udvalget for intensiv medicinsk terapi
Marianne Simonsen genopstiller og vælges.
Kristian Antonsen opstiller og vælges.
DSIT udpeger 4 medlemmer

12. Valg af repræsentanter for selskabet
SSAI
Susanne Wammen afgår - Hans Kirkegaard opstiller og vælges.

DASAIMs fonds revisorer
Ole Beck genopstiller og vælges

Dansk Standards udvalg
Lars Rybro er ikke på valg

UEMS
Dorte Keld er ikke på valg

13. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
Niels Anker Pedersen og Morten Brinkløv genvælges. 
Mogens K. Skadborg genvælges som revisorsuppleant.

14. Evt.
Der er ingen bemærkninger til dette punkt.
Da årsmødet i 2009 er uden festmiddag uddeles priser 
og legater fra div. fonde i stedet under dette punkt på 
generalforsamlingens dagsorden.

Lippmann Fonden
Damir Obad: kr. 20.000,-
Peter Martin Hansen: kr. 20.000,-
Iben Sorgenfrei: kr. 10.000,-

Fra gruppen bag intensivsymposiet på Hindsgavl
Christoffer Sølling: 37.900,-
Asger Granfeldt: 54.615,-

Holger og Ruth Hesses mindefond
Peter Juhl-Olsen: kr. 26.000,-
Asger Granfeldt: kr. 25.000,-
Anders Kjærgaard: kr. 15.000,-
Damir Obad: kr. 14.000,-

Sophus H. Johansens fond
Damir Obad: kr. 12.000,-

DASAIMs Forskningsinitiativ
Jannie Bisgaard Stæhr: kr. 80.000,-
Morten Bundgaard-Nielsen: kr. 50.000,-
Jens Rolighed Larsen: kr. 100.000,-
Damir Obad: kr. 20.000,-

FYAs Uddannelsesinitiativ
Grundet årsmødets form uddeles DASAIMs Uddan-
nelsespris ikke i år og derfor har FYA valgt selv at sætte 
fokus på en person eller afdeling, der i 2009 har bidraget 
positivt til uddannelsen. Det sker ved ”FYAs Uddannel-
sesinitiativ” i form af en vandrepokal. FYAs bestyrelse 
har vurderet de indkomne indstillinger og årets modtager 
er: Overlæge Peter A. Christensen fra Forsvaret, som tak-
ker for æren og beretter om sit virke som udsendt.

Kim Garde takker generalforsamlingen for en ”næsten 
skræmmende disciplin” og giver ordet tilbage til for-
mand Ole Nørregaard. Ole Nørregaard takker ligeledes 
for god ro og orden.

Referent: Tina Calundann
Godkendt af: Jørgen B. Dahl og Øivind Jans
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Bestyrelsen
Ole Nørregaard, formand (2009)
Susanne Wammen, næstformand (præhospital og akut-
medicinsk udv.)(2007)
Annette G. Ulrich, kasserer (2009)
Jørgen B. Dahl (redaktør DASINFO)(2009)
Øivind Jans, bestyrelsessekretær (YL)(2009)
Mette Hyllested (anæstesiudv.)(2009)
Torsten Lauritsen (børneanæstesiudv.)(2005)
Lone Poulsen (intensiv medicinsk terapi)(2007)
Luana E. Jensen (kronisk smerteudv.)(2006)
Karsten Bülow (neuroanæstesiudv.)(2006)
Eva Weitling (obstetrisk anæstesiudv.)(2009)
Claus Andersen (thoraxanæstesiudv.)(2005)
Karen Skjelsager (uddannelsesudv.)(2008)
Lars B. Holst (YL)(2009)

Anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Mette Hyllested (formand)(2009)
Poul Lunøe Christensen (2007)
Jonna Storm Fomsgaard (2009)
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)
Birgitte Duch (2009)
Per Thorgaard (2009)

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

Forskningsudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006)
Palle Toft (formand)(2006)
Ole Nørregaard (best.repr.)
Claus Andersen (best.repr.)
Jørgen B. Dahl (2009)
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)
Kristian Antonsen (2009)
Kirsten Møller (2008)
Marianne Simonsen (2007)
+ 4 medlemmer fra DSIT

Kronisk smerteudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Luana E. Jensen (formand)(2006)
Jette Højsted (2009)
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)
Eva Weitling (formand)(2009)
Charlotte Albrechtsen (2008)
Hanne Lippert (2007)
Anja Mitchell (2008)
Desiree Rosenborg (2009)
Jakob Kirkegaard Skou (2009)
Michael Sprehn (2009)

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)
Charlotte Barfod (2009)

Thoraxanæstesiologisk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Claus Andersen (formand)(2005)
Peter Bo Hansen (2005)
Helle Laugesen (2008)
Ester Malte (2009)
Eigil Nygaard (2005)

Uddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007)
Karen Skjelsager (formand)(2008)
Anne Lippert (2007)
Ole Mølgaard (2008)
Hanne Tanghus Olsen (2008)

3 YL-repræsentanter
Morten Gustav Poulsen, nord (2009), Nicola Groes Clausen, 
syd (2008), Rikke Malene Jepsen, øst (2007), Sigrun Kann 
(suppleant)

Sammensætning af DAISAM's bestyrelse, udvalg m.m.
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Faste medlemmer
3 postgraduate kliniske lektorer: Hans Ole Holdgaard, 
nord, Kirsten Bested, syd (2007), Helle Thy Østergaard, 
øst (2007)
Doris Østergaard, hovedkursusleder (2007)
Dorte Keld, UEMS (2007)

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.)

