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Redaktør Jørgen B. Dahl

I lighed med sidste år har DASINFO allieret sig med en
ad hoc redaktion, der skal bistå med det redaktionelle
arbejde i 2011. Kirsten Møller og Mette Hyllested har
indvilliget i at tage endnu en tørn, Kristian Antonsen
og Martin Kryspin Sørensen er nytilkomne. Det er der
allerede kommet gode, redaktionelle diskussioner ud
af, og alle har sat deres præg på dette første nummer af
DASINFO i 2011.
Martin rapporterer således bl.a. fra ASA-kongressen,
der i 2010 fandt sted i San Diego, Californien. Én af årets
gæsteforelæsere var Jeff Skiles, andenpilot på det fly der
nødlandende i Hudson River i New York i januar 2009.
Han fortalte, hvordan det var lykkedes to piloter og et
crew der ikke kendte hinanden, at samarbejde om at
nødlande et fly på 3 minutter uden nogen fungerende
motorer.
Ulykken endte uden alvorlig personskade eller dødsfald et forhold Jeff Skiles tilskrev mange års træning, indarbejdede rutiner, en klar rollefordeling - med andre ord et
velfungerende teamarbejde. Der peges på en klar parallel
til vore egne arbejdsmæssige betingelser og udfordringer inden for anæstesien.
Af Martins referat fremgår endvidere at man af besparelseshensyn er begyndt at gå på kompromis med pilot
uddannelsen og kravene til certificering. Tidligere centrale elementer i uddannelsen og i sikkerhedsstrukturen
er forsvundet, og det er svært at få dem genindført, når
man først har set organisationen køre videre uden. Som
Martin skriver ”var parallellerne til de massive nedskæringer i sundhedsvæsenet, som man oplever netop
nu i det meste af den vestlige verden og ikke mindst i
Danmark, oplagte”.
Karen Skjelsager beretter, at vort speciale (heldigvis!)
siden dets start har været i konstant udvikling med nye
teknikker, anæstesimidler og ændringer i patientgrundlaget. Endvidere får den nye sygehusstruktur stor betydning for afdelingerne og ikke mindst deres mulighed for
at uddanne kommende anæstesiologer.
Der er således al mulig grund til at revurdere specialets
nuværende målbeskrivelse, der efterhånden har nogle år

på bagen. Der vil derfor i løbet af foråret vil blive nedsat
en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skal udarbejde
forslag til en revideret målbeskrivelse for både introduktions- og hoveduddannelsen. Karen efterlyser din
hjælp - læs hendes indlæg og kom med gode forslag og
kommentarer!
Øivind Jans kommenterer under overskriften ”Videreuddannelsen under pres?” på samme tema. Øivind spørger
om ”der også er plads til afdelingen med højt til loftet
hvad angår uddannelse, når den ene sparerunde efter
den anden skærer helt ind til benet?” – og giver selv et
bud på et svar: Vi er ikke ved at tabe den gode uddannelse på gulvet, ”…men for at udnytte læringspotentialet
fuldt ud kræver det, at vi - også i uddannelsesmæssig
sammenhæng - omstiller os til de nye strukturer”.
Sven Felsby og Ulf Thyge Larsen opfordrer i en kommentar til Ole Nørregaards foredrag på årsmødet vedrørende
SSAI´s ”Position Paper” til en ”kritisk og aktiv indsats fra
DASAIM i overgangen fra "elektiv kirurgi på Den Store
Operationsgang" til dagkirurgi”. Udviklingen fra stationær til dagkirurgisk produktion vil tage fart i de kommende år, og anæstesiologer kan komme til at spille en
afgørende rolle for det dagkirurgiske patientforløb. Den
rolle opfordrer Sven og Ulf til at vi skal påtage os - i et
konstruktivt samarbejde med kirurgerne.
Fælles for disse indlæg er, at de forholder sig til de
forandringer og økonomiske udfordringer som vort fag,
sammen med de fleste andre organisationer og borgere
i det danske samfund, står overfor i de kommende år.
Tonen i indlæggene er positiv, konstruktiv, fremadrettet,
og sådan skal det være!
Som bekendt skaber sproget vor verden, og hvis dette
sprog overvejende bliver præget af begreber som nedskæringer, besparelser og kvalitetsforringelser kan det
blive svært at bevare arbejdsglæden. Her har de forskellige ledelser af afdelinger og hospitaler i øvrigt et stort
ansvar, en udfordring som vi håber at belyse i et kommende DASINFO-temanummer.
Lad os derfor se frem til 2011 og de kommende år i den
samme pro-aktive og samarbejdsorienterede ånd som
bl.a. ovenstående indlæg eksponerer – Godt Nytår!
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“Do not fly over anything you cannot land on”
Martin Kryspin Sørensen, Klinisk assistent.
Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet.
Interessekonflikt: Livslang kærlighedsaffære med den amerikanske østkyst

»

ASA kongressen er verdens største årlige kongres
inden for anæstesiologi, og i San Diego var der over
17.000 deltagere fra 75 forskellige lande. Der blev
præsenteret over 1500 abstracts og afholdt over 150
daglige sessioner med en stor variation af emner. En
grundig gennemlæsning af programmet er nødvendig
og man skal være indstillet på at gå glip af mindst 98%
af alle sessioner i udgangspunktet.

ASA-kongressen er det årlige møde for ”The American
Society of Anesthesiologists” og fandt i 2010 sted i San
Diego, Californien, i oktober måned. Gråvejr og regn
havde årstidsstridigt ramt byen, der ellers er kendt for at
have mildt og solrigt vejr med temperaturer på 19-25°C
året rundt og for kun at have 29 nedbørsdage årligt.
Solen kunne kun skimtes en enkelt gang under hele ASA
kongressen til stor harme for specielt de nordeuropæiske deltagere. Det økonomiske gråvejr har også ramt
Californien hårdt. Staten er på randen af bankerot, og
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det på trods af, at de har Arnold Schwarzenegger, a.k.a.
”The Governator”, ved roret. Californien ville have den 8.
største økonomi i verden (2008), hvis staten var et land,
kun overgået af USA, Japan, Kina, Tyskland, Frankrig,
Storbritannien og Italien. Det har således indvirkning
på hele den amerikanske økonomi, hvordan Californien
klarer skærene. Arbejdsløsheden i USA passerede 9,5% i
oktober, og det var den altafgørende problemstilling ved
det forestående midtvejsvalg, som konstant blev debatteret på alle nyhedskanaler.

| KONGRESREFERAT |

San Diego er hjemhavn for den amerikanske stillehavsflåde, inklusiv alt fra Nimitz-klasse atomkraftdrevne hangarskibe til specialstyrkerne Navy Seals. Marinedyrelivet
er meget mangfoldigt og delfiner, hvaler, hajer, pelikaner, sæler m.fl. kan spottes jævnligt, når de er i sæson
- hvilket de er hele året i Seaworld, som også ligger her.
Wave-surfing er meget populært året rundt på store dele
af kysten. Den indre by er livlig og har et stort udbud af
restaurationer, når man her tillægger eksotiske palmer og
en maritim atmosfære, er det faktisk en rigtig hyggelig
amerikansk storby.
ASA kongressen er verdens største årlige kongres inden
for anæstesiologi, og i San Diego var der over 17.000 deltagere fra 75 forskellige lande. Der blev præsenteret over
1500 abstracts og afholdt over 150 daglige sessioner med
en stor variation af emner. En grundig gennemlæsning af
programmet er nødvendig og man skal være indstillet på
at gå glip af mindst 98% af alle sessioner i udgangspunktet.
Årets indledende gæstespeaker og trækplaster var Jeff
Skiles, andenpilot på det fly der nødlandende på vand
i Hudson River i New York i januar 2009. Han fortalte,
hvordan det var lykkedes to piloter, der ikke
kendte hinanden, og med
et crew, der ikke kendte
hinanden, at samarbejde
om at nødlande et fly på
3 minutter uden nogen
fungerende motorer.
Ulykken fandt sted i et tæt
befolket område og endte
uden alvorlig personskade
eller dødsfald til følge. Han
tilskrev miraklet mange
års træning, indarbejdede
rutiner, en klar rollefordeling, der samlet resulterede
i et velfungerende teamarbejde. Parallellerne til en
anæstesiologisk katastrofe
var klare, og det var en fantastisk god og humoristisk
præsentation. Jeff Skiles
beskrev også den inflation,
der har været i nye piloters træning efter de store nedskæringer i flyindustrien i kølvandet på terrorangrebet
i New York i 2001. Man er begyndt at gå på kompromis

med uddannelsen og kravene til certificering for at spare.
Han beskrev, hvordan udmærkede og tidligere centrale
delelementer i uddannelsen og i sikkerhedsstrukturen
var forsvundet, og hvordan det var umuligt at få dem
genindført, når først ledelsen havde set maskineriet køre
videre uden - og billigere. Igen var parallellerne oplagte
til de massive nedskæringer i sundhedsvæsenet, som
man oplever netop nu i det meste af den vestlige verden
og ikke mindst i Danmark. I USA går diskussionen på,
hvorvidt man bør indføre anæstesisygeplejersker til at
bedøve mere komplicerede patienter, hvilket ASA mener
er en uhørt kvalitetsforringelse. ”Wouldn´t you have the
best qualified professional taking care of your loved
ones in their most vulnerable moments”, buldrede ASA’s
præsident Dr. Hannenberg ud over tusinder af anæstesiologer ved åbningen af kongressen. Herhjemme er vi
et andet sted i den debat, og anæstesisygeplejerskerne
er en grundpille i vores struktur, men for fremtiden vil vi
måske blive tvunget til at have en anæstesiansvarlig til to
patienter eller lade kirurgerne styre nogle af pumperne.
Uddannelse og forskning berøres imidlertid altid som
konsekvens af besparelserne. Lavinen ruller i hvert fald
for tiden, og funktioner og procedurer vi i dag betragter
som obligatoriske og nødvendige for patientsikkerheden, er det måske ikke
i morgen - og de kommer
sjældent tilbage, når de
først er væk.
Parallellerne til luftfartsindustrien fortsatte ved årets
Rovenstine Lecture. The
Rovenstine Lecture er den
største og mest prestigefyldte præsentation ved
ASA. Her bliver der også
uddelt de fornemmeste
tre priser ved kongressen: ”Distinguished
Service Award”, ”Award for
Excellence in Research”
og ”Presidential Scholar
Award”. Årets taler var
Dr. Tremper fra Michigan
University og emnet var:
”Anesthesiology: From Patient Safety to Population
Outcomes”. Han startede med at opsummere paralleller
mellem piloter og anæstesiologer:
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We have the job of taking people places.
We place people in dangerous situations.
We try to put people at ease - and don’t tell them any
“details”.
We make A flight plan – must have B and C.
We have the most risk at take off and landing.
We look at lots of devices to know “where” we are.
And we make some people sick: nausea and vomitting.
Den eneste lille - men afgørende - forskel han glemte, men
som en god kollega gjorde mig opmærksom på, var, at piloten selv er ombord på flyet. Det giver naturligvis piloten
ekstra motivation til at overholde alle sikkerhedskrav.

rocuronioum, med sugammadex. Den faldgruppe, der
lå i deres modige handling, var, at de ikke kunne vide
om den allergiske reaktion også ville være rettet mod
rocuronium-sugammadex komplekset. I så fald ville
de forlænge udskillelsen af det udløsende stof for den
anafylaktiske reaktion. Den eneste mangel ved casen var,
at man ikke havde kunnet lave en priktest postoperativt
af patienttekniske årsager, og dermed med absolut sikkerhed fastslå, at rocuronium var den udløsende faktor
for det anafylaktiske shock. Flere af moderatorerne ved
denne postersession tilhørte verdenseliten indenfor emneområdet, og de var begejstrede for indlægget.
Lars Rasmussen (professor, Rigshospitalet) var inviteret
speaker til sessionen “POCD Across the Surgical Spectrum: Different Risks, Common Lessons”, med Gregory
Crosby fra Harvard University som ordstyrer. POCD er
forkortelsen for postoperativ kognitiv dysfunktion. Fire
førende forskere inden for området gav hver deres vinkel
på denne hyppige, alvorlige og ofte skjulte bivirkning
til moderne anæstesi og kirurgi hos specielt ældre
patienter. Ætiologien er kompleks og stadigvæk lidt af
et mysterium. Det gjorde imidlertid ikke diskussionen
mindre interessant, og emnet har fortsat et stort forskningspotentiale.

Over de sidste 15 år har instrumenterne i cockpittet på
fly ændret sig fra uafhængige enkelte apparaturer til
integrerede diagnostiske systemer i et overskueligt billedformat. Al information fra cockpittet bliver lagret, så
man kan lære af alle ulykker og forske i forbedringer på
realtime data. Det samme arbejdes der på med fremtidigt
anæstesiapparatur. Dr. Tremper og kolleger er i gang med
et banebrydende arbejde, som vil præge alle anæstesiologers kunnen positivt. Fremtiden vil formentlig bringe et
let overskueligt billede på én skærm, som kan integrere
alt, hvad vi måler på patienten, med hvad vi indgiver,
give feedback om diagnostiske problemstillinger og
tilbyde checklister, man bør gennemgå. Herudover vil al
realtime data blive samlet og give en ren kilde (udstyret
er jo blindet) til retrospektiv forskning. Man vil kunne få
data fra eksempelvist sjældne problemstillinger, der ikke
er mulige at undersøge randomiseret, kontrolleret og
dobbelt blindet.
Fra vores egen andedam præsenterede Lars Findsen
(reservelæge, Rigshospitalet) en spændende case, hvor
han og kolleger fra Glostrup Hospital havde beskrevet
en mulig behandling af et anafylaktisk shock, udløst af

Christian Meyhoff (reservelæge, Herlev Hospital) fremlagde opfølgningen af PROXI-studiet, hvor man havde
opgjort dødeligheden for forsøgspersonerne ved en
forudbestemt dato. Studiet var oprindeligt dimensioneret til at undersøge kirurgisk sårinfektion hos abdominalkirurgiske patienter, der blev randomiseret til enten
at få 30% eller 80% oxygen per- og postoperativt. 1382
patienter indgik i denne sekundære analyse, som viste en
signifikant overdødelighed i 80%-gruppen. Endnu værre
så det ud med en signifikant overdødelighed for subgruppen af cancerpatienter i 80%-gruppen! Det gav lidt
at tænke over, for årsagen til denne forskel er ikke oplagt.
Resultatet er under alle omstændigheder interessant og
hypotesegenererende.
”The Annual Meeting of the ASA” kan varmt anbefales til
alle forskningsinteresserede anæstesilæger. På trods af
størrelsen på kongressen så velkommes man overalt af
interesserede og velvillige kolleger, der måske netop har
det svar eller det spørgsmål, som kan bringe dit projekt
videre. Og dollaren - den vil formentlig være lav længe
endnu.

Læs mere her:
www.asahq.org
www.asa-abstracts.com. Abstract 1207 kan anbefales.
Næste møde er i Chicago 15.-19. oktober 2011. Abstract
deadline er ikke offentliggjort men kan forventes at være
omkring den 1. april.
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Second joint Scandinavian Conference in Cardio-Thoracic Surgery. Oslo 26.-28. August 2010
Helle Laugesen.
3. Afdeling, Anæstesien, Region Nordjylland

»

Nordiske thoraxkirurger - SATS - har i 59 år afholdt et årligt fælles
nordisk møde. I 30 år har nordiske perfusionister - SCANSECT deltaget og haft parallelle sessioner. I 2009 blev SATNU - Scandinavian
Association of Thoracic Nurses - også en del af konferencen. Nordiske
thoraxanæstesiologer deltog også, men har ikke organiseret sig i en
forening.

Danske kolleger blev sidste år via thoraxudvalget opfordret til at deltage i dette første fælles nordiske møde,
men ingen deltog. De øvrige deltagende nordiske anæstesiologer diskuterede hvorvidt, der var interesse for
at danne en nordisk thoraxanæstesiologisk forening. I
thoraxudvalget har vi kort diskuteret dette og blev enige
om at sende et par repræsentanter til dette års møde i
Oslo for at få en fornemmelse af konferencen og vurdere, hvorvidt vi fremover skal satse på dette nordiske
forum frem for vores årlige danske møde for anæstesiologer med interesse for thoraxanæstesi.
Derfor drog undertegnede sidst i august til Oslo. Konferencen blev afholdt på Holmenkollen Park Hotel - et
fantastisk hotel i klassisk norsk byggestil, men med al
ønskelig komfort, inklusiv udmærkede mødelokaler  og
udstillingsområde i kælderen med plads til de 20 udstillere og sponsorer fra industrien.
Konferencen var bygget således op, at de fleste sessioner var fælles for alle grupperne. Lægerne (fælles for
anæstesiologer og kirurger) havde to sessioner med frie
foredrag og to om hhv. thoraxtraumer og aortakirurgi.
Perfusionisternes emner var frie foredrag, perfusionens historie og nye trends indenfor perfusion. SATNU
afholdt sessioner om hhv. kirurgi og ældre, livskvalitet
efter hjertekirurgi samt frie foredrag.
Den allerførste fælles session ”patient safety and new
possibilities in monitoring anaesthesia in the fragile patient” var arrangeret af to norske anæstesiologer. Fabio
Guarracino fra Pisa, Italien, indledte med en oversigt
over anæstesi til de stadigt hyppigere stent-klap procedurer. Han pointerede, at nok er indgrebene kirurgisk set
minimalt invasive, men det er de bestemt ikke i hæmodynamisk henseende. Golden standard for klapsubstitution
er fortsat kirurgi. Stentklapperne tilbydes højrisikopatien-
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ter med kontraindikationer for kirugisk substitution og
forventet restlevetid <1 år. Der er således tale om meget
syge og skrøbelige patienter. De procedurer der aktuelt
er tale om er hhv. Thorakoskopisk transapikal aortaklap,
transarteriel aortaklap og Transseptal mitralplastik. Procedurerne foregår i et veludrustet kardiologisk laboratorium
med mulighed for gennemlysning i alle planer, ekkokardiografi, anæstesi med fuld hæmodynamisk monitorering, steril opdækning og gerne med laminært airflow.
Da der er tale om patienter som ikke kan tilbydes kirugisk
klapsubstitution er der ikke beredskab til kirurgisk rescue
i tilfælde af katastrofale komplikationer. Dr. Guarracino
pointerer, at der er tale om et indgreb der kræver aktiv
medvirken af alle teamets medlemmer. Det består af 2
thoraxkiruger, 2 kardiologer og 2 thoraxanæstesiologer
og alle skal være med i planlægningen af proceduren.
Man foretager indgrebene både i lokalanæstesi med
sedation (transarterielle teknikker) og i generel anæstesi.
I sidstnævnte tilfælde planlægges med vækning på lejet.
Uanset anæstesiform foretages fuld hæmodynamisk monitorering med invasiv blodtryksmåling, arterie pulmonalis kateter og transoesofageal ekkokardiografi. Desuden
skal der etableres mulighed for pacing både i tilfælde af
bradycardi og til at udføre højfrekvenspacing under hhv.
ballondilatation og placering af klappen.
Mulige komplikationer er AMI, hjertesvigt, tamponade,
stroke, nyresvigt, permanent 3. grads AV-blok og karkirurgiske komplikationer. Alle patienter i Pisa observeres
min. 2-4 timer i intensiv afdeling og alle med dysfunktion
af venstre ventrikel forbliver 18-24 t i ICU. Mht. risikoscoring kan hverken EURO-score eller ACEF-score bruges til
at prediktere mortalitetsrisiko. Dr. Guarracino er personligt mere bekymret for proceduren hos patienten med
normal EF og høj gradient end hos patienten med lav EF
og lav gradient. Det vigtige budskab er, at hele teamet er
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essentielt og skal vurdere og tage højde for alle patientens konkurrerende sygdomme i planlægningen af
proceduren.
Dr. Murkin fra Toronto, Canada fortalte om udviklingen
af ”brain tissue oximetri”. John Murkin har på sit center
undersøgt 13 patienter i dyb cirkulatorisk arrest med
selektiv cerebral perfusion. I 4 af de 13 tilfælde gav NIRS
mistanke om kateterdisplacering pga. samtidig lav saturationsmåling - replacering af kateteret betød normalisering af målingen. 46 patienter med thorakal aortadissektion blev monitoreret med NIRS under operation og ECC.
6 af disse patienter udviklede postoperativt stroke og
havde alle lav NIRS-værdi peroperativt. Det er dog et område i udvikling og man har endnu ikke kunnet fastsætte
cut-off værdier for abnorm/normal observeret værdi og
således grænseværdier for intervention. Endvidere har
man slet ikke dokumenteret at intervention medfører
forbedret outcome. Indenfor carotis-kirurgi er der således
endnu ingen, der alene på baggrund af en NIRS-måling
vil undlade at anlægge en peroperativ shunt. Interesserede henvises til en oversigt skrevet af John Murkin (Br J
Anaesth. 2009 Dec;103Suppl1:i3-13).
Sessionen blev afsluttet med indlæg om nye teknikker
under udvikling til påvisning af perioperativ myokardiel
iskæmi og dysfunktion. En teknik anvender epicardiel
miniature ultralydshoveder. En anden metode baseres på
tredimensionel epikardiel acceleometri.
Asher Hirshberg indledte en session om thorax-traumer.
Dr. Hirshberg har været vidt omkring i sin karriere og
arbejder p.t. i New York og er medforfatter til bogen ”Top
knife” om kirurgisk tilgang til traumepatienten. Efter
at have læst anmeldelserne skal denne bog skaffes til
mit bibliotek! Han er en medrivende foredragsholder.
Hovedpointen er at opnå damage control. Dvs. gøre
det simpleste og hurtigste indgreb, der kan stabilisere
patienten. Nødthorakotomi overvejes ved thoraxtraumer,
hvor pt. har agonal eller ingen puls, puls-løs elektrisk
aktivitet og drænbehandling uden effekt. Der anbefales
adgang via en venstresidig anterolateral thorakotomi.
Den giver overblik, adgang til perikardie- og aortalæsioner med mulighed for at påsætte tang og aflaste akut
tamponade. Man kan tviste/sætte tang på lungehilus
ved massiv lungeblødning. Da hovedparten af nødthorakotomier foretages af almene kirurger anbefales
”keep it simple-”princippet. Foley katetre kan anvendes
til midlertidig lukning af bronkiale læsioner. Brug stapler
og isoler hellere en lobus eller evt. hele lungen frem for
at forlænge operationstiden og dermed blodtab for at
spare lungevæv. Når thoraxvæggen bløder ”skip the rib”
- sæt en sutur rundt om costa og stop dermed blødning
fra intercostalarterien. Ved mediastinale hæmatomer er
a. anonyma gatekeeper - opsøg den, sæt tang på og få
overblik.
Egentlig hjertekirurgi er sjældent nødvendig - oftest ved
penetrerende læsioner og da kræves blot initialt en finger
eller tang i hullet. Ved trakeallæsioner: søg at få tuben