DASAIMs Fonds bestyrelse
(én afgår efter tur hvert 5. år)
Else Tønnesen (1995)
Jørgen B. Dahl (2009)
Palle Toft (2008)

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)
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 Øst:
Rikke Maaløe, Helle Thy Østergaard, Dorte Stig Christen-
sen, Lisbeth Nielsen og Morten Lind
 
Region Syd
Allan Kimper-Karl, Dennis Køhler, Anders Gadegaard 
Jensen, Hanne Tanghus Olsen og Marianne Kjær
 

Region Nord
Odd Ravlo, Peter Mouridsen, Inga Kviisgaard Madsen, 
Susanne Schepann og Marlene Dahl

Juniorinspektorer:
Region Øst:
Rikke Malene Grønholm Jepsen
 
Region Syd:
Nicola Groes Clausen og Sigrun Høegholm Kann     

Region Nord: 
Rikke Mærkedahl, Rasmus Philip Nielsen, Christian Over-
gaard Steensen og Karsten Gadegaard

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 (manager ACTA Foundation)
Lars S. Rasmussen (editor-in-chief ACTA)

(vælges på generalforsamlingen)
Hans Kirkegaard (DASAIM repr. 2009)

(udpeges af bestyrelsen)
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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Fast Track In Cardiac Surgery – does it work?

March the 19 at Aarhus University Hospital Skejby from 15.30-17.00

● Chairman’s introduction

Dr. Hans Kirkegaard, Skejby

● Bypassing The ICU In Cardiac Surgery – A New Fast Track Concept 

Dr. Jörg Ender, Leipzig, Germany

● Preliminary Data from a Observatonal Study in terms of 

Implementating the Fast Track Concept at Gentofte University Hospital

Riswan Siddiqui & Boris Khanykin, Gentofte Hospital

● Discussion
Dr. Hans Kirkegaard, Skejby

Dette arrangement er anmeldt til - men ikke nødvendigvis godkendt af – Nævnet for Selvjustits 

på Lægemiddelområdet (NSL). NSL har ikke haft lejlighed til at gennemgå anmeldelsen, men

arrangementet er efter GSK’s opfattelse i overensstemmelse med reglerne i samarbejdsaftalen. 

7. Thoraxanæstesiologiske Symposium
“Focus på højre ventrikel”

 Fredag den 19. marts 2010, kl. 13:00 - 17:30, auditorium B
Århus Universitetshospital, Skejby

12:00 - 13:00 Registrering. Udstilling, sandwich
13:00  Velkomst v/ Christian Lindskov

  I : Moderatorer Eigil Nygaard og Peter Bo Hansen
13:05- 13:30  Højre ventrikel og sammenspillet med lungekredsløbet. v/ Hans Kirkegaard, anæstesiologisk-intensiv afd I, Skejby
13:30 - 14:00  Højre ventrikels udviklingsfysiologi. v/ Hanne Ravn, anæstesilogisk-intensiv afd I, Skejby

  II:  Moderatorer Claus Andersen og Helle Laugesen
14:00 - 14:30  Højre ventrikelsvigt - en thoraxanæstesiologs behandlingsstrategi. v/ Lars Algotsson, Thoraxklinikken, Lund
14:30 - 15:00  Højre ventrikelsvigt - en kardiologs behandlingsstrategi. v/ Hans Eiskær, Kard.afd. B, Skejby
15:00 - 15:30  Pause og udstilling

  III: Moderator Hans Kirkegaard
15:30 - 17:00  GSK Minisymposium (se nederst denne side): Fasttrack in cardiac surgery - does it work? 
17:00 - 17:30  Pause og udstilling

  IV: Moderatorer Christian Lindskov og Claus Andersen
17:30 - 18:00  Ultralydsundersøgelse af lungerne. v/ Lars Knudsen og Søren Vad Jepsen, anæstesiologisk afd. Århus Sygehus 

19:00   Middag hos vanKoch, Kystpromenaden 5, Havnen, Århus C

Bindende tilmelding: Senest mandag den 22. februar 2010 til sekretær Bianca Dumon Jensen: e-mail bianjens@rm.dk eller tlf. 89498807. 
Mødeafgift: Symposium kr. 250, - middag kr. 150,- overnatning Radisson SAS Scandinavia kr. 800,- . Samlet pakke 1.000 kr.
Beløbet bedes indsat på konto: Reg.nr. 9362 kontonr. 0005444357 med angivelse af navn og adresse. 

DT - DanskeThoraxanæstesiologers Årsmøde
Lørdag den 20. marts 2010, kl. 09:00 - 12:00

Radisson SAS Scandinavia, Magrethepladsen 1, Århus C

Mødet henvender sig til alle fastansatte læger ved thoraxanæstesiologiske afdelinger. Ingen mødeafgift.