placeret distalt herfor. Husk det vigtigste er at stabilisere
patienten - pakning og midlertidig lukning er at foretrække frem for langvarig kirurgi med risiko for massiv
blødning og afkøling. Risikoen er abdominal eller thorakal kompartmentsyndrom samt sene infektioner. Samme
princip anvendes ved oesofaguslæsioner: læg dræn i
og udenfor og udfør pakning hvis patienten er truet af
acidose, hypotermi og koagulopati - når man først hertil
er ”speed not enough”.
I Oslo på Ullevål har man arbejdet med at flytte operationsstuen til skadestuen og udvidet indikationerne for
nødthorakotomi, dette har øget overlevelsen til 18%.
Dog skal man altid ved nødindgreb overveje risikoen
for smitte af personale under de mere hektiske forhold,
risikoen for, at patienten allerede har lidt irreversibel anoksisk hjerneskade og ikke mindst behovet for at træne
disse procedurer.
Hvis der er tale om kombinerede thorakoabdominale
traumer viser opgørelser, at man i 25% af tilfældene
initialt opererer den forkerte kavitet, derfor skal operationsplanen være flexibel og stadig revurderes, der skal
være tæt samarbejde mellem kirurg og anæstesiolog faresignaler er uforklaret hypotension, stigende inspirationstryk, blødning i tuben og stigende CVP. Er man startet
i thorax via en anterolateral venstresidig thorakotomi er
det simpelt, at kippe patient i rygleje og gøre en eksplorativ laparotomi.
Flere kirurger så frem til sessionen ”coronary artery surgery after Syntax”. Syntax er studiet der sammenligner
drug-eluting stents vs. kirurgisk CABG til patienter med
trekarssygdom og/eller hovedstammelæsion. Studiet
blev gennemført som et multicenterstudie - 17 lande, 85
centre - fra 2005-2007. Der blev inkluderet 1800 patienter,
4200 blev screenet, 3000 accepterede deltagelse, men
kun 1800 kunne tilbydes begge behandlingsformer og
derfor randomiseres. Primære endpoints var død, stroke,
AMI eller behov for re-revaskularisering. Efter 1 års
follow-op var der en event hos 12% i CABG-gruppen mod
17,8% i PCI-gruppen, efter 2 år var de tilsvarende tal 16
og 23%. Den altovervejende event var behov for re-revaskularisering. Ingen signifikant forskel i mortalitet - dog
måske en trend mod lavere mortalitet i CABG-gruppen.
Det blev dog understreget at re-revaskularisering slet
ikke er et benignt fænomen, næsten alle blev udført som
PCI og mortaliteten var da 10%. Der var lidt flere strokes
i CABG-gruppen efter 1 år, efter 2 år er tallene sammenlignelige. Man diskuterede årsagerne til forskel i stroke
og en mulig forklaring er forskel i postoperativ trombocythæmmende behandling. Blandt de PCI-behandlede
patienter fik 80% to-stofs trombocythæmmer. Blandt
CABG-patienter var det kun tilfældet for 5%, 50% fik
acetylsalicylsyre som monoterapi. Man mener således at
efterbehandlingen muligvis var bedre i PCI-gruppen. Det
blev i øvrigt fremhævet at alle de skandinaviske deltagerlande havde særdeles fine resultater uanset behandlingstype. Konklusionen overordnet er, at PCI hos denne
patientkategori ikke er mere sikkert og i hvert fald har
samme komplikationsrate og kræver gentagne revaskulariseringer. Rekommandationen blev, at CABG anbe-
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fales frem for PCI i følgende tilfælde: ubeskyttet distal
hovedstammestenose, tre-kar sygdom, LAD stenose hos
diabetikere, pt. med venstre ventrikelsvigt. Det skal siges
at denne rekommandation blev fremført af en cardiolog!

et af de få områder hvor hun kan finde på at ”snyde” kirurgen i den forstand at hun giver oxytocin men fortæller
ikke hvor lille en dosis det drejer sig om. Ofte klarer hun
sig med 0,1 IU.

GUCH - Grown Up Congenital Heartdisease -patienterne
var emnet for en anden session. Fordi man har kunnet
behandle de kongenitte hjertesygdomme så effektivt de
seneste årtier er der globalt set nu flere GUCH patienter
end børn med medfødt hjertesygdom. Man regner med
ca. 1 million på verdensplan. GUCH-patienterne kan præsentere sig med forskellige behandlingsbehov; primær
korrektion af en tidligere ukorrigeret defekt, behandling
af en residual defekt efter tidligere korrektion, ny patologi
såsom failing homograft, failing Fontane eller atrial shift,
yderligere hjertesygdom ex. iskæmisk hjertelidelse. Det
viser sig at de kendte risikoscore systemer ikke er valide i
forbindelse med disse patienter. Det bedste system til at
forudsige perioperativ mortalitet er Aristoteles Comprehensive Complexity Score. Det anbefales at disse patienter behandles på GUCH-centre.
Eftersom patienterne lever længere og bliver voksne ønsker kvinderne også at gennemføre graviditet. I Oslo har
man et tæt tværfagligt samarbejde omkring disse patienter således, at de allerede når graviditeten planlægges
vurderes og rådgives. Mette Elise Estensen (kardiolog) og
Eldri Langsæther (anæstesiolog) holdt glimrende indlæg
herom. Graviditeten medfører jo velkendte fysiologiske
ændringer – cardiac output stiger 30-35%, systemisk perifer modstand falder med 30% og blodvolumen øges med
samtidig hæmodilution. Disse ændringers konsekvens for
patienten vurderes - kan man anbefale at gennemføre en
gravidetet eller anbefales andre muligheder for familieforøgelse. I tilfælde af graviditet overvejes behov for kardielle
interventioner, timing, har patienten andre medicinske
sygdomme som bør behandles forinden, er patientens
medicin teratogen, behov for antikoagulation (warfarin er
kontraindiceret i 1. trimester). Tilstande med høj risiko er
PAH (pulmonal arteriel hypertension), lav EF, Venstresidige
udløbsobstruktioner, aortaaneurismer og Marfan syndrom. Der er oprettet en erfaringsdatabase til fri registrering af data vedr. hjertesygdom og graviditet. Databasen
kan kontaktes på flg. adresse EHS@escardio.org.
Når disse gravide GUCH-kvinder når til termin er målet
jo ”safe delivery” for både mor og barn. Man anbefaler
at vurdere kvinderne med en kapacitetstest i form af en
trappegangtest med samtidig måling af puls og iltsaturation. De europæiske guidelines anbefaler elektivt sectio i
modsætning til de canadiske som anbefaler vaginal fødsel
og kun sectio på vanlige obstetriske indikationer. Begge
anbefaler dog at undgå akut sectio hvor den relative mortalitetsrisiko er 12 gange højere end ved elektiv vaginal
fødsel. Anæstesien til sectio designes mhp. at undgå
bratte hæmodynamiske ændringer og takykardi. Titreret
spinal anæstesi er oftest den anæstesiform man vælger,
dette medfører fald i SVR, som kuperes med en alfa-agonist som til de hjerteraske. Eldri Langsæther foretrækker
metaoxedrin, noradrenalin og evt. Vasopressin. Man anbefaler forsigtig titrering af oxytocin dosis som virker kraftigt
vasodilaterende - her fortæller Eldri Langsæther, at det er

En sidste session skulle omhandle hjertetransplantation
og mekanisk cirkulatorisk assist. Desværre blev Stephan
Schuler fra UK akut forhindret i at fortælle om sidste nyt
på transplantationsområdet. Det gav mere rum for Arnt
Fiane fra Oslo, som berettede om erfaringerne fra opbygningen af et center for Left Ventricular Assist Service.
Transplantation er fortsat golden standard for behandling
af terminal hjertesvigt, men i ventetiden kan en mekanisk
assist være aktuel som brobygger. Mekanisk venstresidig
assist kan også komme på tale som ”bridge to recovery”
(ex. myocarditis) eller i sjældne tilfælde som kronisk
behandling. Centeret i Oslo har eksisteret siden 2004 og
har behandlet 28 patienter. Af disse er 4 døde, 25 HTX behandlet, 1 helbredt for myocardit, 2 som kronisk alternativ
til HTX  (1 cardiomyopati- og 1 cancerpatient). Centeret
benyttede fra 2004 til 2009 systemet vent-assist, men
måtte pga. et firmakrak skifte til systemet Heartware. Det
består af en lille centrifugalpumpe på ca 8 cm i diameter
med et konusrør der via apex  cordis skrues ind i venstre
ventrikel. Selve pumpen placeres epicardielt og et efferent
slangeben implanteres i aorta ascendens. Ledninger til
styresystem og strømkilde tunnelleres under huden til et
lille aggregat på størrelse med en mindre dametaske som
kan bæres over skulderen.
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Udover de lægefaglige sessioner overværede jeg et
par sessioner for sygeplejersker og perfusionister. Her
var fine indlæg også fra Danmark. Forum var relativt
intimt og trygt og er efter min mening fortræffeligt til at
gøre de første erfaringer med engelsksprogede præsentationer for faggrupper som ikke har så stor erfaring
hermed.
Hvad er så konklusionen? Skal vi nedlægge det årlige
danske thoraxanæstesiologiske møde og i stedet
lægge kræfterne i et nordisk regi? Det synes vi endnu
ikke. De øvrige nordiske thoraxanæstesiologer ønsker
heller ikke for at danne en egentlig nordisk forening.
Vi vil dog alle gerne deltage i et nordisk møde, men
således, at man nationalt - når SATS mødet er eksempelvis i Danmark - lægger kræfter i at arrangere nogle
anæstesiologisk relevante sessioner - på samme vis
som da SSAI-kongressen blev afholdt i Danmark. Jeg
fik en del fagligt ud af at høre om vore kirurgiske kollegers nye landvindinger og tanker og kan anbefale med
mellemrum at deltage i konferencen, men synes ikke at
den kan erstatte eller matche vores europæiske forum
i EACTA. Ligeledes er det  relativt dyrt at deltage.
Alene konferencegebyret var 5000 NOK. En idé opstod
dog sammen med et par danske thoraxkirurger: skulle
vi overveje at afholde de årlige danske thoraxkirurgiske og thoraxanæstesiologiske møder samme dag og
måske samme sted med mulighed for fælles sessioner
af faglig karakter. Thoraxudvalget under DASAIM vil
forholde sig hertil.
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Traumemodtagelse ved universitetshospitalet i
Butare – erfaringer fra Rwanda
Stud.med. Erick Rial

»

I efteråret 2009 var forfatteren udsendt i det i sydlige
Rwanda. Formålet med rejsen var et tre måneders
klinisk ophold ved universitetshospitalet i byen Butare
(”C.H.U.B.”, Centre Hospitalier Universitaire de Butare),
et af Rwandas i alt to store offentlige sygehus. Artiklen
er en forkortet version af den kandidatopgave (OSVAL
2), der er baseret på observationer fra kirurgisk og
anæstesiologisk afdeling derfra.

     

Introduktion
Rwanda, en lille republik i Østafrika, er stadig nok mest
kendt for folkemordet i 1994. I dag bor der ca. 10 millioner i landet, der er på størrelse med Jylland. Forventet
levetid ligger omkring 45 år, men antallet af sunde leveår
er 5 år lavere. Personskader er en vigtig årsag til mortalitet og morbiditet. Officielt dør ca. 13.000 hvert år heraf,
sv.t. 10% af det totale antal dødsfald, men mørketallet
anses for betydeligt (1).
WHO har udformet de såkaldte Millennium Development
Goals for Rwanda. Disse beskriver de ti største sundhedsrelaterede problemstillinger og hvordan landet,
med international støtte og forskning, skal afhjælpe dem.
Personskader, herunder traumer, indgår hverken direkte
eller indirekte i kriterierne. Det eneste interventionsstudie
indenfor feltet blev foretaget kort efter krigen, i 1996 da
landet var i ruiner, og gav ikke nogen positive resultater
(1,2).

Sygehistorie – en sæk mel
En 18-årig dreng overføres fra distriktsklinik til
C.H.U.B. mhp. behandling af halslæsioner. Har
forudgående aften vandret langs landvejen med
en sæk mel på hovedet. Bliver angrebet af tre
mænd, der stjæler melsækken og hugger ham
flere gange mod halsen med machete. Drengen
bliver liggende til påfølgende morgen, hvor han
findes af forbipasserende. Fra hans ankomst til
distriktsklinikken, til at han overføres til operationsgangen på C.H.U.B., er der hverken blevet
monitoreret vitalparametre eller givet nogen
form for behandling, heller ikke ilt.
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På operationsstuen findes han vågen og rodende, let
bleg, respiratorisk påvirket og smerteforpint. Måling af
vitalparametre viser takykardi, normalt blodtryk og lav
ilt-saturation på 83%, som falder. På hals og nakke findes
flere dybe læsioner - trachea er skåret over. Der ses
ingen pågående blødning, men rigelige mængder sekret.
Sugning afhjælper ikke den besværede vejrtrækning, og
patienten bliver akut induceret med propofol og ketamin. Intubation foregår via den af machete forårsagede
tracheotomi.
Kirurgisk eksploration viser at både trachea og esophagus er skåret over – mirakuløst synes kar-nervebundtet at
være urørt. Ved operationen lukkes esophagus, og sårene
revideres. Men prognosen de følgende døgn er usikker,
risikoen for mediastinit er stor.
Ovenstående historie er langt fra unik ved C.H.U.B.
Selvom trafikulykker er den hyppigste årsag til personskader, er den bare et af mange eksempel på den vold
der råder i landsbygden i Rwanda, og som genspejler
den udbredte fattigdom.
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Historien er også et illustrerende eksempel på en typisk
traumepatient ved C.H.U.B. ved,  
• at patienten er en yngre, tidligere sund, rask og arbejdsfør mand
• lang transit tid. På trods af alvorlige skader indbringes
patienterne til de ressource-svage provinsklinikker ude
i distrikterne. Først senere, i flere andre tilfælde for
sent, overføres patienterne til C.H.U.B., og uden at der
forinden er blevet foretaget nogen form af undersøgelse eller behandling.
• manglende triage og primær gennemgang ved
C.H.U.B. Ved ankomst bliver patienterne indlagt uden
hverken måling af vitalparametre, observation eller
initial resuscitation.
Samtlige læger ved kirurgisk afdeling var uddannede i
basale ATLS-principper, sv.t. danske forhold. Fire ud af
syv af lægerne i specialeuddannelse havde certificeret
ATLS-kursus. Til trods for dette, samt det faktum at afdelingschefen gentagende gange kritiserede manglen på og
indskærpede vigtigheden af at anvende ABCDE, blev det
brugt i meget lille udstrækning.    
Formålet med denne opgave var dels at beskrive statistik
over traumepatienter ved C.H.U.B., dels at prøve at forbedre modtagelsen af disse ved indførelse af en traumeprotokol.

Journalgennemgang
Journaler fra i alt 77 traumepatienter, udskrevet i perioden oktober-december 2009, blev retrospektivt gennemgået mhp. demografi, traumemekanisme, skadeomfang
og traumemodtagelse. Inklusionskriterier var ét eller
flere af følgende: påvirkning af mindst ét organsystem
ved ankomst (bevidsthed, respiration, cirkulation), kendt
højhastigheds-traume, åben fraktur, samt to eller flere
lukkede frakturer (ej i samme ekstremitet).

checklist”, Dk. ”Traumejournal”), som skal udfyldes ved
ankomst af traumepatienter. Forslaget blev godtaget og
protokollen blev, efter betydelig forsinkelse, indført som
standardprocedure.
En tysk ortopædkirurg og traumatolog, Andreas Kiefer, er
via en hjælpeorganisation ansat ved C.H.U.B. fra oktober
2009 og to år fremover. Han superviserede mig ved udarbejdelse og introduktion af traumeprotokollen, og der
blev aftalt at han skulle vedligeholde brugen af den efter
at jeg havde forladt landet.
Protokollen, oprindeligt fra Herlev Hospitals akutmodtagelse, blev oversat til engelsk og justeret til at passe den
lokale adgang til medicinsk udstyr. Det blev lavet dels
som en 1x1.5m poster i modtagelsesstuen, dels kopieret i
A4-version til udfyldelse.
Protokollen har tabelform og gennemgår systematisk
ATLS-principperne. ABCDE er ordnet i vertikal rækkefølge. Udfor hhv. hvert bogstav, og i horisontal rækkefølge, er tabellen opdelt i kliniske fund (se, lyt, føl),
målinger (vitalparametre) samt initiale behandlingstiltag
og videre akutte undersøgelser.
Mhp. retningslinjer for, hvornår protokollen skal bruges,
foreslog jeg inklusionskriterierne som anført ovenfor. Afdelingschefen var imidlertid mere stringent og ville have,
at det skulle bruges på alle patienter, og uafhængigt af
skadeomfang. Disse uenigheder blev ikke opklaret før jeg
forladt Rwanda.        

Litteraturgennemgang
Artikler fra tidligere interventioner i tredjeverdens lande
(primært Afrika) blev gennemgået mhp på at identificere
de vigtigste faktorer, der har kunnet forbedre akut- og
traumemodtagelse. Søgningen blev primært foretaget
ved brug af søgefunktionen Mesh på PubMed mellem
april 2009 og april 2010.  

Introduktion af traumeprotokol

Demografi

Jeg henvendte mig til afdelingschefen og foreslog at
indføre en obligatorisk traumeprotokol (Eng. ”ABCDE-

Mænd udgjorde 90% af patienterne, og gennemsnitsalderen var 28.3 år. Ca. 60% var under 30 år. Majoriteten
(62%) af patienterne var henvist fra anden sundhedsinstitution. Dvs. at kun 36% (28 patienter) ankom
direkte fra skadestedet, og af disse indbragtes kun to
med ambulance. Kun én patient døde efter ankomst til
C.H.U.B.

Skader – Mekanisme og omfang
Trafikulykker udgjorde 43% af skaderne, og i majoriteten
(76%) af disse var patienten cykel- eller scooterfører. Kun
tre af patienterne var fodgængere. De dernæst hyppigste
skader var opstået ved fald (23%), primært fra høje træer,
samt fysisk vold (16%).  
To tredjedele af patienterne fik konstateret alvorlig skade
på ét organsystem, og en tredjedel fik konstateret alvorlig
skade på to eller flere organsystemer.
Hovedtraume var den langt hyppigste skade (40%), fulgt
af ekstremitets- (25%), nakke-/ryg- (11%), abdominal(10%) og thoraxtraume (9%).
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Primær gennemgang og måling af vitalparametre
Journalgennemgang viste at kun fire traumepatienter
(9%) fik foretaget en triagerende, primær gennemgang
ved ankomst. Resterende patienter fik en almindelig
indlæggelsesjournal ved et senere tidspunkt, og uden at
blive tilset ved direkte ved ankomst.
Selvom der var en tendens til øget forekomst af primær
gennemgang, jo mere omfattende skaden var (7% af
patienter med skade på ét organsystem, 18% af patienter
med skade på flere organsystemer), var forskellen ikke
signifikant.
De hyppigst målte vitalparametre var puls (82%) og
blodtryk (86%) – disse parametre var også de eneste,
der var angivet i den standardiserede patientjournal, der
brugtes i afdelingen. Respirationsfrekvens måltes hos
26%, og ilt-saturation hos kun fem patienter (7%), selvom
saturations-måler var tilgængelig.
Næsten halvdelen (43%) af patienterne med hovedtraume fik konstateret kraniebrud. Der var en tendens
til hyppigere måling af Glasgow Coma Score og pupilforhold ved kendt hovedtraume end uden hovedtraume

(hhv. 78% og 49%), men ej heller her var der en signifikant forskel.
Pga. det manglende præhospitalsvæsen ved C.H.U.B.,
havde ingen patient halskrave ved ankomst – herunder
de patienter der blev henvist fra mindre sundhedsfaciliteter. Seks patienter (8%) fik halskrave ved ankomst,
herunder to den påfølgende dag, efter at afdelingschefen ved morgenkonferencen konfronterede den
ansvarlige læge med, at dette var blevet glemt. Ingen af
patienterne med GCS=10 eller under ved ankomst, fik
appliceret halskrave.  

Resultater efter indførelse af traumeprotokol
Jeg tog af sted fra Rwanda seks dage efter indførelse af
traumeprotokollen. Hvis denne var blevet introduceret
uden ovennævnte forsinkelse, ville det have været muligt
at foretage follow-up. Under de seks dage blev i alt seks
protokoller udfyldt. Puls, blodtryk, respiratorisk frekvens
og GCS blev målt hos samtlige. ilt-saturation blev målt
hos fire (60%).
Selvom det peger på en positiv effekt, har ovenstående
har ingen statistisk sikkerhed.

Diskussion
Et delmål med denne opgave var at øge brugen af
ATLS-retningslinier med det eksisterende uddannelsesog udstyrsniveau. Sagt med andre ord, at mobilisere
ressourcer der allerede var tilstede. Selvom der synes at
være en positiv tendens ved indførelse af protokollen, er
den ikke signifikant, og der vides heller ikke om effekten
er langvarig.
Både afdelingschefen, dr. Kiefer og de øvrige læger var
positivt indstillede. Efter telefonisk kontakt til Kiefer i juni
2010, bruges protokollen angiveligt stadig, både som
check-liste ved traumemodtagelse og ved undervisning
af yngre læger og medicinstuderende.

Hvorfor forbedre håndtering af traumepatienter – Det
præ-hospitale aspekt
Man kan spørge, hvorfor man skal prøve forbedre traumemodtagelsen, når der på forhånd er så lav mortalitet
(se resultater). Der kan være flere grunde.
Først skal det påpeges, at den lave mortalitet nok mere
skyldes høj præhospital mortalitet, end lav hospital mortalitet pga. god traumemodtagelse ved C.H.U.B..
Denne overvægt af præhospitale dødsfald er udbredt i
tredjeverdenslande (3,4,5).
Hospitalet manglede en fungerende præhospital enhed.
Der var én ambulance, uden nogen form for medicinsk
udstyr. Chaufførerne hade ingen medicinsk uddannelse
eller førstehjælpskursus. Ved få tilfælde var en sygeplejerske tilstede i ambulancen, men denne havde ingen
uddannelse i akutmedicin eller -transport. Ambulancerne
brugtes med andre ord som transportmiddel, først og
fremmest for elektive patienter - en form for taxa med
mulighed for at ligge ned.
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Tidligere studier fra tredjeverdens lande har påvist
signifikante fald i præhospital mortalitet ved indførsel af
low-cost, præ-hospital traumebehandling (6,7).
Det er sandsynligt, at det samme ville være tilfældet for
C.H.U.B.’s optagelsesområde.
Andre studier indenfor præhospitale løsninger i fattige
lande, hvor der heller ikke findes et ambulancesystem,
har fokuseret på uddannelse af lægfolk i primær resuscitation. Også her har man kunnet påvise signifikante fald i
mortalitet (5,8,9).

Det hospitale aspekt
En svaghed ved det kirurgiske modtageafsnit ved
C.H.U.B. var, efter min mening, en kombinationen af det
høje antal patienter og den store variation af patientkategorier. Ikke-akutte tilstande, fx kroniske osteomyeliter og
sår, delte venteværelse, og ofte sygestue, med hyperakutte patienter, herunder de sværest tilskadekomne.
Situationen var tit uoverskuelig, og ingen af personalet
havde specifik triagefunktion.
Der var to modtagelsesstuer, og rent fysisk ville det
været muligt at have en decideret akutstue, hvor nødvendigt (tilgængeligt) udstyr var forberedt, og hvortil der var
koblet triagerende personale. I stedet havde man valgt at
opdele de to stuer mht. smitterisiko, dvs. en stue for hhv.
uinficerede og inficerede sår.
I et studie fra Ghana adskilte man en tidligere kombineret modtagelse i en hhv. separat akutstue og outpatient
clinic, og dette resulterede i et signifikant fald i mortaliteten (10).
Formentligt skyldes de tidligere årtiers fremgang i traumemodtagelse etablering af deciderede traumecenter.
Selv små traumeteams, bestående af kun en læge og en
sygeplejerske (hvilket også er det oprindelige ”design”
for ATLS), har i visse studier vist sig lige så effektive som
de større teams, vi har i de vestlige lande (11).
Dette burde overvejes som standardprocedure for de
ressourcemæssigt dårligt stillede hospitaler, C.H.U.B.
indberegnet.
Der er også blevet påpeget, at de lange transit-tider og
manglen på præhospitalsvæsen i de fattige dele af Afrika,
alt andet lige burde foranledige en styrkelse af traumemodtagelsen (3). 3
Traumemodtagelse har ikke bare indflydelse på mortalitet, men også på morbiditet. Den sidste er imidlertid
vanskeligere at måle på.
Journalgennemgang fra C.H.U.B. viste, at rygmarvsskader og åbne ekstremitetsbrud var overrepræsenterede
i de lange indlæggelsesforløb. Dette er i overensstemmelse med et tidligere studie over morbiditet for traumepatienter i regionen (12).
Herudover har denne opgave ikke omhandlet morbiditet
ved C.H.U.B..
Som beskrevet ovenfor, var en del af formålet med denne
opgave at prøve at mobilisere brugen af kundskab og

udstyr, der allerede fandtes tilstede i afdelingen i højere
grad. Det var både min og afdelingschefens opfattelse, at
dette bedre kunne
lade sig gøre, hvis
den nye procedure
var obligatorisk.
Tendensen at
forsinke, overse
og tilmed udelade
behandling, var til
tider omfattende.
Man har fra tidligere
studier set en klart
bedre effekt mht.
overholdelse af
standardprocedurer,
der hvor de bliver
indført som obligatoriske (13,14).
Under opholdet på
anæstesiafdelingen
var indtrykket, at
narkosesygeplejerskerne var højt kvalificerede indenfor
luftvejshåndtering
og resuscitation af
kredsløb. Alligevel
blev denne kompetence kun brugt på operationsstuen, og ikke ved modtagelse af kritiske patienter. Der er min mening, at disse
personer i fremtiden burde involveres, både præhospitalt, hospitalt, og til at uddanne andre personalegrupper
- herunder ambulance-chaufførerne - i basal præhospital
trauma care.

Afslutning
Overordnet konkluderes, at traumemodtagelsen ved
C.H.U.B. var mangelfuld. Videre, at den kunne forbedres betydelig; hospitalt med eksisterende ressourcer,
præhospitalt med minimale indsatser, og primært med
uddannelse.
Ved gennemgang af interventionsstudier i tredjeverdens lande er der stærk tendens til, at man fokuserer på
simple, ofte billige, løsninger. Få forfattere efterstræber
mere evidensbaserede interventioner (15).
Fra at have været et land i ruiner i 1994, er der sket store
fremskridt indenfor sundhedssektoren. Men Rwanda
står stadig over for store udfordringer, ikke mindst på
traumeområdet. Landet er, og vil fortsat være, i høj grad
afhængigt af internationale indsatser.   
Afslutingsvis vender vi tilbage til patienten fra indledningen. Efter 4 dage i respirator overføres han til ØNH-afdeling. Han er afebril og har ikke udvist tegn til mediastinit.
To uger senere kan tracheostomien seponeres. Såret er
helet op og patienten kan nu hviske, men ikke tale. Gerningsmændene er fængslet.
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safePICO70
– Optimal blodgasmåling fra start til slut

Prøvetagning
Klargøring af prøve
Prøvemåling
Prøveresultat
Korrekt og sikker blodprøvetagning er en forudsætning for et godt resultat ved måling af
blodgasser.

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

safePICO70 er en arteriesampler med tilhørende 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.

Alle Radiometers samplere er præhepariniserede med elektrolytbalanceret heparin. Heparindosen forebygger koagler – selv efter forlænget
opbevaring.
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Dansk indsats ved oversvømmelserne i Pakistan
september 2010
Belinda Lee Rasmussen, anæstesisygeplejerske .
HovedOrtoCentret, Rigshospital

»
Primo september 2010, forlod jeg Danmark for at tage på
mission i Sindh-provinsen i Pakistan. Opgaven lød på, at
etablere 3 medicinske klinikker primært med pakistanske
læger og sygeplejersker, som skulle behandle ofre for
oversvømmelserne i Pakistan. Vores opgave på længere
sigt var at køre mellem klinikkerne, se at alt fungerede
optimalt, og vi skulle forsyne dem med medicin, forbindinger mm. De tilstande/sygdomme, som vi primært
skulle behandle, var svær dehydrering som følge af
gastroenterit, pneumoni, hudinfektion og malaria.
Projektet var kommet i stand via Beredskabsstyrelsens
(BRS) internationale enhed, som jeg nu for 4. gang arbejdede med i forbindelse med nødhjælp. Jeg er ikke tilknyttet Beredskabsstyrelsen til dagligt, men bliver kontaktet,
når der er en mission og skal så bede om fri fra mit faste
job. Beredskabsstyrelsen har et mobilt hospital, DEMH
(Danish Emergency Mobile Hospital), som kan flyves ud
i verden og være i drift i løbet af få dage. Det består af
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Arbejdsopgaverne var
varierede: Ansættelse af
lokale til at hjælpe med at
bygge klinikkerne, slæben
af telte,
pumper, borde, stole,
reoler, medicinsk udstyr,
organisere lager (vi skulle
lave flere klinikker, så
lageret var
stort), tømme toiletter,
navigere i fremmed kultur
og udvise passende
respekt. Samarskulle
også passes – klimaet var
ekstremt, og vi var alle ude
og mærke vores grænser.

diverse telte såvel til patienter som til personale samt en
ombygget container, der fungerer som operationsstue.
Desuden er hospitalet selvforsynende med rent vand,
strøm og ilt.
Vi var en gruppe på 16: håndværkere, som kan alt mulig
andet - også, it- og administrationsmedarbejdere, en
projektleder, 2 sygeplejersker (OP og anæstesi), 2 læger
(1 ortopædkirurg samt en dansk/pakistansk læge med almen medicin som speciale). En uge før vores afrejse var
en lille fortrop blevet sent afsted (2 ledere fra BRS og 1
læge) for at finde egnede steder til klinikkerne i sikkerhed
for oversvømmelserne, få kontakter til lokale myndigheder og bedømme sikkerhedssituationen. Pakistan er ikke
sikkert for vesterlændinge, og vores mission blev beskyttet af bevæbnet politi samt private vagter. Vi kørte i 2
biler, altid med chauffør, og hvis vi skulle gå meget mere
end 10 meter, var det sammen med en vagt. Jeg må med
det samme sige, at vi lokalt kun mødte udtalt venlighed
og nærmest taknemmelighed.
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Vi startede fra Karup i
retning mod Karachi, med
et tungt lastet kæmpe C17
transportfly, hvor vi
sad på små klapstole ved
siden af vores udstyr.
12 timer tidligere var et
stort russisk transportfly
lettet med udstyr også.
72 tons i alt – så vi var
godt klar over, at hårdt
arbejde ventede forude.
Vi strandede halvandet
døgn i Karachi, fordi det
var mere vanskeligt end
normalt at få placeret
klinikkerne, da situationen
omkring de store diger
hele tiden ændrede sig.
På vejen til Radhan (400 km nord for Karachi) så vi de
første flygtningelejre. Nogle boede på en slags pæle med
et skrøbeligt tag af strå eller i efterladte lerklinede huse.
Mange flygtninge boede langs et stort dige, hvor vandet
stod faretruende højt, så langt øjet rakte. De havde ingen
steder at tage hen, eller de ville ikke forlade deres jord,
og de drak, badede og vaskede sig m.m. i vandet.

Tingene faldt på plads efterhånden, og vi begyndte at
bygge 1. EU Light Field Hospital ved byen Radhan. En anden faktor, som vi brugte mange kræfter på at overvinde,
var varmen og fugtigheden. Med daglige temperaturer
fra 48-52 grader, meget høj luftfugtighed kombineret med
hårdt fysisk arbejde, arbejdsdage på 16-18 timer omgivet
af fremmede omgivelser, kultur, religion og traditioner,
var udfordringerne mange og forskelligartede – og vi
kunne lide det! Vi havde alle et fælles mål uanset hvad,
nemlig at få bygget klinikkerne, så vi kunne behandle og
hjælpe flygtningene fra oversvømmelserne.
Arbejdsopgaverne var varierede: ansættelse af lokale
til at hjælpe med at bygge klinikkerne, slæben af telte,
pumper, borde, stole, reoler, medicinsk udstyr, organisere lager (vi skulle lave flere klinikker, så lageret var
stort), tømme toiletter, navigere i fremmed kultur og
udvise passende respekt. Samarbejdet i vores gruppe
skulle også passes – klimaet var ekstremt, og vi var alle
ude og mærke vores grænser. Sideløbende med vores
hovedklinik, hvor vi selv boede, og som bestod af et telt
til os, to telte til OPD (Out Patient Department, en slags
lægepraksis) samt diverse telte til indlagte patienter,
lokalt personale, spiseområde samt toiletter og bad.
Her blev beliggenheden og opbygningen af de næste
klinikker også planlagt. Efterhånden var vi så langt, at vi
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Patienterne var mange, især kvinder og børn, men også
ældre. De blev undersøgt af en læge: sygehistorie, lungestetoskopi, blodtryksmåling og så udlevering af relevant
medicin. I værre tilfælde, blev patienterne indlagt (især
børn) i nogle timer til i.v. væske og antibiotika, hvorefter
de blev udskrevet igen - typisk med en pose med diverse
kulørte tabletter og et par breve rehydreringspulver.
Efter ca. 10 dage kunne vi åbne vores 1. klinik, og patienterne strømmede til i stort antal. Så mange at vi første
dag behandlede 600. Der var stor begejstring såvel hos
os som hos pakistanerne, og man glemte den ulidelige
hede, de mange kryb, den dårlige mave og svampeinfektionen på ryggen. Næste store klinik var ved at være
færdig, og vi besluttede at lave 2 yderligere små mobile
enheder (små almindelige telte og medicinsk udstyr i let
flytbare kasser) helt op ad diget, således at vi kunne efterlade teltet, hvis vandet brød gennem diget. Det gjorde
det heldigvis ikke.
begyndte på ansættelsessamtaler af pakistanske læger
og plejepersonale. Fra begyndelsen havde vi ansat 2
yngre mænd som talte perfekt engelsk, og de fungerede
som tolke, ikke kun af sprog, men også af lokale skikke.
De var særligt betroede medarbejdere.
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I skrivende stund har en større gruppe af pakistanske læger og plejepersonale med dansk organisering, logistisk
og økonomisk støtte, behandlet over 100.000 patienter,
ca. 60% flygtninge. Det er et resultat jeg er godt tilfreds
med, og som jeg er stolt af at have været en del af.
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Fartøjschefen
Fartøjschefen talte med Martin Kryspin Sørensen fra DASINFOS redaktion

»
Navn: Villy Aaris
Pilot-navn: SAV
Rang: Kaptajn
Hvilke flytyper har du fløjet?
”Jeg har fløjet skoleflyet T-17, jagerflyene Super Sabre
F-100 og Draken F-35, transportflyet Dakota C-47. Fra 1988
har jeg været ansat i Eskadrille 722 og fløjet redningshelikopterne Seaking S-61 og den nuværende redningshelikopter Merlin EH-101.”
Hvor hurtigt kan den nye redningshelikopter flyve, hvor
langt og med hvor mange patienter eller passagerer af
gangen?
”Vi ligger på en march-hastighed på ca. 215 km/time.
Tophastigheden er ca. 265 km/time, hurtigere hastigheder er dog registreret i medvind. Ved en fuld optankning
med en 6 mands besætning kan vi gå 600 km ud og 600
km hjem. Dog kan man ikke lave noget operationelt, hvis
man skal nå så langt. Normalt står vi med brændstof til 3
timers arbejde om sommeren og 3½ timers arbejde om
vinteren. Dette giver os mulighed for at nå ca. 400 km
ud og 400 km hjem igen. Skal vi eksempelvist langt ud i
Nordsøen, så hælder vi naturligvis mere brændstof på.
Antallet af passagerer vi kan samle op er afhængigt af
brændstofmængden, som vi har tilbage. Normalt tanker
vi et ton brændstof ekstra for at tage højde for dette.
Det giver os mulighed for at samle ca. 3-5 mand op fra
havet.”