09:00 - 10:15  Orientering fra centerne 
10:30 - 12:00  Specialegennemgangen. v/ Lars Ilkjær, hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd T, Skejby
12:00  Kort frokost
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af de reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af udvalgsmedlemmer
8. Valg af revisorer og suppleanter
9. Redegørelse for budget
10. Fastlæggelse af kontingent
11. Evt. 

1)   Valg af dirigent: Jeg vil gerne foreslå Lynge Kirkegaard.
Dirigenten takker for valgte og konstaterer at generalfor-
samlingen er lovlig indkaldt, varslet og sendt ud.
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 formands-
beretningen

Jeg vil starte med at sige, at siden sidste generalforsam-
ling er 4 kolleger afgået ved døden.
Det er: Arne Villy Jørgensen, Helle Krabbe Degn, Den-
nis Kandler og Kaj Wisborg. Jeg vil bede forsamlingen 
rejse sig og ære de afdøde kollegers minde med et minuts 
stilhed. Jeg vil i den mundtlige beretning først redegøre 
for behovet for revision af organisationens vedtægter, 
dernæst fokusere på Organisationens samarbejde med 
FAPS og sluttelig kort kommentere moderniseringen af 
overenskomsten for speciallæger.

Bestyrelsen i FAS udgøres af formændene i de forhand-
lingsberettigede foreninger. Formanden for den største af 
de forhandlingsberettigede foreninger og formanden for 
den næststørste af de forhandlingsberettigede foreninger 
er henholdsvis formand og næsteformand for FAS.

Behov for revision af organisationens vedtægter
Lidt repetition fra sidste års beretning: 
Lægeforeningens nye struktur har været gældende siden 
1. januar 2009.

Lægeforeningen er en hovedforening, der omfatter 
erhvervsaktive medlemmer af lægernes forhandlingsbe-
rettigede foreninger, ikke-erhvervsaktive medlemmer af 
Lægeforeningen samt medlemmer af Lægeforeningen, 
som har deres hovedbeskæftigelse i udlandet. I Lægefor-
eningen skal alle erhvervsaktive medlemmer tillige være 
medlem af en forhandlingsberettiget forening. De forhand-
lingsberettigede foreninger er: Foreningen af Yngre Læger, 
Praktiserende Lægers Organisation og Foreningen af Spe-
ciallæger og Forhandlingsberettigede Foreninger (FAS).
Repræsentantskabet er Lægeforeningens højeste myn-

dighed i fælles stands- og sundhedspolitiske spørgsmål. 
Repræsentantskabet består af 107 medlemmer valgt af 
henholdsvis de forhandlingsberettigede foreninger og af 
foreningens medlemmer, der er pensionister og andre ikke 
erhvervsaktive foruden formændene og næsteformæn-
dene for Lægeforeningerne i Grønland og på Færøerne. 
Lægeforeningens bestyrelse består af en repræsentant-
skabsvalgt formand og 9 medlemmer, hvoraf formæn-
dene for de forhandlingsberettigede foreninger er fødte 
medlemmer, mens de øvrige medlemmer vælges af Re-
præsentantskabet. Repræsentantskabet vælger således 
6 bestyrelsesmedlemmer fra de forhandlingsberettigede 
foreninger, som hver indstiller 2 medlemmer. 

De regionale repræsentationer er ophørt med at være 
selvstændige. Vedtægterne for de regionale repræsenta-
tioner godkendes af Lægeforeningens repræsentantskab. 
Lægeforeningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for 
de regionale lægeforeningsarbejde og indgår aftale med 
de forhandlingsberettigede foreninger om deres brug af 
regional medlemsservice.

FAS, FAPS og Overlægeforeningen har lavet vedtægts-
ændringer, som harmoniserer de nævnte foreningers 
vedtægter med de nye vedtægter i Lægeforeningen. FAS 
har vedtaget, at mindst én af de to bestyrelsespladser ud 
over FAS formanden skal komme fra den næstestørste 
forhandlingsberettigede forening, aktuelt FAPS. 
Bestyrelsen i FAS udgøres af formændene i de forhand-
lingsberettigede foreninger. Formanden for den største af 
de forhandlingsberettigede foreninger og formanden for 
den næststørste af de forhandlingsberettigede foreninger 
er henholdsvis formand og næsteformand for FAS.
FAS har ønsket at bevare en formel kontakt mellem FAS 
og Speciallægeorganisationerne og vil også i fremtiden 
støtte det internationale arbejde, der varetages via orga-
nisationerne i UEMS.

Speciallægeorganisationerne er beskrevet i FAS vedtæg-
terne::
18.1.  Inden for hvert af de anerkendte, lægelige specialer 

kan individuelle medlemmer danne én speciallæge-
organisation med det formål at varetage medlem-
mernes faglige, økonomiske og kollegiale interes-
ser. En speciallægeorganisation kan omfatte flere 
specialer.

18.2.  Ethvert medlem af Lægeforeningen, der har spe-
ciallægeanerkendelse, skal kunne optages som 
medlem af den relevante speciallægeorganisation.

Speciallægeorganisationerne skal i fremtiden samar-
bejde med de forhandlingsberettigede organisationer.
DAO’s bestyrelse har i beretningsåret udarbejdet et forslag 
til nye vedtægter, hvor hovedindholdet i ændringerne er 
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en konsekvens af den ændrede opbygning af lægeforenin-
gen. Bestyrelsen har benyttet lejligheden til at foreslå en 
tilpasning af organisationens kommunikation med med-
lemmerne til nutidens elektroniske standard samt enkelte 
andre ændringer i det nye vedtægtsforslag. 