Flyvevåbnets redningshelikopter
eskadrille, Eskadrille 722, blev
oprettet i 1956 som en ren
”Search And Rescue”-enhed
grundet datidens store antal
havarier af jagerfly. Siden er
opgaverne blevet flere, og
redningshelikopterne løser i dag
en række civile opgaver, som det
ikke er muligt at løse på anden
vis. Som ledsagende civil læge
har man sjældent mulighed for
at få stillet sin nysgerrighed
med direkte spørgsmål til
fartøjschefen, på grund af
travlhed, når man møder ham
i helikopteren. I det følgende
besvarer fartøjschefen Villy Aaris
nogle af disse spørgsmål til
DASINFOS læsere.

Hvilke missionstyper har redningshelikopterne og hvor
mange missioner er der årligt?
”Vi har eftersøgning og redningsmissioner som det
primære. Så har vi en del patienttransporter mellem
hospitalerne, og så hjælper vi folk fra småøerne. I 2010
fra januar til midten af november har vi haft 740 skarpe
missioner. Så et typisk niveau årligt vil være 800 - 850
missioner.”
Hvilke missioner synes du, er de mest spændende eller
udfordrende?
”Det mest udfordrende er nat og stormvejr, hvor du skal
ud til et lille skib, som du ikke kender, for at hente en
mand der. Der ved du ikke rigtigt, hvordan det ser ud,
det du kommer ud til. Natten, de store bølger og den
manglende visuelle reference er det, der kan gøre det
kompliceret.”
Er der nogen specifikke missioner, som du har deltaget i,
som har haft en særlig betydning for dig?
”Man bemærker hver enkelt mission, men nogle af dem
glider efterhånden sammen. Når man har været ude i
stormvejr, så er det dog noget af det, man husker. Det
værste jeg har været med til var en hundekold vinterstorm engang i 1990´erne, hvor vi var ude og samle nogle
folk op på en coaster, der havde en dæklast med træ.
Dæklasten havde forskubbet sig, så coasteren lå med
slagside og motorstop. Det var umuligt at hoiste på selve
skibet, så folkene ombord sprang i vandet - ned mel-
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lem træstammerne, der lå og flød rundt i høj sø. De blev
samlet op i en gummibåd, og så tog vi dem derfra – det
var den eneste måde, vi kunne få dem op på. Det var da
sådan rimeligt spændende.”
Hvordan er I organiseret, og hvordan koordineres indsatsen?
”Vi er organiseret på den måde, at Eskadrille 722 ligger
i Karup og hører under Flyvevåbnet. Når vi er på vagterne i Roskilde, Skrydstrup og Aalborg er vi lidt ude af
eskadrille-regi og er underlagt JRCC Danmark (Joint Rescue Coordination Center, Danmark), som ligger ved SOK
(Søværnets Operative Kommando) i Aarhus. Det er JRCC,
der alarmerer os og giver os besked om, hvad vi skal.
Generelt varetager JRCC, det der foregår på land, hvor
SOK står for koordinationen, når det er noget der foregår
på havet. De sidder dog lige ved siden af hinanden.”
Hvordan er besætningen sammensat?
”Der er en fartøjschef, en andenpilot, en maskinist (kabinechef), en systemoperatør, en redder og en SAR-læge.
Hver har sin funktion. Piloterne deles om flyvningen, dog
vil det typisk være fartøjschefen, der styrer i hoistfasen,
medmindre der er nogle forhold, der gør det nemmere for
andenpiloten. Maskinisten styrer hoisten, og vedligeholder helikopteren sammen med redderen på vagten. Systemoperatøren klarer meget af den kommunikation, der
foregår under en mission, herudover styrer han diverse
kameraer, og holder styr på loggen for flyvningen. Redderen henter folk og assisterer SAR-lægen. SAR-lægens rolle
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giver sig selv. Imidlertid er besætningen i kabinen trænet
til et vist overlap i funktion, hvis situationen byder det.”
Hvornår er I forhindrede i at flyve?
”Det er vi stort set aldrig med den nye redningshelikopter, idet vi også kan flyve, når der er overisning. Det vi
ikke kan flyve i er isslag (freezing rain) og vulkan-askesky.
Men vi kan altså godt flyve i minustemperaturer, hvor det
er fugtigt, og hvor du samler is op i skyerne. Tæt tåge kan
godt forhindre os i at lande. Vi følger normalt en bestemmelse der angiver de vejr-minima, som du skal overholde
for at kunne flyve fra A til B på en almindelig tur. Vi har
imidlertid en anden bestemmelse, i modsætning til civile
piloter, der siger, at vi kan tilsidesætte den gældende bestemmelse. Det skal blæse omkring en orkan eller mere
for at vi ikke flyver ud. Man kan altid starte helikopteren
op i læ af noget. Du kan næsten ikke få nogle vejrforhold
herhjemme, hvor vi ikke kan flyve på grund af blæst.”
Er der steder I ikke må flyve i Danmark?
”Vi prøver altid at undgå at genere folk i bymæssig
bebyggelse mest muligt. Vi koordinerer med lufthavnene,
hvis vi er nødt til at passere dem, så vi mindst muligt
kommer i vejen for deres trafik. Ellers er der fri flyvning.”
Hvad skal civile læger være særligt opmærksomme på,
når de er med ombord og ledsager en patient?
”De bliver briefet af maskinisten, som har ansvaret i kabinen. Ellers bør de følge maskinistens, redderens og SARlægens anvisninger. Det er vigtigt at være fastspændt ved
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take-off og landing. Vi har høreværn med, hvorigennem
der er kommunikation med den øvrige besætning, eventuelt patienten og man kan også foretage telefonopkald.
Der er meget støj i redningshelikopteren, så man kommunikerer dårligt uden, og man skal beskytte sin hørelse. Den
medfølgende civile læge ved patienttransporten har det
endelig behandlingsansvar for patienten. Imidlertid kan
der være meget god hjælp at hente fra SAR-lægen, der
er vant til situationen. Man bør klargøre patienten bedst
muligt inden transporten, da redningshelikopteren på
mange måder er et fjendtligt miljø for patientbehandling.
To anlagte drop på patienten, har jeg hørt er en god ting
at have, da det ene hurtigt kan ryge ud. Vi har plads og
udstyr med til en liggende patient med fuld overvågning.”
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Hvilke andre opgaver end redningsopgaver og patientoverflytninger har Eskadrille 722?
”Vi støtter Hæren og Søværnet, når de har øvelser. Vi
har nogle faste besætninger, der flyver med politiets
aktionsstyrke og andre specialenheder. Derudover er der
VIP-flyvning mest for Kongehuset, men også for civilister,
eksempelvist fra regeringen. Hver opgave kræver hver
sin indretning af helikopteren, og den kan hurtigt omkonfigureres.”
Hvilken stol foretrækker Hendes Majestæt Dronningen?
”Hun sidder typisk, hvad der svarer til SAR-lægens faste
stol, her trækker det mindst… Hun har sit eget seletøj
med, så kjolen ikke bliver krøllet.”
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Forskningskommentar
Jørgen B. Dahl

»

Anvendelse af perioperativ ketamin til patienter med
kroniske smerter og præoperativt opioidforbrug

Loftus RW, Yeager MP, Clark JA, Brown JR, Abdu WA, Sengupta DK, Beach ML Intraoperative Ketamine Reduces
Perioperative Opiate Consumption in Opiate-dependent Patients with Chronic Back Pain Undergoing Back Surgery.
Anesthesiology 2010; 113:639 – 46.
Background: Ketamine is an N-methyl-D-aspartate
receptor antagonist that has been shown to be useful
in the reduction of acute postoperative pain and analgesic consumption in a
variety of surgical interventions with variable routes
of administration.
Little is known regarding its efficacy in opiatedependent patients with a history of chronic pain. We hypothesized that ketamine would reduce postoperative
opiate consumption in this patient population.
Methods: This was a randomized, prospective, doubleblinded, and placebo-controlled trial involving
opiate-dependent patients undergoing major lumbar
spine surgery. Fifty-two
patients in the treatment group were administered 0.5
mg/kg intravenous ketamine on induction of anesthesia, and a continuous infusion at 10 mikrog/kg/min
was begun on induction and terminated at wound
closure. Fifty patients in the placebo group received

saline of equivalent volume. Patients were observed
for 48 h postoperatively and followed up at 6 weeks.
The primary outcome was 48-h morphine consumption.
Results: Total morphine consumption (morphine
equivalents) was significantly reduced in the treatment group 48 h after the procedure. It was also
reduced at 24 h and at 6 weeks. The average reported
pain intensity was significantly reduced in the postanesthesia care unit and at 6 weeks. The groups had no
differences in known ketamine- or opiaterelated side
effects.
Conclusions: Intraoperative ketamine reduces opiate
consumption in the 48-h postoperative period in
opiate-dependent patients with chronic pain. Ketamine may also reduce opioid consumption and pain
intensity throughout the postoperative period in this
patient population. This benefit is without an increase
in side effects

Accompanied by an Editorial View: Angst MS, Clark JD: Ketamine for managing perioperative
pain in opioid-dependent patients with chronic pain: A unique indication? Anesthesiology 2010;113:514–5.

Kommentar
Adjuverende behandling med perioperativ ketamin har
været undersøgt i en lang række originale undersøgelser
og metaanalyser. Hovedparten af disse undersøgelser
har vist, at anvendelse af perioperativ ketamin ikke synes
at have en større, klinisk betydende effekt på postoperative smerter og analgetikaforbrug (1-4).
De fleste af disse undersøgelser har imidlertid været

udført på patienter uden kroniske smerter og uden et
præoperativt opioidforbrug.
I modsætning hertil har Loftus og medarbejdere i det aktuelle studie undersøgt effekten af perioperativ ketamin
hos patienter med kroniske, opioid-behandlede smerter.
Patienterne fik udført rygkirurgi og blev randomiseret til
at modtage hhv. racemisk iv-ketamin 0.5 mg/kg eller pla-
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cebo ved anæstesi-induktion, efterfulgt af en kontinuerlig
infusion med ketamin 10 mikrog/kg/min der blev afsluttet
ved operationsafslutning (52 patienter), eller placebo i
samme volumen (50 patienter). Patienterne blev observerede indtil 48 timer postoperativt, og det primære effektmål var forbruget af patient-kontrolleret opioid i dette
tidsvindue.
Resultaterne viste, at patienterne der modtog ketamin
anvendte signifikant mindre opioid (ketamin: 195 (111)
mg morfinekvivalenter; placebo: 309 (341) mg morfinekvivalenter (mean (SD)), og havde færre smerter end
placebobehandlede patienter. Undersøgelsen validerer
således resultaterne fra en nylig publiceret artikel med en
lignende problemstilling (5).
Undersøgelsen af Loftus et al. er interessant og beskæftiger sig med en betydende klinisk problemstilling:
Postoperativ smertebehandling af en patientpopulation,
der ofte giver udfordringer i den kliniske hverdag.
Undersøgelsen har dog også metodologiske svagheder.
Blandt andet var såvel den intraoperative smertebehandling som den postoperative iv-PCA-opioidbehandling
ikke standardiseret. Der var således forskel på antallet af
patienter der modtog intraoperative NSAID-præparater
i de to behandlingsgrupper. Forskellige opioider blev
anvendt i den postoperative behandling, og morfinekvivalenter herefter udregnet.
Det er uklart om en del af det postoperative opioidforbrug blev administreret oralt, hvilket gør konverteringen
til morfinekvivalenter yderligere usikker. Indsamling af
oplysninger om den perioperative medicinering synes
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endvidere at være foregået retrospektivt (”In addition,
opiate and adjunctive medication type used in the
intraoperative, postoperative, and 6-week follow-up
visit were also tracked and recorded”). Forskellen i det
postoperative opioidforbrug var kun akkurat lige statistisk signifikant (p = 0.045) efter korrektion for intraoperativt forbrug af NSAID-præparater. Endelig er det ikke
specificeret om smerter blev vurderet i hvile eller under
mobilisation.
Den videnskabelige evidens for at anvende perioperativ
infusion af ketamin med henblik på postoperativ smertelindring er således fortsat spinkel - også til patienter
med et kronisk opioidforbrug - og bør foregå under
kontrollerede omstændigheder.

Referencer:
1. Ketamine for perioperative pain management. Himmelseher S, Durieux ME. Anesthesiology. 2005
Jan;102(1):211-20.
2. Elia N, Tramèr MR. Ketamine and postoperative pain--a
quantitative systematic review of randomised trials.
Pain. 2005;113:61-70.
3. Bell RF, Dahl JB, Moore RA, Kalso E. Perioperative ketamine for acute postoperative pain. Cochrane Database
Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD004603.
4. Carstensen M, Møller AM. Adding ketamine to
morphine for intravenous patient-controlled analgesia
for acute postoperative pain: a qualitative review of
randomized trials. Br J Anaesth 2010;104:401-6.
5. Urban MK, Ya Deau JT, Wukovits B, Lipnitsky JY.
Ketamine as an adjunct to postoperative pain management in opioid tolerant patients after spinal fusions: a
prospective randomized trial. HSS J 2008;4:62-5.
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Clinical Research Coordinator i DC, USA
Mads Holten, Clinical Research Coordinator.
Washington Hospital Center, Washington D.C.

»

Dette er en kort beretning om, hvad jeg som dansk læge uden
arbejdstilladelse og uden afsluttet ”United States Medical Licensing
Examination” (USMLE) har foretaget mig de i løbet af de 20 måneder, vi nu
har boet i Washington DC.
Med ”vi” mener jeg min hustru Johanne, vores datter Ida, der dengang var
10 måneder gammel.
Vi tog med meget kort varsel i Washington DC, fordi Johanne fik tilbudt sit
drømmejob i Verdensbanken, hvis hovedkontor ligger i Washington DC.
Min baggrund er en dansk lægeeksamen, en veloverstået turnus, 1 år på
medicinsk afdeling i Grønland, 1 års introduktionsstilling i anæstesiologi
og en speciel interesse for intensiv terapi.

20. januar 2009 tiltrådte Barack Obama som Amerikas 44.
præsident. Han aflagde sin ed foran de godt halvanden
million mennesker, der havde samlet sig på området
omkring Capitol.
To dage senere landede vi i et isnende koldt Washington
DC.
Pladsen foran Capitol var allerede ryddet og kun ekkoet
af Obamas valgslogan ”Yes We Can” hang tilbage i den
frostklare luft.
”Yes We Can” er der ikke mange, der råber i Washington
længere. Tea Party-bevægelsen sidder tungt på top ti

listen over tidens populæreste slogans. Sidst jeg kiggede
var nummer 1 stadig ”We’re As Mad As Hell and We’re
Not Going to Take It Anymore”.
Når jeg kigger tilbage på den første, i perioder, hårde tid
i Washington, er jeg taknemmelig for, at vi trods alt gik
gennem denne tid til tonerne af Obamas dengang stadigt
autentiske optimisme frem for Tea Party-bevægelsens
disharmoniske retorik.
Med min kones job i Verdensbanken fulgte ganske belejligt et amerikansk visum og en mulighed for gennem
dette at ansøge om en midlertidig arbejdstilladelse.
Fra jeg landede i Washington til jeg havde arbejdstilladelsen i hånden gik der 8 måneder…
En frustrerende periode med eksamenslæsning (USMLE)
sideløbende med mine forsøg på at danne mig et overblik for jobmulighederne i DC. Med den amerikanske
økonomi i frit fald var mulighederne for at lande et lønnet
job før et evt. hoveduddannelsesforløb (residency) ikke
alt for gode.

Netværk
At det lykkedes mig at få et job må tilskrives en kombination af held og gode venner og tidligere kollegers
netværk, som jeg skamløst har gjort brug af.
Langt de fleste jobs i USA besættes af folk, der har brugt
deres netværk til overhovedet at komme i betragtning.
Mit meget beskedne netværk måtte udvides, såfremt jeg
ville ind i det amerikanske sundhedsvæsen. Det kan man
gøre på mange måder, men i mit tilfælde måtte jeg først
bruge en del tid og kræfter på afklæde mig den danske
tilbageholdenhed og iklæde mig en mindre klædelig,
men særdeles effektiv, hypoman netværkshat.
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Således har jeg gennem venners venner inviteret mig
selv til National Institutes of Healths månedlige fyraftensarrangementer for ph.d-studerende. Jeg har deltaget i
talrige informations- og rekrutterings-events på diverse
hospitaler i området. Siddet tålmodigt gennem seminarer i Verdensbanken omhandlende alt fra H1N1 Pandemi
til udvikling af sundhedsklinikker i rurale Uganda. Jeg har
gennem månedlige paneldiskussioner deltaget i udarbejdelsen af en rapport omkring USA’s udenrigspolitik.
Uhyggeligt mange kopper tynd kaffe og sur hvidvin er
blevet konsumeret på vejen mod målet.
I sidste ende blev den afgørende kontakt skabt under
en afskedsreception for en af vores venner. Over en kop
kaffe fik jeg udvekslet et par ord med naboen, som er
læge, og som gerne ville hjælpe. Herefter gik det hurtigt.
1. november 2009 startede jeg som Clinical Research
Coordinator (CRC) på Washington Hospital Center med
ansvar for infektionsmedicinsk forskning på de intensive
afdelinger.

Hospitalet
Washington Hospital Center (WHC) ejes og drives af
MedStar Health, en not-for-profit organisation. MedStar
kanaliserer en del af deres indtjening ind i MedStar
Research Center, som faciliterer forskningen på de otte
hospitaler MedStar driver i regionen. Her under Georgetown University Hospital og Washington Hospital Center.
En sådan konstruktion er meget almindelig i området,
idet et velfungerende forskningsmiljø er en forudsætning
for, at man kan tiltrække de dygtigste læger og i sidste
ende tiltrække flere kunder/patienter.
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WHC er det største private hospital i Washington DC og
har omkring 1000 sengepladser herunder ca. 55 intensivpladser.
Hospitalet fungerer som et af regionens Level I traumecentre, hvorfra man årligt indlægger ca. 800 patienter.
MedStars helikoptere fløj sidste år 2500 transporter til
WHC.
Brandsårsafdelingen er regionens eneste og har årligt ca.
900 indlæggelser.
Hospitalets stolthed er hjerteafdelingen, der igen i år er
kommet på diverse top 20 lister over de bedste hjertecentre i USA.

Arbejdet
Washington Hospital Center har til enhver tid 3-400 aktive forskningsprotokoller kørende.
Projekterne kan groft deles op i 3 grupper.
• Projekter finansieret af forbundsstaten typisk administreret gennem National Institutes of Health (NIH)
• Protokoller initieret af medicinalindustrien, Fase II, III
og IV studier
• Forskningsprojekter initieret af hospitalets læger
Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det arbejdet med de
to førstnævnte kategorier, der finansierer afdelingernes
egne projekter.
Som CRC har du ansvaret for den praktiske udførsel af
stort set samtlige elementer i afdelingens aktive protokoller. Dette indbefatter budgettering, udfærdigelse af
samtlige formularer, ansøgninger om godkendelser fra
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føderale og lokale kontrolinstanser, herunder kommunikation med FDA (Food and Drug Administration) og
hospitalernes egne lovpligtige instanser IRB (Institutional Review Board) eller IEC (Independent Ethics Committee).
Er projektet initieret af en læge på hospitalet, vil en stor
del af protokollen ligeledes være udarbejdet af afdelingens CRC under supervision af den primære forsker.
For projekter sponsoreret af medicinalindustrien vil en
stor del af arbejdet bestå i implementering af konstant
fornyede protokoller og forhandlinger omkring deraf
afledte budgetændringer.
Når alt forarbejdet er udført er det CRC’s opgave at
sørge for at protokollen gennemføres efter hensigten.
Dette arbejde vil typisk bestå i at lokalisere og rekruttere patienter, opnå skriftlig, informeret samtykke,
hvilket er en udfordring specielt på intensivafdelinger
og herefter sikre, at de relevante data bliver indsamlet
til tiden, og at indsamlet humant væv bliver opbevaret
forsvarligt. Herudover monitoreres de rekrutterede
patienter for eventuelle bivirkninger.
Når ovenstående er klaret plejer dagen at være gået, og
det er så nu, man har mulighed for at udleve sine egne
ambitioner. Vil man have sit navn på publikationer som
CRC skal man arbejde hårdt for det. Det er absolut ikke
givet, at du som Research Coordinator får dit navn på
noget som helst. Hvis man er heldig, bliver man måske
nævnt i en artikels acknowledgements.
Jeg har forsøgt at starte eller involvere mig i flere projekter på intensivafdelingerne og på de store afdelinger
under Department of Emergency Medicine. Dette har
ledt til mange gode kontakter og deltagelse i interessante studier på hospitalet og ikke mindst samarbejde
med forskere på NIH (National Institutes of Health).
Hvad det munder ud i er uafklaret, men de mange timer
jeg har lagt udenfor arbejdstiden ser dog ud til at give
afkast.

Lægerne
De amerikanske læger er dygtige - det må man vist som
dansk læge erkende. De jeg har mødt er fagligt stærkere
end læger i Danmark generelt. Ikke fordi de er bedre
begavet, men helt enkelt fordi de arbejder mere, ser flere
patienter og modtager mere og bedre supervision.
Der stilles store krav til de unge amerikanske læger, på
de sygehuse jeg bevæger mig rundt på. De har lange
vagter, men er som regel godt hjulpet af erfarne kolleger.
Der er hver dag 30-60 minutters relevant undervisning
for lægerne ofte med en underviser fra et af universitetshospitalerne fra østkysten. De fleste læger finder tid til at
deltage, også selvom undervisningen som regel foregår i
frokostpausen.
Under stuegang kan stilen og tonen virke hård. Man kan
f.eks. ikke forvente at deltage i stuegang uden at have
forberedt sig grundigt på patienterne, og Guds nåde trøste dig, hvis du ikke kan svare bare nogenlunde relevant
på de spørgsmål, der slynges ud. Jeg skal i den forbindelse oplyse, at man mod forventning ikke går fri, selvom
om man optræder i rollen som Clinical Research Coordinator, ikke engang selvom man i desperation iklæder sig
en tyk og uforståelig dansk accent.

Danmark
Washington er en fantastisk by, og de amerikanere, jeg
har mødt, har generelt været fantastisk interesserede og
hjælpsomme. At gennemføre sin speciallægeuddannelse
her ville afgjort være en stor og interessant udfordring,
men det er vanskeligt at kombinere med livet i en børnefamilie. De fleste læger her starter på deres speciallægeuddannelse, når de er i midten af tyverne, og før
de stifter familie. Jeg hverken kan eller vil løbe fra min
familie og vil ikke engang forsøge at foregøgle, at jeg er
midt i tyverne.
Det har været 20 udfordrende og spændende måneder,
men nu er det på tide at rejse hjem. Om alt går vel til en
uddannelsesstilling i anæstesiologi.
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Syv spørgsmål til
Læge Christoffer Sølling

Titel: Organ Protective and Immunomodulatory Effects of
Erythropoietin
Ph.d.-forsvar: 7. januar 2011 kl. 14.00, Aarhus Universitet, lokale 204
(Eduard Biermann Auditoriet) i bygning 1252

1. Hvad handler din afhandling om?
Erythropoietin (EPO) er et velkendt hormon, der stimulerer erythropoiesen i knoglemarven. Receptorer for EPO
findes dog også i mange organer uden for knoglemarven, ligesom dannelsen af EPO finder sted lokalt i mange
organer. Funktionen af EPO uden for knoglemarven er
ikke kendt, men nogle studier tyder på, at EPO kan beskytte celler og væv udsat for metabolisk stress bl.a. ved
en antiapoptotisk og antiinflammatorisk effekt. I afhandlingen har jeg undersøgt, om EPO kan beskytte nyrerne
mod iskæmi-reperfusions skader og inflammatoriske skader i 2 grisemodeller for akut nyresvigt. Jeg har desuden
undersøgt, om EPO kan reducerer antallet af apoptotiske
lymfocytter i forbindelse med svær systemisk inflammation (endotoksæmi). Baggrunden for denne del af studiet
er, at apoptose af lymfocytter har været fremført som en
medvirkende årsag til udviklingen immunsuppression
hos septiske patienter.

2. Hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig
forskning eller klinisk praksis?
I mine forsøg øger EPO den glomerulære filtrations-rate
(GFR) i forbindelse med iskæmi-reperfusion af nyren.
Samtidig ser det ud til, at EPO kan sænke koncentrationen af TNF-α i både plasma og i nyrevæv i forbindelse
med iskæmi-reperfusion. Men, jeg finder ingen effekt af
EPO på nyrefunktion, apoptose i nyren eller inflammation i forbindelse med endotoksæmi. Jeg kunne heller
ikke påvise nogen effekt af EPO på sammensætningen af
cirkulerende lymfocytter eller apoptose af lymfocytter i
forbindelse med endotoksæmi.
Resultaterne tyder på, at EPO virker hvis skaden skyldes iskæmi-reperfusion, men ikke hvis skaden skyldes
inflammation. Dette understreger, at skaderne ved disse
tilstande ikke er identiske, selvom der er mange ligheder.
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Mine forsøg er foretaget i dyremodeller, og resultaterne kan derfor ikke direkte overføres til klinikken. Men
resultaterne kan få betydning for designet af fremtidige
kliniske forsøg.

3. Hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive
ph.d. og hvordan kom du til at arbejde lige netop med det
valgte emne?
Ideen til mit ph.d. projekt fik jeg i forbindelse med arbejdet på intensiv-afdelingen i Viborg. En patient havde
blødt meget under en operation, men ønskede af religiøse årsager ikke blodtransfusion. En pårørende mente,
at vi skulle give EPO ikke blot for at stimulere dannelsen
af erythrocytter men også for at forebygge organsvigt.
Det havde jeg ikke hørt om før, og jeg undersøgte derfor
sagen. Der var på det tidspunkt lavet nogle rottestudier,
som viste, at EPO kunne beskytte mod iskæmi-reperfusion skader i hjertet. Men, der var ikke meget litteratur
om effekten af EPO i forbindelse med inflammatoriske
skader. Jeg syntes det var et interessant område og tog
kontakt med Else Tønnesen, som jeg vidste lavede nogle
spædende forsøg indenfor kritisk sygdom og sepsis. Hun
var heldigvis med på at undersøge dette område nærmere og indstillet på at være min vejleder.  

4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført
dine studier på en anden måde – i givet fald hvilke og
hvordan?
Vi havde en intention om at lave et klinisk studie med
EPO til patienter, der skulle gennemgå større kirurgi.
Men, der kom på det tidspunkt nogle studier, som tydede
på, at EPO kunne være skadelig for patienter med cancer
- netop den patientgruppe, vi havde i tankerne. Derfor
valgte vi at bruge grisemodeller i stedet. Det havde naturligvis været interessant at undersøge effekten af EPO
i et klinisk studie, men dyremodellerne gav os mulighed
for at undersøge effekten under forskellige forhold, samt
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mulighed for at udtage væv og dermed være med til at
undersøge nogle virkningsmekanismer.

get positiv oplevelse, og jeg har lært meget undervejs,
både fagligt og personligt.

5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet
undervejs?

6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din
afhandling?

Jeg har været heldig at have nogle gode vejledere og
været del af en velfungerende forskningsgruppe. Gode
faglige diskussioner og godt socialt sammenhold har
været af stor betydning. Jeg har været på mange kurser
og deltaget i undervisning og kongresser, hvilket har været lærerigt, sjovt og spændende. Man har en stor frihed
som ph.d. studerende, en frihed man ikke finder i det
kliniske arbejde. At kunne tilrettelægge arbejdet selv og
holde fri når det passede har været en stor glæde. Men
med friheden hører også et stort ansvar for at tingene
lykkes, og som forsker har man aldrig helt fri, hvilket kan
være frustrerende. Samlet set har det dog været en me-

Min afhandling blev indleveret i oktober og jeg begyndte
kursusstilling i Århus 1. november.

7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i
givet fald hvordan?
Min tilknytning til forskningen bliver primært som medvejleder af 2 ph.d.-studerende, og så har jeg lidt materiale fra mit eget projekt, som mangler at blive analyseret.
På sigt håber jeg at kunne være med til at forske enten
med egne projekter eller som vejleder.
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Målbeskrivelsesrevision
Karen Skjelsager, formand.
DASAIM’s uddannelsesudvalg

DASAIM’s bestyrelse og uddannelsesudvalg mener, at
uddannelsen af anæstesiologer løbende skal tilpasses
nye behandlingskrav, -former og nye teknikker.
Specialets nuværende målbeskrivelse (af praktiske
grunde delt op i en for introduktionsuddannelse og
en for hoveduddannelse) er udarbejdet i årene 2002 –
2004. Den er godkendt af Sundhedsstyrelsen i 2004. I
maj 2007 og 2010 blev der foretaget revision af nogle
af kompetencekortene i porteføljerne, men der blev
ikke ændret i målbeskrivelsen.
Specialets målbeskrivelse er national, hvilket er et krav
fra Sundhedsstyrelsen. Det har for DASAIM’s uddannelsesudvalg været og er en mærkesag, at vi fastholder at de uddannelsessøgende, uanset hvor i landet de
uddannes, opnår de samme basale kompetencer.
Specialet har siden dets start været i konstant udvikling med nye teknikker, anæstesimidler og patientgrundlaget har også ændret sig meget, sådan at vi i
dag kan varetage anæstesier til indgreb på patienter
som for år tilbage var om ikke utænkelige, så nærmest
umulige med de på det tidspunkt tilgængelige midler.
Samtidig forsvinder/ændres behandlingen af flere
sygdomme, sådan at nogle kirurgiske indgreb bliver
mindre, ændres til medicinsk behandling ex. behandling af ulcus ventriculi, bypassoperationer mm.
Politisk ændres sygehusstrukturen mod færre, men
større hospitaler med akut modtagelse, samling af

specialer og funktioner også indenfor vores eget speciale.
På den baggrund vil der i løbet af foråret blive nedsat
en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en revideret målbeskrivelse for både
introduktions- og hoveduddannelsen.
Arbejdsgruppen vil blive sammensat sådan, at der vil
være repræsentation fra hvert subspeciale, repræsentanter fra FYA, nyligt uddannede speciallæger, der har
gennemført uddannelsen efter den gældende målbeskrivelse og de postgraduate kliniske lektorer. Gruppen
søges sammensat, sådan at der er repræsentation fra
de tre uddannelsesregioner.

Vi har brug for din hjælp
Er der noget i de eksisterende målbeskrivelser, der er
forældet eller er irrelevant?
Er der nye mål og kompetencer, der skal med i en kommende målbeskrivelse?
Har du kommentarer til målbeskrivelserne for introduktions- og hoveduddannelsen kan du på DASAIM’s
hjemmeside, hvor der er oprettet et fora vedrørende
målbeskrivelsen fremsætte dine forslag og kommentere på de forslag andre fremsætter. Du kan også
sende dem til Karen Skjelsager (formand for DASAIM’s
uddannelsesudvalg) kskj@regionsjaelland.dk senest
15. marts 2011.
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Dagkirurgi for (næsten) alle
Overlæge Sven Felsby og overlæge Ulf Thyge Larsen.
Dagkirurgisk afsnit, Anæstesiologisk-intensiv afdeling.
Århus Universitetshospital Skejby

»

Dagkirurgi omfatter operationer
hvor patienten møder, opereres
og sendes hjem samme dag. Det
benævnes også sammedagskirurgi
og ambulant kirurgi. Definitionen
er flydende; dagkirurgisk aktivitet
i USA er f.eks. defineret som en
kontakt med klinikken på <24 timer.

Dagkirurgi har i de sidste 10 år gennemgået en udvikling, hvor operationer, der tidligere krævede flere døgns
indlæggelse, nu kan gennemføres i dagkirurgisk regi.
Komorbiditet behøver ikke længere at betyde indlæggelse. Disse tiltag har kunnet lade sig realisere på grund
af fremskridt inden for anæstesiologi og kirurgisk teknik.

colles fraktur primærbehandles på skadestue og derefter
sendes hjem med en dagkirurgisk operationstid næste
dag. "Pakkeforløb" ved cancerudredning kan integreres i
booking til dagkirurgi, f.eks. stadieinddeling af uteruscancer.

Nye kirurgiske teknikker

Normalt vurderes patienters egnethed til operation ud fra
deres kardiovaskulære status. Det er imidlertid ikke nogen god prædiktor for et succesfuldt dagkirurgisk forløb:
Vi ser patienter med svær hjerte- eller lungesygdom, der
klarer fuld bedøvelse til f.eks. kontrolcystoskopi hver 3.
måned uden problemer. På den anden side får vi henvist
"raske" patienter, der ikke forstår den givne information,
ikke formår selv at klæde sig om og som er utrygge.
Disse patienter kræver en dedikeret fuldtidsledsager i et
dagkirurgisk forløb, medbragt hjemmefra. Hvis dette ikke
er muligt er de bedre tjent med operation under indlæggelse.
Det kan komme som en overraskelse for mange, men der
er kun få problemer forbundet med at bedøve og operere
patienter med betydende komorbiditet i dagkirurgisk
regi. På forfatternes afsnit modtager vi patienter med mb.
cordis, insulinkrævende diabetes, KOL, blødersygdom,
adipositas med BMI>30, ptt. i AK-behandling etc. Det vil
være muligt for de fleste dagkirurgiske afsnit med en
fast speciallæge i anæstesiologi til stede (1). En måske
relevant undersøgelse er i så fald "omklædningstesten"
- kan pt. selv klæde sig om på < 10 minutter? Hvis ikke
dette kan lade sig gøre, kan det være et vink om at en
kort indlæggelse vil være det bedste for alle parter. Den
historiske baggrund for at mange af disse patientgrupper
er blevet visiteret til indlæggelse, skal måske søges i at
de dagkirurgiske afsnit ved etableringen har været fokuseret på minimal bemanding og maksimal udnyttelse.
Men ikke bare er overgangen til dagkirurgi ressourcebesparende for sygehuset som helhed - patienterne drager
også nytte af det i form af signifikant mindre grad af

Et stort antal operationer udføres nu overvejende dagkirurgisk, eller vil kunne flyttes til dagkirurgisk regi:
• lap. cholecystektomi
• lap. fundoplicatio
• laminektomi ved diskusprolaps
• alle mulige endoskopier og arthroskopier med tilhørende kirurgi
• ligamentrekonstruktioner
• laparoskopiske indgreb på ovarier og tubae, bl.a. cystefjernelse og sterilisation.
• hysterektomi (traditionel eller laparoskopisk assisteret
vaginal, totalt laparoskopisk)
• staging af uteruscancer
• kolporrhafia ant. + post. (cystocele/rectocele)
• glandelstaging af prostatacancer
• ureterstensfjernelse
• lap. nefrektomi
• ureterstent (JJ-kateter)
• kryoterapi af nyre- og prostatacancer
• mammareduktion og andre plastikker
• tonsillektomi, bronkoskopi
Overgangen til laparoskopiske indgreb og det lavere
postoperative smerteniveau muliggør udskrivelse på
operationsdagen i stedet for flere dages indlæggelse.
Flere lande har ambitiøse mål om at 70% af al elektiv
kirurgi på sigt skal overgå til dagkirurgi. Det virker realistisk, også i Danmark.
Derudover kan man arrangere, at også subakutte patienter opereres dagkirurgisk. F.eks. kan patienter med
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postoperativ kognitiv dysfunktion i forhold til tilsvarende
operation under indlæggelse (2).
Opgørelse af 228 TUR-B ptt. i forfatternes afsnit viser at
tiden i afsnittet (operation + hvilestue) var 3 timer for
ASA I og 3½ time for ASA III ptt.
Men dagkirurgiske afsnit er ikke ens. Forfatterens afsnit
har ingen portører tilknyttet, og patienterne skal derfor
kunne flytte sig til og fra operationslejerne. Andre afsnit
har ikke mulighed for umiddelbart at indlægge patienter,
der viser sig at have behov for postoperativ pleje eller
behandling. Det kræver et omhyggeligt valg af patienter.
Børn er selvskrevne patienter til dagkirurgi. De slipper for
indlæggelse og kan hurtigt vende hjem til trygge rammer.

Information og samarbejde
Når det dagkirurgiske afsnit organiseres som en selvstændig afdeling, kan personalet varetage alle funktioner: modtagelse, anæstesi, operation, observation og
information ved hjemsendelse. Det muliggør en effektiv
arbejdstilrettelæggelse, en sammenhængende information til patienten og en enkel mulighed for kontakt mellem egen læge og det dagkirurgiske afsnit ved patienter
med komplicerende lidelser.

Prøvetagning før dagkirurgi
Traditionelle præoperative prøver (Hb, væsketal, EKG,
thoraxrtg.) er ikke vist at have værdi for gennemførelsen
af et sikkert perioperativt forløb. Prøverne kan hos langt
størstedelen af alle patienter uanset ASA status springes
over. Et forslag til indikation for prøver kan være:
- EKG: ved mistanke om ikke-erkendt rytmeforstyrrelse
- s-creatinin: ved mistanke om progression i nyresygdom
- INR: efter protokolleret pause med AK-behandling
(forfatterne bruger bærbart apparatur).
- P-glukose: Med bærbart apparatur på op-dag ved diabetikere.
- Behandling med diuretika eller antihypertensiva udgør
ikke indikation for væsketal før anæstesi og operation.
Elektrolytstatus burde snarere kontrolleres før en tur
til stranden, men det kan man få svært ved at overtale
patienterne til.