Organisationens samarbejde med FAPS
FAPS har ønsket et styrket samarbejde med Speciallæ-
georganisationerne. Organisationsformændene inviteres 
således til møde med FAPS bestyrelse og regionsbesty-
relser to gange årligt. Efter det første af disse møder har 
DAO’s bestyrelse vedtaget aktuelt at lade et FAPS med-
lem af bestyrelsen, Hans B. Andersen, deltage i stedet for 
formanden. Organisationsformanden har desuden været 
inviteret til et kursus i forhandlingsteknik af FAPS.

I forbindelse med den megen diskussion om opgaveglid-
ning er speciallægeorganisationerne af FAPS blevet bedt 
om at definere specialets kerneydelser i speciallægeprak-
sis. DAO har svaret at 
”Inden for anæstesi er det ubetinget speciallægen der 
forestår anæstesi til patienter der skal have udført opera-
tive indgreb i generel anæstesi, samt anæstesi i form af 
central blokade.
Speciallægen dokumenterer sin ydelse i sit eget journal-
system, samt ved udfærdigelse af anæstesiskema ved 
længerevarende indgreb.

Inden for smertebehandling anses det for speciallæge-
lig kerneydelse at varetage den primære anamnese og 
undersøgelse af patienten. På denne baggrund opstiller 
speciallægen en foreløbig diagnose og iværksætter et 
behandlingsforløb. Behandlingen evalueres af og afslut-
tes af speciallægen”.

Modernisering af overenskomsten for praktiserende 
anæstesiologer.
På grund af et merforbrug af ydelserne akupunktur og 
paravertebralblokade er der fra 1. januar 2009 sket honor-
arreduktion i de to ydelser, hvor der opfølges på økono-
mien i yderligere et år.
Vi har hidtil kunnet argumentere for at mindre forbruget på 
ikke moderniserede ydelser blev modregnet i merforbruget 
på honorarændrede og nye ydelser.  Med forventning om, 
at denne modregning videreføres kan der trods den effek-
tuerede honorarreduktion for perioden fra april til og med 
august, altså i alt 5 måneder, konstateres et merforbrug på 
185.000 kr. på de to ydelser. Der kan således forventes yder-
ligere honorarreduktion ved uændret ydelsesmønster. 
Økonomiopfølgningen af den øvrige del af moderniserin-
gen er afsluttet. Da anæstesiydelserne ikke har været om-
fattet af økonomiopfølgning er resultatet blevet, at specialet 
samlet er tilført godt 11 millioner, eller mere end 20 % ved 
den gennemførte modernisering. Og det var mine ord.
Lynge: Ja, tak skal du have. Så er formandens beretning 
åben for spørgsmål og debat.
Grethe har lavet en grundig gennemgang af Lægefor-
eningens nye struktur, jeg har forstået at det skulle være 
en forenkling. Ja, er der spørgsmål.

Stefan Alpiger:  jeg er medlem af rygdækningsudvalget 
i Syddansk Region og da vil jeg gerne spørge, hvordan 
er det egentlig det spiller sammen,  idet du har beskre-
vet med den organisation, idet jeg har fået at vide at jeg 
kunne blive spurgt i nogle konkrete problemstillinger osv. 
Som berører anæstesien,  jeg er aldrig blevet spurgt indtil 
videre og jeg går til møder en til to gange om året,  jeg kan 
ikke helt se, hvordan det hænger sammen med FAPS.
Hvis jeg skal svare kort på det, så vil det typisk være at 
det bliver brugt til at være med til at beskrive specialet i 
praksisplanen i Regionen og så kan der være diskussion 
om at indgå  nogle §3 aftaler, hvis der er nogle ydelser 
som du enten selv vil optage, eller hvis du skal assistere 
en anden speciallæge. Men det vil typisk foregå helt i din 
egen region og skal forelægges centralt for FAPS efter-
følgende til endelig godkendelse, men inden dette vil det 
være tilsendt DAO for at få en udtalelse.

Jeg kan også godt sige, at vi meget vil opfordre til at hvis 
man i sine regionale repræsentationer udsættes for noget, 
som har nogen som helst form for aftale med sit økono-
miske indhold, at man så henvender sig til DAO, sådan 
at vi sikrer at vi dels får noget der lever op til de aftaler vi 
allerede har  og at vi kan sikre, at man får ensartede aftaler 
i dette land. Flere spørgsmål eller kommentarer.
Carl Johan: Det var bare lige yderligere en kommentar til 
Grethe du siger, at det er vigtigt at vi samler op på det, 
det er fordi problemet er at de mange gange, når FAPS 
fx bliver bedt om at hjælpe en speciallæge, så hører vi 
kun om det, hvis speciallægen er i knibe. Vi får aldrig 
nogen succeshistorier og det vil være enorm godt for os,  
at vide i organisationen her, hvis du har opnået et rigtig 
godt honorar for en eller anden ydelse, at man så ikke 
laver den sammen ydelse til halv pris i en anden region.
Er det udtømt. Så har vi godkendt formandens beretning. 

Ad punkt 3):  
Beretning for nedsatte udvalg, sådan nogle plejer der ikke 
at være.

Ad punkt 4): 
Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.
Det af bestyrelsen udarbejdede forslag til vedtægtsæn-
dringer blev gennemgået af formanden 
med prioritering af, hvor forslaget adskilte sig fra de 
gamle vedtægter.
Er der  spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens  forslag. 
Såvidt  jeg kan se, er der ikke noget problematisk i at man 
kan bruge e-mails i stedet for at sende en masse dyre breve 
og så er der det med tilpasningen til Lægeforeningens 
enkle struktur. 

Det er sådan iflg. nu gældende vedtægter, at vedtægts-
ændringerne  kun kan vedtages på en generalforsamling, 
hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og 
jeg har meget nøje optalt de tilstedeværende og fundet 
ud af det er vi ikke. Og hvis vi var halvdelen skulle mindst 
2/3 være for en ændring. Opnås der på en Generalfor-
samling 2/3 majoritet  for et forslag om vedtægtsændrin-
ger, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer 
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tilstede indkalder bestyrelsen inden 3 måneder til ekstra 
ordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages 
med 2/3 af de afgivne stemmer.  Det vi skal nu, er at vi  
skal stemme om det her forslag, som er blevet fremlagt.
Vi tager hele forslaget under eet, hvem stemmer for 7, 
det er enstemmig vedtaget . dvs. det er enstemmigt ved-
taget med mere end 2/3 af de tilstedeværende.  Men idet 
vi ikke var halvdelen af medlemmerne, så indkalder be-
styrelsen til en ekstraordinnær generalforsamling inden 
3 måneder og der kan det så vedtages med  7 stemmer, 
hvis det er flertallet.  Det var det punkt. 4.

Ad punkt 5), 8, 9 og 10 tages under eet. 
Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent.
Det eneste jeg måske vil sige er,  som I kan se er udgif-
terne til UEMS steget og vi har også i vores budget sat 
dem noget højere end vi plejer at være. Det er spændende 
ting der foregår og jeg vil da råde folk kraftigt til at læse 
den skriftlige beretning fra Grethe, hvor hun omtaler hvad 
det egentlig er for noget arbejde der foregår her. Det er lidt 
spændende international arbejde , vi kan på et eller andet 
tidspunkt sikkert blive berørt af det og skal følge de regler 
der er, så det opfordrer jeg meget folk til at gøre. 
Ellers har jeg faktisk ikke nogen kommentarer. 

Jeg skal lige sige, at apropos at vi er 7 nu, så er vi altså 
691 kontingentbetalende medlemmer, det er derfor der 
betales 150,00 kr. i kontingent. 
Er der  spørgsmål til regnskabet. 
Ja, det er Stefan Alpiger:, jeg kan se, at der er en behold-
ning på 370.000,00 kr. og det synes jeg egentlig er ret 
mange penge  hvorfor – skulle vi ikke gøre noget med de 
penge, i stedet for bare at have dem på nogle konti, altså 
er der nogen tanker om hvad vi kunne lave med dem, 
noget fornuftigt. 
Vil du svare på det Grethe?

Jeg kan kun sige, at det er for mange penge, derfor satte 
vi sidste gang vores kontingent ned, vi skal have et eller 
andet at stå imod med, men det her er rigelig meget at 
stå imod med, og hvis tilgangen af speciallæger, som er 
medlem af organisationen , bliver ved at være som den 
er, så vil der være basis for en yderligere kontingentned-
sættelse. Det man kan sige, det er at man måske godt 
kan forestille sig, at interessen for at være medlem af 
organisationen på et tidspunkt daler blandt vores over-
lægekolleger, og så bliver der meget få til at bære de ud-
gifter, som der faktisk er, derfor synes jeg, det er meget 
fornuftigt at det står der i øjeblikket. Hvis det viser sig, at 
overlægerne i lige så stor udstrækning som nu bliver ved 
at være medlem af organisationen, som jo i udbredt grad 
varetager de praktiserende speciallægers interesse, men 
hvis de bliver ved at være medlem, vil der være basis for 
en yderligere kontingentnedsættelse. Der skal være en el-
ler anden form for kassebeholdning, men det skal jo ikke 
være en stor formue.Tak. 

Nu hørte vi til DASAIM’s generalforsamling i eftermiddag, at 
der er nogle forskningsfonde, som der lider under kapital-

mangel, man kunne måske forestille sig på et eller andet 
tidspunkt, hvis dette her fortsætter, at man overvejede at tage 
fx 100.000,- kr og lægge over i en eller anden forskningsfond.
Det var da et glimrende forslag.
Er der andre spørgsmål, kommentarer til regnskabet.
Kan vi godkende regnskabet Det er hermed godkendt. 
Herefter har Hans et budgetforslag:
Vi forslår kontingent uændret på de 150,- kr. og som I 
kan se har vi et budget forslag, der ligger stort set på det 
samme som sidste år. Det håber vi selvfølgelig at vi kan 
overholde, det tror jeg at der er ret stor mulighed for. 
Kan vi godkende budgettet. 