Hjerte- og lungesygdom
En funktionsanamnese giver i de fleste tilfælde fyldestgørende information om kardiopulmonal status. Supplerende undersøgelser kan være nødvendige ved mistanke
om pulmonal hypertension eller ve.ventrikelsvigt. Ekkokardiografi eller FATE er et relevant grundlag for klinisk
beslutningstagning før og under anæstesi.

Adipositas
Der er evidens for at morbidt adipøse kan opereres dagkirurgisk på linje med normalvægtige, men som ved andre ptt. er det relevant at kende til komorbiditet: NIDDM,
søvnapnø, hjertesvigt (3).

Der er ikke indikation for at intubere alene pga. overvægt.
Der skal intuberes efter de samme retningslinjer som hos
normalvægtige.
Man skal ved booking påregne længere tid til modtagelse, anæstesiindledning, kirurgi og rekonvalescens.

Anæstesiteknik (Skejby-fortolkning)
1. Propofol-remifentanil-LMA suppleret med i.v. NSAID
og evt. opioid afh. af graden af postoperativ smerte.
Intubation ved laparoskopi i de fleste tilfælde - LMA
kan i nogle tilfælde anvendes.
2. Propofol-alfentanil generel anæstesi med spontan
respiration med iltbrille til kortvarige indgreb.
3. Sedation med propofol og opioid.
4. Til specielle tilfælde (invaliderende PONV trods profylakse, vanskelig luftvej) lægges spinal anæstesi med
ropivakain 5mg/ml, der giver kortere varende motorisk
blokade. Da ptt. stadig mobiliseres sent i forhold til GA,
er metoden ikke egnet som rutine.

Smertebehandling
Effektiv smertebehandling baseres på multimodale principper, det vil sige:
- anvendelse af regional anæstesi i videst muligt omfang
- gradueret brug af systemiske analgetika:
Paracetamol (alle indgreb)
NSAID (de fleste indgreb)
Morfika (Større indgreb med betydende postoperative smerter)
Regional anæstesi anvendes som kirurgisk anæstesi,
men også som postoperativ smertebehandling, eksempelvis skalenerblok ved skulderkirurgi, aksilblok til kirurgi
på distale OE og femoralisblok til knækirurgi. Sårkateter
anlagt peroperativt i operationssåret kan tilsluttes pumpe
med indgift af lokalanalgetikum kontinuerligt. Med
instruktion kan patienten selv fjerne sårkateteret i eget
hjem efter endt infusion, typisk efter 2 døgn. Den mekaniske engangspumpe smides væk af patienten.

Alle patienter bør modtage paracetamol
Alle pånær patienter med nyreinsufficiens eller inkompenseret hjertesygdom kan modtage NSAID-præparater.
Ptt. med ulcus- eller dyspepsianamnese kan få NSAID
under dække af protonpumpehæmmer. Frygten for forsinket heling ved ortopædkirurgiske indgreb har vist sig
ubegrundet, og nyligt publicerede advarsler vedrørende
kardiel morbiditet under NSAID-behandling er ikke relevante for korttidsbehandling ifm. kirurgiske indgreb.
Ved yderligere smerter anvendes perorale morfika, evt.
medgivet patienten fra klinikken.
Sygehusapoteket kan levere medicinpakker, skræddersyet til specifikke indgreb.

Hvilken fast medicin skal pauseres?
Som hovedregel bør patienten fortsætte med egen medicin, også i operationsdøgnet:
- Fast morfika- eller benzodiazepinbehandling: pt.
skal fortsætte med denne behandling i operations-
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døgnet for at undgå øgede smerter og abstinenssymptomer.
B-blokkere: Bør gives i operationsdøgnet.
B2-agonister og inhalationssteroider: Bør fortsætte i
operationsdøgnet. Det er en god ide at bede pt. medbringe sædvanlige bronkolytika.
Steroid: Hvis pt. tager sin sædvanlige morgendosis, er
der ikke behov for supplerende steroid ifm. indgrebet.
Pt. kan modtage steroid som kvalmeprofylakse.
ACE-hæmmere og ATII-antagonister: Kan som hovedregel tolereres, om end kombination med NSAIDbehandling kan diskuteres. Hvis stofferne er indtaget
samme dag, er der større risiko for hypotension,
specielt ved spinalanæstesi. Til gengæld er risikoen for
hypertensivt respons ved intubation nedsat.
a1-blokkere (prostatahyperplasi): Risiko for hypotension. Pause i OP-døgn anbefales.
Acetylsalicylsyre:3 døgns pause før kirurgi, undtagen
hvis pt. har koronarstent.
AK-behandling: 3 døgns pause med Marevan-behandling. Hvis døgndosis ≤ 2,5mg, er pt. "slow metabolizer"
og skal så holde 7 døgns pause.  Marcoumar (phenprcocoumon): 7 døgns pause. Substitution med dalteparin (Fragmin) 100IE/kg x 2 s.c. afhængigt af grundlidelse.
Det sparer meget arbejde for alle parter, hvis afsnittet
har en fælles instruks for håndteringen af pausen med
AK-behandling.
Clopidogrel (Plavix): 5 dages pause. Substitution med
dalteparin ved koronar stent. NB: nye retningslinier
publiceres snart!

Efter operationen
Alle patienter, der har været bedøvet eller sederet,
køres hjem i bil eller taxa, så de ikke skal færdes
alene i trafikken. Nogle dagkirurgiske afsnit kræver
at patienten har selskab af en voksen person hjemme
i operationsdøgnet. Der er dog ingen evidens, der
støtter dette krav, og selv i lande med et højt niveau
af defensiv medicin er det ikke indeholdt i de faglige
rekommandationer. En gennemgang af et meget stort
dansk dagkirurgisk patientmateriale viste at genindlæggelser hyppigst skete på 4-6. dagen, og så længe
har ingen krævet observation! Krav om selskab i hjemmet bør reserveres større dagkirurgiske operationer,
og vægten bør ligge på en grundig information inden
hjemsendelse, herunder telefonnumre til brug ved
akutte problemer (4).
En skemalagt telefonkontakt mellem patienten og en
sygeplejerske fra det dagkirurgiske afsnit dagen efter
operation er nyttig, både for patienten, der får lejlighed
for at drøfte tvivlsspørgsmål, og for afdelingen, der
kan indsamle feedback mhp. kvalitetskontrol.

Cases fra forfatternes afsnit:
1. TUR-B, mand, 68 år. Kronisk atrieflimren, his-ablatio,
ICD-pacemaker. EF 20%, i AK-behandling. Endovaskulær operation for abdominalt aortaaneurisme.
NIDDM. Ukompliceret forløb, propofol-remifentanil-
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LMA. 1 time på OP-stue, 3 timer på hvilestue. Hjemsendt i velbefindende. Marevanpause uden substitution efter gældende retningslinier.
2. Kvinde, 60 år. 135 kg, 160 cm, BMI = 53. Søvnapnø,
CPAP. Hysteroskopi 80 minutter i propofol-remifentanil-ketorolac-LMA anæstesi. På hvilestue 80 minutter, herefter udskrevet i velbefindende.
3. Skizofren, BMI 40, Slidgigt. NIDDM, insulin og metforminbehandlet. Hjemmesygeplejerske giver daglig
medicin. Ingen af tilstandene udgør isoleret kontraindikation mod et dagkirurgisk forløb, men kombinationen af tyngdefaktorer taler for indlæggelse - jf.
"påklædningstest".

De politiske slagsmål:
Såfremt man udvider den dagkirurgiske kapacitet, kan
man risikere modstand fra andre sygehusafsnit. Flere
patienter på dagkirurgisk afsnit betyder øget plejetyngde på sengeafdelingerne, og aktivitetsnedgang
på den "gamle" operationsgang, og nye løsninger skal
inddrage repræsentativt personale.
Afregningen ændres også, og DAGS taksten kan ikke
forventes at modsvare de aktuelle udgifter; ofte er
afregningsforskellene grotesk store: på forfatternes
afsnit blev ureterstensfjernelse under indlæggelse
takseret til 33000 DRG-kroner, mens DAGS-taksten er
6000 kr, hvilket kun dækker utensilieforbruget.
Et samarbejde i 2007 mellem WHO og IAAS, International Association of Ambulatory Surgery har mundet ud
i denne politik:

10 Key recommandations in making day surgery
happen
1. Consider day surgery the norm for all elective procedures
2. Separate flows of day surgery patients from inpatients
3. Design facilities structurally separate from inpatient facilities
4. Provide day surgery units with independent management and dedicated nursing staff
5. Take advantage of motivated surgeons and anaesthetists to lead the change.
6. Accompany expansion of day surgery by reductions in inpatient capacity
7. Educational programmes for hospital and community staff
8. Remove regulatory and economic barriers
9. Accounting practices must reflect results independent of admission or day surgery
10. Monitor and provide feedback on results

Slutord
Ved starten af dagkirurgien flyttede man de små
indgreb fra operationsgangen over på det dagkirurgiske afsnit. Ved planlægning af moderne kirurgi kan vi
vende tingene om og betragte et dagkirurgisk indgreb
som første valg.
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SSAI Position Paper - opdateret!
Overlæge Sven Felsby og overlæge Ulf Thyge Larsen.
Dagkirurgisk afsnit, Anæstesiologisk-intensiv afdeling.
Århus Universitetshospital Skejby
Baggrund
DASAIMs formand, Ole Nørregaard, holdt på årsmødet et
spændende foredrag om det anæstesiologiske speciales
fremtid. Foranlediget af et kritisk spørgsmål fra undertegnede (måske er "hemianopsi" snarere fornærmende
end kritisk) opfordrede Ole mig til at skrive et addendum
til hans "position paper". Så kan jeg lære at tie stille en
anden gang.
Anæstesiologi dækker anæstesi, intensiv terapi, smertebehandling, akut præhospitalbehandling og transport af
kritisk syge. Alle disse felter omdefineres i disse år, som
Ole har gjort rede for. Men der er flere forandringer på
vej, som vi som videnskabeligt og fagligt selskab ikke
bare skal være forberedt på, men aktivt deltage i: Anæstesi kommer til at foregå anderledes, og på andre steder
end det plejer.

Det anæstesiologiske speciale kom til verden på Den
Store Operationsgang.
Vi hylder operationsgangen hver dag: Vi tumler søvngængeragtigt gennem morgentrafikken; får et lille kick
når vi trækker i det grønne tøj; til morgenandagten stiger
pulsen med forventningen om hvor vi skal hen, og endelig åbenbarer tilværelsens sande mening sig for os når vi
træder ind på specialets højborg - Den Store Operationsgang. Her vågner vi op, mens andre må sove.
På den baggrund er det ikke svært at se, hvordan
troldene i den dagkirurgiske mine har fået skyld for at
ødelægge festen:

Erfaringer fra udlandet viser, at op til 70% af al kirurgi
kan foregå i et dagkirurgisk forløb. Det vil betyde en
revolution i vort hospitalsarbejde. Vi skal præmedicinere,
operere, bedøve og smertebehandle anderledes - men
vi får en enorm gevinst i form af tilfredse patienter med
mindre kognitiv dysfunktion og effektive forløb med et
mindre ressourceforbrug.
Der er flere grunde til at oplagte dagkirurgiske operationspatienter aktuelt bliver indlagt - kirurgerne har ofte
mere råderet over Den Store Operationsgang end over
det dagkirurgiske afsnit. Dermed bliver hver ny dagkirurgisk patient medvirkende til en omfordeling af magten
over produktionen. Men vi bør kunne hæve os over
skyttegravsplanet og se på, hvordan vi får opereret flest
patienter bedst og billigst.
Det er ikke nogen nem eller hurtig organisationsændring.
Mange personalegrupper skal tages i ed, og Machiavelli
ramte plet: "Der findes ikke noget, der er vanskeligere at
tilrettelægge, mere tvivlsomt at gennemføre med held
og farligere at virkeliggøre end indførelse af forandringer." Men vi slipper ikke, er jeg bange for. Enten styrer vi,
hvordan de nye patientforløb kommer til at foregå, eller
andre vil gøre det for os.
Jeg vil derfor afslutte mit Position Paper Update med et
juleønske:
Kritisk og aktiv indsats fra DASAIM i overgangen fra
"elektiv kirurgi på Den Store Operationsgang" til dagkirurgi.
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Ultralydsvejledte perifere nerveblokader:
Vision, strategi, implementering og kvalitetssikring
Jens Børglum, overlæge, ph.d., MBA.
Kenneth Jensen, overlæge, BBA.
Anæstesiologisk og Intensiv medicinsk afdeling Z, Bispebjerg Hospital

Indledning
Anvendelsen af ultralydsvejledte perifere nerveblokader
(PNB) har gennemgået en meget omfattende udvikling,
siden den første moderne publikation om denne teknik
blev publiceret i 1994 (1). Introduktionen i brugen af
ultralyd (UL) som vejledning til PNB i Danmark udsprang
fra Rigshospitalet ved overlæge, dr. med. Zbigniew J.
Koscielniak-Nielsen ved hans samarbejde med eksperterne i Wien. Siden har brugen af UL til PNB til mange
forskellige formål i løbet af de sidste 6-7 år spredt sig
til flere områder i Danmark (2-6). Mange anæstesiologiske afdelinger landet over står dog stadig overfor at
implementere brugen af UL-vejledte PNB fuldt ud. Det
forekommer, at en del anæstesiologer står alene med opgaven, og det kan være vanskeligt at udnytte potentialet
fuldt ud, selv om der findes kurser, glimrende hjemmesider på internettet og bøger om emnet. Dette indlæg er et
forsøg på opremse en række muligheder, der måske kan
gøre det lettere at få ideer til, hvordan man kan komme
fra visionen til den færdige udgave.

Vision
Visionen bør være båret af et ønske om, at man med brugen af den UL-vejledte teknik vil kunne motivere endnu
flere anæstesiologer (unge som erfarne) til at interessere
sig for de mange fordele regional anæstesi og specielt
PNB kan tilbyde vores patienter (7). Det gælder i særdeleshed også, når det drejer sig om at sikre accellererede
patientforløb, flere patienter i dagkirurgisk regi, mindre
opioidforbrug, og om at minimere forbrug af ressourcer
i det vanlige system, hvor man kan søge at mindske eller
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eliminere opholdet i opvågningsenheden for de patienter, der ikke har behov for det (8).

Strategi
Lad os komme videre fra ”vision/mission statements”,
som godt kan være svært at forholde sig til i hverdagen,
når den første begejstring har lagt sig. Når det angår
UL-teknikken og dens anvendelse i den anæstesiologiske
praksis, da er det netop det klinisk arbejdende personale,
der bringer ny værdi til patienterne. For os at se, så er
dette en særdeles vigtig pointe i hele strategiformuleringen. Strategiformuleringen er også det springende
punkt, når nye procedurer skal indføres. Der er ingen
tvivl om, at det vil være meget vanskeligt nogensinde
at bevise, at den UL-vejledte teknik er mere sikker end
brugen af den nervestimulations (NS)-vejledte teknik til
PNB (9). Der er dog heller ikke tale om nogen konkurrence metoderne imellem, selv om der kan have været
sagt knubbede ord fra den ene ekspert til den anden. Vi
har den opfattelse, at brugen af UL-vejledte PNB ”taler til
hjertet” hos mange anæstesiologer, af den simple årsag,
at levende billeder af nålens skaft og spids og fremføring
af nålen i ”real time”, samt den visuelle sikring af spredning af lokalbedøvelse under injektion for mange kan
være lettere at forstå og acceptere.
Her er et eksempel på en teknik, hvor man kan benytte
UL vejledning til at identificere en nervestruktur. Man kan
med fordel supplere sin verifikation af nålens placering
ved hjælp af nervestimulation, inden lokalanæstesimiddel injiceres.
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UL-vejledt plexus sacralis (SP) og ischiadicus (SN) blok –
sacral/parasacral adgang (Mansour pivot teknik). PIM =
musculus piriformis, GM = musculus gluteus maximus,
IS = spina ischiadicus.
Hvis vi som anæstesiologer skal kunne overbevise vores afdelingsledelse, vores direktion og vores kirurgiske
kolleger om fordelene, da må vi registrere effekt, kvali-

tet og tilfredshed, kvalitetssikre hele patientforløb, lave
forskning og samtidig være åbne overfor eventuelle
vanskeligheder og ressourcehensyn der kan ligge som
sten på vejen. Den følgende strategiformulering – eller
brugsanvisning om man vil - er baseret på praktiske
erfaringer på anæstesiologisk afdeling Z, Bispebjerg
hospital i perioden 2007/2008 til december 2010. Der
nævnes en række elementer, der med fordel kan følges;
rækkefølgen af elementerne er selvfølgelig til fri afbenyttelse.
Mulige argumenter for anvendelsen af UL vejledte PNB
over andre metoder til nervelokalisation.
Vi har i tabel 1 forsøgt at beskrive nogle af de mulige
fordele ved UL vejledte PNB i forhold til NS-vejledte PNB
eller blind teknik, som vi ser det.

Tabel 1. Mulige fordele ved UL-vejledning i forhold til andre ervelokalisation.
Fordelagtige UL-vejledte PNB

Eksempler: nerver og kliniske scenarier

Nerver uden motorisk påvirkning

Saphenus nerven midtfemoralt: knækirurgi
Superficiel cervikalplexus (C3-C4): a. carotis og klavikelkirurgi

Nerver med motorisk komponent
af begrænset betydning for
mobilisering

Obturatorius nerverne (anterior og posterior gren): hofte og knækirurgi
Transverse abdominis plane (TAP) blok: tarmkirurgi

Nerver, der kan være vanskelige
at nå

Alle nerver: patienter med fedme eller deformiteter
Ischiadicus subglutealt eller antero-medialt på låret: patienter med amputationer
eller neuropati (ringe motorisk signal)

Nerver med høj risiko for central
eller systemisk spredning

Lumbale plexus (psoas compartment): hoftekirurgi
Sacral/parasacrale plexus: hoftekirurgi, amputationer
Paravertebrale nerver: smerte i osteo-, myo- og dermatomer
Multiple blok: risiko for højvolumen toxicitet

Nerver, der ligger tæt på vigtige
strukturer

Plexus brachialis og phrenicus interscalenært, eller plexus brachialis  
supraclaviculært: patienter med kronisk lungesygdom eller med risiko for  
pneumothorax
Intercostale nerver: costafrakturer (pneumothorax)
N. og a. femoralis i inguinalfolden, eller plexus brachialis infraclaviculært: patienter
med koagulopati

Nerver, der er trykfølsomme

Alle nerver: immobiliserede patienter, patienter med HNPP (hereditary liability to
nerve pressure palsies), eller patienter med lokal inflammation

Nerver, der forsyner en ekstremitet
med fraktur

Alle nerver: tilstande, hvor muskelkontraktioner er uønskede eller smertefulde

Nerver i potentielle medikolegale
sammenhænge

Alle nerver: patienter med eksisterende nerveskade, eller med høj risiko for
kirurgisk nerveskade
Alle nerver: patienter, hvor præcis dokumentation af PNB proceduren er påkrævet
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NICE guidelines – vaskulær adgang
Det synes ikke urimeligt at læne sig op de såkaldte ”NICE
guidelines” fra det engelske National Institute for Health
and Clinical Excellence (10). I 2002 anbefalede NICE brugen af UL ved central venøs kateter (CVK) anlæggelse. I
2007 lavede man så en sammenligning af komplikationsrater før og efter disse guidelines blev implementeret,
og resultatet var en overbevisende reduktion af komplikationsraterne. Denne argumentation er stadigt overbevisende, når det gælder patientsikkerhed, som altid bør
være i højsædet.