Ad punkt 6.:  Valg af bestyrelse:
Det er sådan at bestyrelsen i øjeblikket består af Grethe 
Astrup,  formand, som er valgt i 2008 . Hun er ikke på valg.
Sekretær Carl Johan Erichsen på  valg, valgt i 2007,  Med-
delt at han modtager genvalg
Hans B. Andersen, på samme måde, på valg, og han 
modtager også genvalg. 
Carsten Bjerre- Jepsen er ikke på valg i år. 
Jeg skal høre om der er andre forslag til medlemmer af 
bestyrelsen.
Ellers er bestyrelsen genvalgt  med Carl Johan Erichsen 
og Hans B. Andersen.
Så skal vi have valgt udvalgsmedlemmer:  Idet der ikke 
er nogle udvalg, kan der ikke være udvalgsmedlemmer.

Punkt .8 . Valg af revisorer og suppleant:
I øjeblikket er det sådan at Mogens Hüttel og Ebbe Lund 
er revisorer og Søren Mikkelsen er suppleant. Har vi 
nogen meddelelse om at de modtager genvalg. Ja, vi har 
meddelelse om at Mogens Hüttel og Ebbe Lund er villige 
til genvalg, vi har faktisk ikke spurgt Søren Mikkelsen om 
han er villig til genvalg, for det fremgår ikke af vores ved-
tægter, bortset fra dagsordenen om man skal vælge revi-
sorer og suppleanter. Så vi skal ikke have en suppleant.
Nej, det er ikke en del af vedtægterne. 
Vi genvælger revisorerne.

Ad evt. 
Ellers kan jeg takke for god ro og orden, det var sandelig 
en svær opgave, og jeg giver ordet tilbage til Grethe. 
Jeg vil takke dirigenten for en glimrende ledelse af gene-
ralforsamlingen og jeg vil også takke de fremmødte
For at de gad at bruge deres fredag aften for det var jo et 
sent tidspunkt vi havde.
Hvis I har noget andet vi skal diskutere bagefter, kan vi 
gøre det, men nu lukker vi selve
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Allerede da træet var en lille stikling, besluttede det, at det 
ville være læge. "Dit lille træhovede", sagde dets mor: "Det 
kan du godt skyde en hvid pind efter!". "Der går skov-
grænsen! Skal du ha' høvl?!", råbte hans far, der var en 
forstokket gammel hvidgran; tæt bevokset med buskede 
skovbryn og barkede næver. Han kunne gå helt i spåner, 
og så var det bedst at træliste af. Grantræets mor trøstede 
ham og tørrede harpiksen væk under hans næse: "Så, så, 
lille splint. Træerne vokser jo ikke ind i himlen". 
Men ukrudt forgår ikke så let, og drømmen spirede, og 
hver eneste dag var grantræet så flittigt - først i skovbør-
nehaven og siden i planteskolen - at det endte med at 
komme i lære blandt lægeurterne. Og en skønne dag var 
det blevet et granvoksent grantræ, og så rev det rodene 
op og flyttede ind til den store by. På det store hospital 
arbejdede dets granfætter som stuebirk på direktionsgan-
gen, og han havde gødet jorden for grantræet. Over-
lægen var en venlig fyr, og han granskede grantræets 
ansøgning nøje - og den faldt grangiveligt i god muld. 
Grantræet blev ansat som granæstesilæge - det var det 
fineste (og træskærer ville det i hvert fald ikke være!). 
Nu var det reservegrantræ i Træumecentret. Der kom stak-
kels fyrre ind, der var slået til pindebrænde, og andre der 
var helt forkullede. Uanset hvad, stod grantræet altid rankt 
og roligt, aldrig svajede det i vinden, og det var et sandt 
naturtalent til at log-rolle og lægge nåle! Det var det rene 
kogleri at se til, og som det voksede med opgaven fik det 
snart ansvar for store rodbehandlinger, indgreb på binyre-
barken, grangræn, graniotomier, træpanationer, hvide træ-
snit, trælår og Elmesyge. Hans medkursister Ask og Birk 
var grangrønne af misundelse, men mellem os sagt så var 
de selv nogle dovne rødder. Ja, skønt grantræet stak lidt 
ud blandt skoven af læger, fik det gode vækstbetingelser. 
Bevares, der var et par knastede træmænd og en enkelt 
støvgran blandt kollegerne, men ellers var de alle som én 
ægte ædelgraner. Ja, og så var der også en nordmanns-
gran med sjov accent og en fornem nobilisgran - der vist i 
virkeligheden var bøg (han var bare aldrig sprunget ud).
Og så var der sygeplejerskerne! Særligt var der en fin 
lille pyntegran, der virkelig fik det til at sitre i koglerne på 
grantræet. Han blev helt rød i barken, når han så hende, 
og snart var han helt i sine skovdrifters vold. Hun var rød 
i toppen og fugtig i skovbunden - en ÆGTE rødgran! - og 
da han omsider fik hende på trækrogen, fik hun sådan 
en gang gren, at [censureret af DASINFO] .. og kæp .. 
[XXXXX] .. i træolie .. [XXXXX]...
Men, men. Det er svært at blive omplantet, og på et tids-
punkt begyndte det at gro skævt for grantræet. 

Forholdet til hans pyntegran begyndte at knage. De var 
flyttet sammen i en kvistlejlighed, og hun var straks gået i 
gang med at bygge rede. Men nu var de ufrivilligt granløse, 
trods vækstfremmer og hvad-ved-jeg. Og altid var der en 
syreregn af brok. Hun ville til Gran Canaria og til Grand 
Canyon - som om penge voksede på træerne! Grantræet 
kunne efterhånden ikke holde sig på dydens smalle skovsti. 
Det begyndte at botanisere med et frækt lille wunderbaum. 
Så kom det hjem med fremmed pollen over det hele, og 
(viste det sig siden hen) med bladlus og pælesvamp, for 
træbeskyttelse havde det jo ikke brugt. 
Ak ja, grantræet havde mange trælaster. På arbejdet var 
dets succes steget det til Skovshovedet. Først var der en 
utilsigtet tændelse, hvor grantræet nær var gået op i lys 
lue. Og siden en episode hvor en gammel knortekæp fik 
wooden chest og stillede træskoene. Det var som om, 
grantræet ikke længere havde grønne fingre, og en skønne 
dag kom han selv til skovskade. Det skete da de skulle 
hente en præmatur lille træflis oppe ved helikopteren, og 
grantræet fik kappet de øverste kviste af i rotorbladene. 
Nu var det var et knækket grantræ. Det begyndte at søgte 
trøst i træsprit og Grand Marnier. Det begyndte at stamme, 
og kunne møde på arbejde med ugegamle træstubbe, fug-
lerede i håret og en kæp i øret - stangvissen. Til sidst forlod 
hans pyntegran ham. "Vi er bare vokset fra hinanden", løj 
hun først, men siden kaldte hun ham et skovsvin og råbte 
at hun ikke ville stå i skyggen af ham mere, og at han også 
bare var en gammel træbuk! Det var der naturligvis ikke et 
gran af sandhed i, tænkte han og kiggede sig i spejlet: Må-
ske var hans trægrænse lidt vigende... Og måske kneb det 
af og til med skovrejsningen... Men han var sgu langt fra 
sit livs efterår - han var stedsegrøn, og han havde fandme 
stadig mos på brystet! Han besluttede sig for ikke at gro 
fast og tog ud med Læger Uden Gran.
Men ak! Det bar heller ikke frugt og efterlod ham blot 
endnu mere rodløs. Han havde savet den gren over, han 
selv sad på, og nu havde han nået skovbunden. 
Præcist hvordan skovdøden indtraf, er der ingen, der ved. 
Men som man siger: Lad blot falde, hvad der ej kan stå - 
det tænkte hans chef i hvert fald. Han kaldte det naturlig-
vis beskæringer, men reelt fældede han grantræet. Og så 
var det eventyr forbi.
 ... og træet var forbi og historien med; forbi, forbi, og det 
bliver alle historier! 
Og hvad kan man så lære af det? Jo: Der er ikke noget, 
der luner så godt, som en kollega der får saven. 

Godt Nytår!

Ude i skoven stod der sådant et nydeligt grantræ; det havde en god plads, sol 
kunne det få, luft var der nok af, og rundt om voksede mange større kammerater, 
både gran og fyr...

Granæstesitræet
H. C. Grandersen (- og Lasse Høgh Andersen; baseret på en idé fra Medicinerrevyen)

»
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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, lokale 32 og 33
Tid:  19. og 20. april 2010
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 19 - 20 april 2010
(Fokuseret Transthorakal Ekkokardiografi)
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi viden-
skabeligt og fagligt under følgende former:

1.  Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, 
som anerkendelse for et originalt videnskabeligt ar-
bejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats

2.  Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesio-
loger, som har ydet en videnskabelig indsats eller til 
anæstesiologer, som ønsker at studere specielle emner

3.  Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af 
DASAIMs møder

4.  Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske fore-
dragsholdere

Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes 
til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 
Fond, att.: Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 Kø-
benhavn K. Ansøgningsfristen er 30. april og 30. september.

Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning af 
rygmarvsanæstesi, herunder specielt risikoen for og 
behandling af opstået lammelse og følgetilstande. Såfremt 
der på grund af udeblevne ansøgninger til det oven-
nævnte formål, kan legatets afkast anvendes til forskning 
vedrørende centralnervesystemets funktion i relation til 
anæstesi. Legatet uddeles to gange årligt til enkeltperso-
ner, institutioner, institutter eller etablerede forskningspro-
jekter, hvor dette måtte skønnes at være i overensstem-
melse 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 (oprindelig S&W fonden) blev oprettet 
i 1977 af nu afdøde direktør for Simonsen &Weel, Ole Lip-
pmann, kendt bl.a. fordi han gav anæstesi til Erik Husfeldt’s 
første torakotomi på Rigshospitalet. Fonden støtter bl.a. 
lægevidenskabelige, humanitære og almennyttige formål. 

I mange år har Lippmann Fonden hvert år doneret kr. 
50 000 til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv 
Medicin m.h.p. støtte til forskning indenfor anæstesiolo-
gien. Ansøgninger vedr. dette legat sendes til formanden 
for DASAIM (chair@dasaim.dk). Uddelingen finder sted i 
forbindelse med den årlige Husfeldt-forelæsning. Der bli-
ver uddelt 1-4 portioner, primært til udgifter i forbindelse 
med uddannelse og studier i udlandet. Der gives ikke 
støtte til rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor 
man ikke er aktiv deltager. Ansøgningsfrist er 1. oktober.