Driftsøkonomiske aspekter
Man må fremskaffe og dokumentere de mest overbevisende argumenter for de økonomiske aspekter. Flere
studier har faktisk undersøgt dette. Et nyligt studie
tilfører implementeringsprocessen en særlig viden (11).
Det kan dog være vanskeligt at overføre undersøgelser
udført i udlandet, hvor der hersker andre økonomiske
principper, men det er dog et skridt på vejen. Med dette
forbehold kan man i den pågældende undersøgelse i
udlandet påvise, at hvis man takserer brugen af ultralyd

(dvs. sender en regning for ydelsen), så er der tale om
en klar fordel ved UL-vejledte PNB overfor NS teknikken. Hvis man ikke kan medregne brugen af ultralyd i
en form for taksering, så er det kun i dagkirurgi, at der
er tale om en økonomisk fordel. Den økonomiske fordel
forsvinder ved indlæggelse og ved tilføjelse af generel
anæstesi. Alligevel har der været fremsynede ledelser
på flere hospitaler landet over, som har fremskyndet
processen med anæstesiologisk ultralyd. Vi har opgjort
følgende forløb for den samlede ortopædkirurgiske patientmasse i tiden 2006 til november 2010, hvilket netop
er den periode, hvor vores afdeling har implementeret
brugen af UL vejledte PNB (tabel 2). Som det fremgår,
har patientbelastningen været stort set uændret, mens
afdelingen været igennem en udvikling med stigende
brug af PNB og faldende ressourceforbrug både præoperativt og postoperativt. Den præoperative gevinst
tilskriver vi afdelingens indsats med benyttelse af leanprincipper i patientforløb og arbejdsbeskrivelser, mens
vi tilskriver de hurtige postoperative forløb den markant
øgede brug af PNB, som i 2010 næsten udelukkende har
været UL-vejledt (12).

Tabel 2. Nogle nøgleindikatorer for forandring i ortopædkirurgisk operationsgangslogistik i 2006, 2008 and 2010 på
Bispebjerg Hospital. Både major og minor kirurgi, elektiv og akut, er inkluderet.
Nøgleindikatorer

2006

2008

2010*

Antal ortopædkirurgiske indgreb

3991

3771

3809

ASA funktionsniveau 1 eller 2

85%

81%

84%

PNB benyttet

19%

37%

45%

Transport direkte fra operationsstue til stamafdeling

5%

12%

23%

Median ventetid på patient

3 min.

5 min.

0 min.

Median tid til forberedelse (ID til kirurgi)

51 min.

45 min.

40 min.

Median knivtid

51 min.

50 min.

51 min.

Median tid til vækning

27 min.

23 min.

20 min.

Median skiftetid (tom operationsstue)

43 min.

35 min.

21 min.

Median tid på opvågningsafsnittet

95 min.

80 min.

65 min.

Median tid forbrugt på operationsgangen ialt

270 min.

238 min.

197 min.

*Indtil november, 2010.

Den videnskabelige evidens
Det er afgørende, at man sørger for grundig information
herom til afdelingsledelsen og hospitalets direktion. Det
er særdeles nyttigt, at man kan argumentere for de præferencer, som afdelingen gerne vil anbefale. Vi har i tabel
3 forsøgt at beskrive tyngden af videnskabelig evidens
i de studier, der beskæftiger sig med UL-vejledte PNB,
anno 2010. Som det fremgår, er studiernes kvalitet rimelig, når man undersøger postoperative smerter, men for
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kirurgisk anæstesi (dvs. kirurgi alene i nerveblokade, med
minimal brug af hjælpestoffer) og andre smertescenarier
er evidensen noget svingende. Der er frem for alt behov
for flere randomiserede studier, især når det gælder
blokader af mindre brugte nerver (dvs alle andre end
femoralis-, infraclaviculær og popliteablok). Fremtiden vil
nok i højere grad end tidligere handle om kombinationer
af specifikke nerveblok, med lavere dosering at lokalanæstetika og mindre motorisk påvirkning.
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Tabel 3. Bedst tilgængelig evidens i UL PNB studier, i forhold til det analgetiske formål med nerveblokaden.
PNB

Akut/kronisk smerte

Kirurgisk anæstesi

Postoperativ smerte

1b

-

2b

Scalener

4

1b

2b

Supraclaviculær

-

1b

2b

Infraclaviculær

4

1b

1b

Axillæ

-

1b

2b

2b

-

1b

Rectus sheath

-

-

1b

II/ICH

-

-

1b

1b

1b

1b

NCFL

4

4

-

Obturatorius

-

1b

1b

Saphenus

-

2b

2b

Ischiadicus, proximal

-

1b

2b

Ischiadicus, poplitea

4

1b

1b

Suprascapulær

TAP

Femoralis

Evidensniveau: 1b = RCT; 2b = kohortestudie; 4 = kasuistik. - = ingen tilgængelige studier. Evidensniveau ifølge www.ebm.net.

Kvalitetssikring
Det er ikke nok med, at man kan få gevinster ved accellererede patientforløb på hospitalets matrikel, men man
bør også kunne kvalitetssikre, hvordan patienterne har
det, når de er sendt hjem, og hvilken effekt de UL-vejledte
PNB har haft for patienterne. Alt for ofte er patienterne
”ude af syne og ude af sind” og uden mulighed for at
tilrette krav til behandlingen, når resultaterne skal gøres
op. På Bispebjerg hospital har vi iværksat netop en sådan
kvalitetssikrende funktion. Fra og med 1. april 2010 har
vi fået etableret en fast præ-operationel anæstesiologisk
enhed (et dedikeret blok-rum) på den ortopædkirurgiske
operationsgang, hvor der bliver anlagt UL-vejledte PNB
før operationerne. Afdelingsledelsen har også faciliteret,
at en dedikeret blok-sygeplejerske (på Bispebjerg hospital er det sygeplejerske Anne Bartholdy, der varetager
denne funktion) assisterer ved logistik, administration af
blokader og kvalitetssikring af effekten.
Indtil videre betjener blokrummet og de to patientpladser
helt overvejende de mange idrætskirurgiske patienter,
men konceptet kunne sagtens udvides til også at dække
større ekstremitetskirurgiske indgreb og alle de akutte
og subakutte tilfælde. På Bispebjerg hospital forgår der
en særdeles omfattende registrering af disse blokader,
og alle patienter får besked på, at de vil blive ringet op
dagen efter operation og blokadeprocedure, hvor vi vil
stille forskellige spørgsmål til blokadeanlæggelse, smertelindring, accept af blokade, motorisk og sensorisk evne
efter blokade - og ikke mindst om patienterne vil anbefale
blokaderne til andre patienter. Denne øgede opmærk-

somhed på, hvordan det går vores patienter efter bedøvelsen, anser vi faktisk for en essentiel praksis i fremtiden. På denne plads er det også interessant at nævne, at
man på Aarhus Universitetshospital - hvor man altid har
været primus motor i udviklingen af anæstesiologisk ultralyd - netop har etableret et stort præ-anæstesiologisk
center med hele 6 sengepladser, og der er indkøbt helt
nyt ultralydsmateriel, der både kan fungere som stationære og mobile enheder. Det bliver også meget spændende at følge udviklingen herfra.

Markedsanalyse
Hvilke apparater er tilgængelige på markedet, og hvilke
apparater passer til afdelingens behov? Det kan være
en jungle at orientere sig i, og der er i de seneste år
kommet mange alternativer. Det er vores erfaring, at
man bør se på følgende: (1) hvad er afdelingens behov
– både det nuværende og det fremtidige; (2) hvad er det
generelle ”know-how” på afdelingen, når det angår ultralyd?; (3) skal udstyres kun bruges på særligt udvalgte
lokaliteter (stationære enheder), eller skal udstyret
kunne benyttes på mange lokaliteter (mobile enheder);
her kan det være væsentligt, at medicoteknisk afdeling
ser på, hvordan de vurderer materialer og holdbarhed;
(4) kan vi bruge apparaterne til alle de undersøgelser,
vi har lyst til at foretage?; (5) kan alle let lære at benytte
apparatet?; (6) hvis apparatet går i stykker, hvad er så
mulighederne for teknisk assistance i løbet af 12-24
timer?; (7) kan apparaterne let rengøres?; (8) hvad er
”boot-time”, og kan apparaterne fungere i tilstrækkelig
lang tid på batteri?; (9) kan apparaterne benyttes til
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akut funktion (skadestue, akut teams, lægeambulance,
hjertestop med videre)?

Anæstesiologisk ultralyd generelt
Det anbefales, at man fra begyndelsen tænker på
anæstesiologisk ultralyd i bredeste forstand. UL vejledt
vaskulær adgang - og nu også i tiltagende omfang UL
vejledte PNB - synes som nævnt at være underbygget
af stadig mere videnskabelig evidens (7-10). Her må dog
ikke glemmes, at danske pionerer gennem mere end 20
år faktisk har advokeret for den udvidede brug af FATE og
FAST (13,14). Som en naturlig konsekvens heraf - og til
stor glæde for alle der har med anæstesiologisk ultralyd at gøre - har Aarhus Universitet udnævnt overlæge,
ph.d., dr. med. Erik Sloth som den første skandinaviske
professor i anæstesiologisk ultralyd. Den præ-hospitale
indsats indenfor ultralyd har på Aarhus Universitetshospital gennem de seneste 1-2 år haft et meget spændende ”trial-run” med den præ-hospitale lægelige
indsats og point-of-care ultrasound (14). Nogle af disse
resultater blev på glimrende vis præsenteret på DASAIM
i København november 2010 af overlæge Claus Valter
Rohde. Herudover blev der på DASAIM 2010 præsenteret
brugen af ultralyd til alternativ verificering af korrekt orotracheal intubation, FATE, UL vejledte PNB, en ultrasonisk
blokskole fra et team på Bispebjerg hospital, men også
lunge scanning, TEE & TCD og nervus opticus scanning
kan spille en rolle I fremtiden. Som i så mange andre af
livets sammenhænge skal man i alle tilfælde ikke gå ned
på grund af udstyret, så det er bedre at tænke bredt fra
begyndelsen!

Intern markedsførelse
Det er ikke kun vigtigt at markedsføre UL-vejledte PNB
overfor afdelingsledelsen og direktionen. Det er lige så
vigtigt, at vi kan få så mange partnere som muligt med
– sygeplejersker (anæstesi/opvågning/intensiv), læger
(alle uddannelsessøgende og speciallæger på anæstesiafdelingen) og kirurger. Men vores medicinske kolleger
har afgjort også store kompetencer og meget at byde
på. På Bispebjerg har afdelingerne for fx ortopædkirurgi,
abdominal kirurgi, kardiologi, lungemedicin og radiologi
deltaget i (eller har udtrykt ønske om at deltage i) fælles forsknings- og kvalitetsprojekter i samarbejde med
anæstesiologisk & intensiv medicinsk afdeling. Her er
det meget vigtigt at pointere, at anæstesiologisk ultralyd
ikke konkurrerer med fx kardiologer, akut medicinere,
radiologer eller andre. Det er et klart klinisk faktum, at
anæstesiologerne ofte bliver tilkaldt af andre specialer,
når patienter på deres afdelinger har det dårligt, og når
patienter er akut syge, og derfor er det vigtigt, at anæstesiologer har mulighederne for at lave en form for basisdiagnose blandt andet baseret på UL undersøgelser for at
fremme patientbehandlingen - den rigtige vurdering, den
rigtige instruks, den rigtige henvisning - hurtigere, bedre
og mere strømlinet. Det må da give mening for de fleste.

Implementering, kvalitetssikring og videnskab
Implementering, kvalitetssikring og videnskab hænger
efter vores mening uløseligt sammen, og det er helt afgø-
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rende for hele tiden at kunne optimere vores behandlingstilbud til patienterne, at man fortsætter på denne
udviklingsvej. En sådan strategi kræver dog ofte mange
ressourcer. På Bispebjerg hospital har det bevirket, at vi
har oplevet mere end 2 år med uhindret fremgang i processer og forskning inden for anæstesiologisk ultralyd. I
relation til vores ultralydssektion blev 2009 videnskabeligt den første spæde begyndelse efter små to års tilløb,
men antallet af publikationer, posters og abstracts  i
2010-11 ser ud til at blive langt mere omfattende, og sådan skulle det gerne fortsætte. Forventningens glæde er
jo ofte den største! Stort set alle interesserede bliver involveret i afdelingens forskning og kvalitetsudvikling på
ultralydsområdet. Mere end 50% af de uddannelsessøgende læger involveres efter eget udtrykt ønske, og også
sygeplejersker har udvist interesse og har været med til
at publicere originale arbejder. De ansvarlige læger, der
indfører nye tiltag, bør holde fokus på implementering,
sikkerhed og ”vidensdeling”. Det sidstnævnte er et ægte
management buzz word, men det er ekstemt vigtigt. Det
er nemlig afgørende at sikre, at når afdelingen/hospitalet
har investeret i dyr teknologi, så skal man også tilsikre
– gerne ved forudbestemte programmer – at der er ressourcer til at opnå bred indlæring og implementering i
afdelingen. Det er også meget vigtigt at definere, hvad
der er en videnskabelig proces, og hvad der er en fuldt
implementeret funktion på afdelingen. For den entusiastiske medarbejder kan det være svært at vente; men det er
vigtigt at have alle med.

Ultralyds blokskole på Bispebjerg hospital
Anført af overlæge Anders Rothe og læge Søren Bøgevig har vores afdeling implementeret en ultrasonisk
blokskole. De foreløbige resultater blev fremvist som
foredrag på DASAIM 2010.
Blokskolen bygger på teoretisk undervisning, udlevering
af artikler og en særlig lærebog forfattet internt, kadaver
og præparat undervisning på Panum, tentamen og ULworkshops. Efter vel overstået 3-dages intensivt kursus,
allokeres deltagerne i de efterfølgende 3 måneder på skift
til at forestå superviserede UL vejledte PNB i blok-rummet og ved alle andre lejligheder, hvor det kan lade sig
gøre.  Vi har fra begyndelsen søgt først at uddanne speciallægerne på afdelingen, så alle kunne deltage i både
hverdag og vagt og derved yde den samme behandlingskvalitet i vagten som i dagtiden. Vi har siden søgt at rette
denne indsats primært mod de uddannelsessøgende
læger i afdelingen.

Konklusion
Det er vores overbevisning, at indførelsen af nye anæstesiologiske praktikker i klinikken kræver nøje overvejelse
og et team af folk, der kan tage hånd om implementeringen15. Det er sikkert ikke en overraskende konklusion
for de fleste anæstesiologer! Det skal dog ikke hindre
os i, at vi gerne vil delagtiggøre andre anæstesiologer i
den proces, vi har været igennem. Den udvikling vores
afdeling har været igennem de sidste 3 år har bevirket,
at der i dag stort set ikke bliver anlagt CVK uden brug
af UL vejledning – også selv om ”Operation Life” ikke
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nævner UL med et eneste ord. Vi er flere, der før i tiden
var specialister i NS-vejledte blok, men i dag forholder
det sig sådan, at mere end 95% af alle nerveblokader til
ortopædkirurgiske operationer bliver anlagt vejledt af UL.
Flere af os er næsten blevet konvertister; ikke fordi det er
et popsmart valg, men fordi UL rent faktisk byder på en
”see it for yourself” oplevelse, der beriger den kliniske
hverdag, og hvor patienten også selv kan følge med. Det
er i dag således utænkeligt, at abdominale blokader (TAP,
rectus sheath, ilioinguinal/iliohypogastricus) anlagt af en
anæstesiolog, ikke vejledes af UL. Et af de første elementer uddannelsessøgende læger ønsker at blive introduceret til på vores afdeling, det er netop evnen til at anlægge
UL vejledte nerveblokader. Vi ser det således som en
succeshistorie, og både vores afdelingsledelse, vores
direktion og vi selv ser det som en positiv udvikling, der
giver klinisk og videnskabelig fremdrift.
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Nyt fra DAD
Peter Ahlburg, specialeansvarlig DAD

»

En gennemgang af disse viste, at tallene viste en række fejl i
beregningerne. Tallet er vildt overestimeret. Et eksempel er død, det
registreres i LPR og potentielt også i DAD, men man opnår ikke et korrekt
tal for dobbeltregistreringer ved at gange med antallet at patienter i DAD HELDIGVIS, men der er stadig dobbeltregistreringer.

Sundhedsstyrelsen indkaldte til møde om dobbeltregistreringer i kvalitetsdatabaser. Baggrunden var, at man
havde fundet et stort overlap af data fra databaserne og
Landspatientregisteret.
Dansk Anæstesi Database var udpeget som den helt
store ”synder” med 17 mio. parametre registreret både i
DAD og LPR.
En gennemgang af disse viste, at tallene viste en række
fejl i beregningerne. Tallet er vildt overestimeret. Et
eksempel er død, det registreres i LPR og potentielt også
i DAD, men man opnår ikke et korrekt tal for dobbeltregistreringer ved at gange med antallet at patienter i DAD HELDIGVIS,  men der er stadig dobbeltregistreringer.
Der var arbejdet med forskellige modeller og lavet
forsøg på data fra Det Nationale Indikatorprojekt. Der
var stadig uløste problemer, og en manuel gennemgang
af indtastningerne var nødvendige hos en uacceptabel
høj procentdel af patienterne (50%). Der var dog en lille
teoretisk besparelse.

En række databaser var repræsenteret, og da behovene
for de forskellige databaser er meget forskellige, blev
man enige om at indkalde repræsentanter for databaserne til  møder for hver database. Disse møder starter i
januar.
Min holdning er, at der for DAD’s vedkommende bør
satses på automatisk indberetning af data til DAD. De
forholdsvis få data vi vil kunne få fra LPR vil kun medføre
en beskeden tidsbesparelse, som ikke vil stå mål med
indsatsen for at etablere funktionen.
Styregruppen ser i øjeblikket på en revision af modulerne
i DAD. Der er et ønske om at forenkle ”vanskelig luftvejsmodulet” og ”regional analgesimodulet”. Arbejdsgrupper
er ved at blive etableret efter generel invitation er sendt
rundt til alle anæstesiafdelinger.
Desuden er det et stort ønske om at lave en DAD ”light”
til afdelinger med mange små og forholdsvis ukomplicerede anæstesier. En arbejdsgruppe ser på det.

Disputatsprojekt
En klinisk assistentstilling vil være ledig i forår 2011 omhandlende betydningen af risikofaktorer for postoperativ morbiditet
efter fast-track hofte- og knæalloplastik. Projektet bygger på nye hypoteser og undersøgelserne vil få stor international impact for vores forståelse af hvorfor eller hvorfor ikke den præoperative risikopatient har eller ikke har risiko i et accelereret
forløb.
For yderligere information:
Prof. Henrik Kehlet
Enhed for Perioperativ Patofysiologi
Rigshospitalet
Tlf.: 35 45 40 74
E-mail: henrik.kehlet@rh.regionh.dk
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Nyt fra Dansk Intensiv Database (DID)
Christian F. Christiansen, Århus.
Ebbe Rønholm, Kolding

»

Kompletheden af de senest indførte koder i DID (udskrivelsesdato/tidspunkt, patientkategori og udskrivelsesmåde) er for mange afdelingers
vedkommende overordentligt tilfredsstillende, med en komplethed af
data på over 90% af registrerede intensivforløb. Der resterer dog en række
afdelinger, som endnu ikke fuldt ud har implementeret de senest indførte
koder.