Lippmann Fonden støtter imidlertid også andre sund-
hedsvidenskabelige formål. Primært støttes yngre 
sundhedsforskere (inklusiv sygeplejersker og læger) 

der arbejder med mindre, overskuelige, men originale 
kliniske projekter, hvortil det erfaringsmæssigt kan være 
vanskeligt at opnå støtte fra større fonde og som ofte 
ikke kan opnå støtte indenfor rammerne af det etablerede 
sundhedsvæsen. Dog støttes kongresrejser og lignende 
kun i særlige tilfælde, f. eks. når der er tale om fremlæg-
gelse af væsentlige originale danske forskningsresultater. 
Undtagelsesvis støttes også ansøgninger vedr. orlov til 
færdiggørelse af disputats (men ikke ph.d.).

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, in-
tensive terapi, smertebehandling og præhospital behand-
ling. Ansøgning sendes til overlæge Doris Østergaard, 
anæstesiologisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev senest 
den 1. oktober. Uddelingen finder sted i forbindelse med 
DASAIM’s generalforsamling.

Holger og Ruth Hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvikling 
inden for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til 
forskning og udvikling af metoder og apparatur inden 
for anæstesiologien eller til akut behandling af lunge- og 
kredsløbsproblemer. Legatet uddeles til enkeltpersoner 
eller institutioner i få portioner. Der foreligger ikke spe-
cielle 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 inte-
resse i smertereduktion, nedsættelse af rekonvalescens, 
reduktion i komplikationer, samt tidlig hjemsendelse 
fra hospital. Uddeling af disponibelt beløb i henhold til 
fundatsen sker efter bestyrelsens skøn én gang årligt 
med uddeling af legatet i forbindelse med DASAIMs 
årsmøde. Ansøgningsfrist er 12. oktober. Ansøgnings-
skema findes på hjemmesiden for anæstesiologisk afd., 
Hvidovre Hospital.

Legater
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| xx |Nordisk BørNeaNæstesikursus
for aNæstesi- og iNteNsivsygeplejersker samt aNæstesiologer

køBeNhavN, rigshospitalet 28.-30. jaNuar 2011

First announcement

for første gaNg med 2 parallelsessioNer

Intensiv terapi
• Ernæring til børn på intensiv afdeling
• Sedation og abstinensbehandling
• Inddragelse af pårørende i det 
 kritiske forløb på intensiv
• Ventilationsstrategier
• ECMO-behandling til børn
• Erfaringer fra børneintensiv
    afdeling, Manchester

Anæstesi
• Pædiatrisk farmakologi
• Væske- og blodkomponentbehand- 
 ling til børn under anæstesi
• Kognitiv dysfunktion efter anæstesi
• Luftvejshåndtering hos børn
• Anæstesi til børn med øvre 
 luftvejsinflammation
• Regional anæstesi til børn

Fælles sessioner
• Pædiatrisk anatomi og fysiologi
• Modtagelse af det kritisk syge barn
• Traumemodtagelse af børn
• Smertebehandling af børn
• Anæstesi/intensiv behandling til børn
 med kongenit hjertesygdom
• Akut medicinsk team
• Transport af nyfødte/børn
• Børns psykiske reaktion på 
 anæstesi/intensiv behandling
• Workshops

Arrangører: Anæstesiklinikkerne i Juliane Marie Centret og HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, København
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| Boganmeldelse  .  DAISAMs 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: .... 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

DASAIMs officielle e-mailadresser

D. Borksy  må have haft en masse tid tilovers til at tænke, 
mens han har siddet og bedøvet! Resultatet er en underhol-
dende lille bog ud af om livet i almindelighed og anæstesi 
i særdeleshed. Bogen består af essays med en blanding af 
erindringer, betragtninger over livet som anæstesilæge og 
så mere eller mindre skøre indfald og associationer. 

Bogen kommer vidt omkring med kapitler som ”Testo-
sterone comes to the operating room”, “Dying without a 
plan” og et helt kapitel med syrlig hudfletning af Joint 
Commission.

Et eksempel fra kapitel 7: ”People in their mid to upper 
90s will occasionally appear on the schedule for surgery.

Contrary to popular opinion these people are low risk, 
having endured the Great Depression, two world wars, 
and the rise and fall of disco music.”

Det er en morsom og underholdende bog - ikke sådan 
”klaske-på-lårene-morsom, men absolut sjov. Målgrup-
pen for bogen skulle vist have været lægfolk med inte-
resse for at vide hvad en narkoselæge laver.  Dr Borsky 
forestiller sig vist, at sådan nogen må eksistere. Men helt 
ærligt så er den vist mest for fagnørder, for hvem den 
kan anbefales som let læsning.

Bogen har også en hjemmeside: www.laughdoc.com -  
prøv linket til ”Medical myths”. 

» Bart J. Borsky
Passing gas and getting paid for it
Synergy Books 2007
14 $ på amazon.com

Boganmeldelse
Peter Hallas

Kommende DASAIM Årsmøder: DASAIMs Årsmøde 2010: 11.-13. november 2010 (København)
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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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