Dansk Intensiv Database (DID) er en national klinisk
kvalitetsdatabase, som primært bygger på data som er
indberettet af afdelingerne til Landspatientregisteret.

Årsrapport 2009
Årsrapport 2009 fra Dansk Intensiv Database er den tredje
årsrapport fra DID og omfatter 31.970 hospitalsforløb med
indlæggelse på intensivafdelinger fordelt på 37 hospitaler
i perioden 1. januar 2009 - 31. december 2009. På seks
hospitaler med mere end én intensivafdeling er det med
den i 2009 foretagne registrering ikke muligt at få separate
data for de enkelte intensivafdelinger.
Kompletheden af de senest indførte koder i DID
(udskrivelsesdato/-tidspunkt, patientkategori og udskrivelsesmåde) er for mange afdelingers vedkommende overordentligt tilfredsstillende, med en komplethed af data på
over 90% af registrerede intensivforløb. Der resterer dog
en række afdelinger, som endnu ikke fuldt ud har implementeret de senest indførte koder.
Der er betydelig variation i andelen af samtlige indlæggelser på intensivafdeling, som medførte behandling med
respirator, non-invasiv ventilation, dialyse og inotropi.
Andelen af respiratorbehandlede synes størst på større regionshospitaler og mindst på de mindre regionshospitaler.
Internationale opgørelser viser, at 3-7% af alle intensivpatienter dialyseres under indlæggelsen på intensivafdeling
på niveau 3 afdelinger (højtspecialiserede afdelinger).
Dette er i overensstemmelse med resultaterne i årsrapporten. Ligeledes afrapporteres forekomsten af respiratorbehandling på disse centre til 50 -70%. Dette er også i
overensstemmelse med resultaterne i denne opgørelse.
Dødeligheden under hospitalsindlæggelse og inden for 30
dage efter intensivindlæggelse varierede betydeligt mellem hospitalerne. De standardiserede mortalitetsratioer
varierede mindre end den ujusterede dødelighed, hvilket
tages som udtryk for, at en del af forskellen i dødelighed
skyldes forskelle i case-mix betinget af køn, alder og
komorbiditet. .

Kommende rapporter bliver forbedret på flere områder.
For det første forventer vi at kunne anvende afdelingsspecifikke koder for alle intensiv afdelinger, hvilket
indebærer at det vil være muligt at vise separate data
for hver enkelt afdeling - også på hospitaler med flere
intensivafdelinger. For det andet, vil det i takt med at
komplethedsgraden for registrering af udskrivelsestidspunkt bedres, blive muligt at registrere flere intensivforløb i hvert hospitalsforløb. Dette har ikke været muligt
i den aktuelle rapport, som derfor har en tendens til at
underestimere antallet af intensivforløb. For det tredje,
vil den udvidede kodning, som beskrevet i DID vejledning om indberetning til LPR 2010, gøre det muligt at
generere væsentlige kvalitetsindikatorer, såsom genindlæggelse på intensivafdeling, udskrivning i aften- og
nattetimer samt dødelighed inden for 48 timer efter indlæggelse, forekomsten af VAP, samt SAPS II-justerede
dødelighedsestimater. Dertil kommer, at indikatorerne
kan beregnes for relevante subgrupper (akut/elektivt
kirurgiske patienter, medicinske patienter).

Kvartalsrapporter
Foruden årsrapporterne, udgiver DID også kvartalsrapporter til de enkelte intensivafdelinger. Flere af de ovenfor nævnte kvalitetsindikatorer er allerede indført i de
kvartalsrapporter for 2010, som netop nu bliver udsendt
til de enkelte intensivafdelinger.

Vejledning om standardiseret mortalitetsratio (SMR)
På baggrund af tilbagemeldinger fra afdelingerne har vi
fundet behov for at udarbejde en vejledning om SMR.
Formålet med vejledningen er at medvirke til korrekt
tolkning og anvendelse af SMR. I vejledningen beskrives styrker og svagheder ved anvendelse af SMR, samt
hvorledes SMR beregnes i DID.
Årsrapporten og vejledningen om SMR kan læses i sin
helhed på www.did1.dk
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”Kurs i avansert prehospital medisin for leger”
Steen Møiniche, overlæge, Glostrup Hospital

Mandag den 27. september til og med onsdag den 29.
september 2010 afholdtes det første kursus i ”Avanceret præhospital medicin for læger” arrangeret af Per
Bredmose og medarbejdere ved Norsk Luftambulanse og
luftambulanceavdelingen ved prehospital senter - Akutklinikken ved Oslo Universitetssykehus for præhospitalt
arbejdende læger i Skandinavien.
Kurset var målrettet kursister med praktisk erfaring i præhospital behandling fra akutlægebil- eller lægehelikopter
ordninger.
Kurset blev afholdt i Haraldvangen, som er et flot beliggende
kursuscenter og lejrskole på solsiden af Hurdalssøen omkranset
af skovklædte åser.
Kurset var planlagt til at skulle
være et intenst, teoretisk orienteret kursus i kliniske præhospitale problemstillinger krydret
med praktiske øvelser, mindre
simuleringer samt gruppediskussioner og erfaringsudvekslinger for en mindre gruppe
kursister med praktisk præhospital erfaring.
Således deltog vi i alt 16 kursister, heraf tre læger fra
akutlægebilerne i Region Hovedstaden, tre læger fra
svenske akutlægebiler og helikoptortjenester i Göteborg,
Stockholm og på Gotland, samt derudover 10 norske læger med tilknytning til lægehelikopter ordningen i Norge.
Næsten alle kursister havde betydelig, dvs. mellem 5 og
15 års, præhospital erfaring.
Mandag morgen afhentedes de af os, som kom flyvende
til Gardamoen ved Oslo, i en minibus og kørtes til kursusstedet en times kørsel nord for Oslo. Og efter ankomst og
en kort morgenmad var kurset i gang.
Kursusprogrammet var koncentreret med en gennemgang af og ”brush-up” på håndtering af alle typer
tilstande og hændelser man kan møde som præhospital
akutlæge. For eksempel:
- Columna- og hovedtraumer, kontroverser mht. immobilisering
- Brug af tourniquet
- Ansigts- og halstraumer
- Præhospital håndtering af pneumothorax
- Frakturreponering- og stræk
- Den syge hjerne
- Præhospital væskebehandling af traumepatienten
- Præhospital anæstesi, teknik, risici og farmakologi
- Kirurgisk luftvej
- Brug af Tranexamsyre præhospitalt, præhospital trombolyse
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Undersøgelsesteknik og muligheder, præhospitalt
Akut koronar syndrom
Arytmibehandling
Langvarig rescusitation, hjertestop uden for algoritmen
Astma
Alvorligt syge børn
Præhospital obstetrik
Toxikologi

Undervisningen foregik under afslappede former dels
som teoretisk, men praktisk orienteret klasseundervisning vekslende med gruppeundervisning og diskussion og dels som små praktiske øvelser og ”fullscale”simuleringer, som foregik såvel indendørs som
udendørs.
Undervisere var alle læger eller paramedicinere med ekspertviden og/eller praktisk erfaring fra det præhospitale
miljø og foregik vekslende som katedral undervisning af
hvad der kunne være ”the state of the art” ved behandling af en given tilstand eller som videnskabelig gennemgang af den litteratur som forligger inden for bestemte
områder mhp. at tilvejebringe den ”bedst tilgængelige
viden” i et givet emne. På den måde blev kursusdagene
afvekslende og inspirerende. Kurset afslørede ikke overraskende, at der inden for en række områder er behov
for mere viden og en systematisk og kritisk gennemgang
af eksisterende litteratur. Desuden illustrerede kurset de
problemer der er med at udføre videnskab i den præhospitale/akutte sfære. Set i lyset af de ofte lange transportafstande, som er nordmændenes udfordring, synes
der f.eks. at være et behov for mere viden om hvorledes
væskebehandling af den akut blødende patient skal
håndteres, samt i forbindelse med akut koronar syndrom
og apoplexi-viden om eventuel brug af præhospital trombolyse, hvis også transporttiden til et PCI- eller trombolysecenter er stor.
Efter middagen om aftenerne fortsattes undervisningen
under afslappede former og her var emnerne systematisk
kvalitetssikring i en travl hverdag, luftambulancelægen
som ”den sidste cowboy” og overlevering af information
til sygehuset.  
Kursussted, indkvartering og forplejning var i top. Selv
vejret, som var solrigt med frostklare morgener og skoven iklædt flotte efterårsfarver, var i top. Kurset var for
undertegnede med mange års erfaring fra akutlægebilen i København inspirerende, og en tiltrængt ’brush-up’
på mange tilstande, som heldigvis ses sjældent. Og kursus bekræftede fornemmelsen fra hverdagen; at det er
et inspirerende, interessant og undertiden udfordrende
og meget meningsfyldt job, hvor man lejlighedsvis har
fornemmelsen af at have gjort en forskel; men at der
også er plads til yderligere udvikling og systematisk
videnskabelig forankring. Kurset planlægges gentaget
i 2011.
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SSAI uddannelsen i obstetrisk anæstesi
Charlotte Krebs Albrechtsen.
Anæstesi-og operationsklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

Som deltager på det første hold i den nye uddannelse i
obstetrisk anæstesi, vil jeg gerne komme med en opfordring til, at andre interesserede søger uddannelsen.

Hvorfor skal vi overhovedet have sådan én?
Det skal vi fordi, andelen af obstetriske patienter, i
hvilke anæstesilæger er involverede, er voksende. Det
gælder ikke blot sectiopatienter i almindelighed, men
gruppen af komplicerede gravide patienter er vokset
betydeligt i de senere år (1), således de svært overvægtige, de hjertesyge og andre gravide med co-morbiditet.
Min egen baggrund for
at deltage i uddannelsen,
stammer fra mit arbejde
gennem de seneste 4
år, udelukkende med
anæstesi til obstetriske og
gynækologiske patienter,
henholdsvis på Glostrup
Hospital, og derefter, da
specialet blev nedlagt der,
det seneste år på Rigshospitalet.
Uddannelsen arrangeres
af en nordisk styregruppe - fra Danmark Ulla Bang,
Skejby og Søren Helbo-Hansen, OUH.
I lighed med de andre uddannelser i SSAI-regi, er uddannelsen bygget op omkring kurser i de forskellige
nordiske lande. Kurserne foregår på engelsk.
Vi er fire deltagere fra Danmark, fra hhv. Herlev Hospital, OUH, Skejby og Rigshospitalet. Derudover er der
fire fra Sverige, fire fra Norge, fire fra Finland og en fra
Island. Kursisternes kandidatalder og erfaring indenfor
obstetrisk anæstesi varierer betydelig.
Første kursus fandt sted i Uppsala, og her mødtes vi 17
kursister for første gang.
Forud for kurset, havde vi fået tildelt forskellige opgaver, dels naturligvis en præsentation af os selv, og dels
en pro et con seance om forskellige relevante emner
indenfor anæstesi til sectio, eksempelvis: ”sufenta eller
fentanyl til spinalanalgesi”. Alle deltagere fremlagde en
PowerPoint-præsentation, som dannede grundlag for

de forskellige
foredrag.
Andet kursus
blev afholdt i
London, med
deltagelse i det
årlige 3-dages
møde, arrangeret af OAA,
Obstetric Anaesthesia Association.
Tredje kursus
blev afholdt
i september
2010 i København. Forud for kurset udarbejdede vi
en rekommandation for behandling af post partumblødning. Kursisterne deltog hver især i en gruppe, og
hver gruppe fik til opgave at udarbejde en del af rekommandationen, hvilket i sin helhed var en MEGET lærerig
proces, da man derigennem fik stor indsigt i at arbejde i
en gruppe via elektroniske medier, så som e-mail!
Københavner-kurset havde i øvrigt fokus på teamledelse, og en af dagene blev afholdt i Herlev/DIMS som
simulationstræning. Tiltaget var en stor succes, og mit
indtryk er, at vi er nået længere med simulationstræning i Danmark, end i de øvrige nordiske lande.
Ud over det faglige udbytte, er det en virkelig stor
fornøjelse at møde kolleger fra de andre nordiske lande.
Det er berigende at udveksle erfaringer og ”networke”
med kolleger, der er interesserede i de samme emner
som en selv.
Udover kurserne består uddannelsen af:
- en fire ugers udveksling i et andet land (ikke nødvendigvis et nordisk land - en kursusdeltager skal til
England - en anden til Sydafrika - og selv tager jeg til
Lund...)
- et forskningsprojekt, der skal præsenteres på SSAI
kongressen i Bergen i maj 2011
- en internetbaseret europæisk e-learning eksamen.
Jeg vil opfordre interesserede med beskæftigelse
indenfor obstetrisk anæstesi, til at søge uddannelsen.
Man skal være indstillet på at bruge en del fritid på
forberedelse forud for kurserne.

Referencer
(1) Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen.
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Hvert år sponserer The International Association for the Study of Pain
(IASP) 12‐måneders kampagner rettet imod specifikke smerteproblemer. I år hedder kampagnen ”The Global Year Against Acute Pain”.
IASP har i forbindelse med kampagnen publiceret en række “fact
sheets” rettet imod klinikere og andre sundhedsmedarbejdere, og
disse fact sheets dækker spcifikke emner relateret til akutte smerter.
Vi har på de efterfølgende sider optrykt en række af disse publikationer som vi mener har almen interesse for danske anæstesiologer.
Flere oplysninger og publikationer kan findes på hjemmesiden
http://www.iasp-pain.org/Content/NavigationMenu/GlobalYearAgainstPain/GlobalYearAgainstAcutePain/default.htm
Jørgen B. Dahl

What is the problem?
What Is the Problem?
Definition and Impact
Acute pain is awareness of noxious signaling from recently damaged tissue, complicated by sensitization in the periphery
and within the central nervous system (CNS). Its intensity changes with inflammatory processes, tissue healing, and
movement. The rate at which acute pain resolves is one of its key features [3]. Pain by definition is subjective, but for acute
pain the underlying physiological processes involving sensory and autonomic nervous systems, circulating catecholamines
and other stress hormones, and inflammatory responses are key. The inflammatory response to acute tissue injury
sensitizes nociceptors near the injury and sensitizes CNS pathways that process noxious signals.
In nature, acute pain signals tissue trauma, and sensitization inhibits normal behavior in a protective manner to minimize
risk and promote tissue healing. Although unpleasant, acute pain promotes survival. In controlled medical settings such as
recovery from surgery or during invasive procedures, acute pain rarely serves a useful purpose and can prove deleterious.
Individuals vary markedly in the intensity of their pain in response to an identical procedure, injury, or noxious condition.
Genetics, epigenetics, gender, and personal history all contribute to differences in pain sensitivity. Other factors that
enhance individual differences are type of wound or painful condition, phase of wound healing, preexisting stress
responses, comorbidities, and in some cases, age. Marked individual variation also exists in the body’s handling of and
responses to analgesic medications. Psychological factors such as expectations, depression, and anxiety or fear can
exacerbate pain intensity and duration. Personal belief systems and the individual meaning of the painful condition or event
can exacerbate pain. Patients who exaggerate the negative aspects or impact of their injury or situation (“catastrophize”)
may experience more severe pain than others. Cultural background or context can also affect pain severity and expression.
Table 1: Examples of acute pain
Postoperative pain
Trauma, burns, or other injuries and conditions that require emergency department visits
Sports injuries
Overuse injuries and strains
Oral mucositis in cancer patients who undergo head and neck irradiation
Chemotherapy-induced peripheral neuropathy in cancer patients
Diagnostic procedures such as biopsies
Labor and childbirth
Acute headaches
Menstrual cramps
Toothaches

Scope of the Problem
In the United States alone, more than 46 million inpatient and 53 million outpatient surgeries take place annually. Over 80%
of patients who undergo surgery in the United States report postoperative pain [1]. Of these patients, 86% state that the
pain is moderate, severe, or extreme. Most of these patients report worse pain control after discharge from hospital.
Differences exist across countries.
Pain is the most frequent reason why patients visit an emergency department (ED) [8], accounting for over 70% of ED
visits. More than 115 million ED visits occur each year in the United States, and acute headache alone accounts for 2.1
million of these visits [4]. Acute pain is also a common problem in family practice, sports medicine, and especially in
internal medicine.
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Despite substantial advances in pain research in recent decades, inadequate acute pain control is still more the rule than
the exception. Numerous studies show that fewer than half of postoperative patients receive adequate pain relief [2].
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Uncontrolled acute pain leads to more than just discomfort. Table 2 illustrates that acute pain has many negative
Consequences of Poorly Managed Acute Pain
consequences for the patient, for the clinicians managing the patient, and for those who manage the hospital or clinic that
Uncontrolled acute pain leads to more than just discomfort. Table 2 illustrates that acute pain has many negative
deals with acute pain. Poor pain management puts patients at risk, creates needless suffering, and increases costs of care.
consequences for the patient, for the clinicians managing the patient, and for those who manage the hospital or clinic that
deals with acute pain. Poor pain management puts patients at risk, creates needless suffering, and increases costs of care.
Table 2: Impact of uncontrolled acute pain

Clinical Perspective

Table 2: Impact of uncontrolled acute pain

Delayed
wound healing due to increased sympathetic tone
Clinical
Perspective
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Delayed
wound
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morbidity, including pneumonia due to pain-impaired breathing
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Patient Perspective
Patient
Perspective
Needless
suffering
Needless
suffering
Poor sleep
Poor
sleep
Urinary
retention
Urinary retention
Limited mobility or breathing and low patient autonomy
Limited mobility or breathing and low patient autonomy
Fear and anxiety
Fear and anxiety
Unnecessary partial or total disability with lost work productivity
Unnecessary partial or total disability with lost work productivity
Slower than necessary recovery of normal function and lifestyle
Slower than necessary recovery of normal function and lifestyle
Reduced quality of life during recovery
Reduced quality of life during recovery
Administrative Perspective
Administrative Perspective
Increased length of stay in the intensive care unit or hospital
Increased length of stay in the intensive care unit or hospital
Higher rates of complication and associated costs
Higher rates of complication and associated costs
Increased risk of chronic pain development with consequent health care costs
Increased risk of chronic pain development with consequent health care costs
Implication that poor pain control means poor quality of care
Implication that poor pain control means poor quality of care
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Benefits of Good Acute Pain Management
Effective prevention or relief of acute pain is cost-effective. Table 1 lists some of the benefits that accrue to institutions that
achieve good pain control. There are no compelling reasons to defend the gap that exists between existing knowledge and
technology for acute pain control and current practice patterns.
Table 1: Benefits of effective acute pain management for institutions
Earlier discharge from intensive care unit or hospital
Lower use of health care resources
Fewer complications that require physician time and health care resources
More efficient use of nursing resources and time
Better patient satisfaction with the hospital, stronger marketing, improved hospital reputation
Reduced costs to insurance providers or other payers
Fewer acute pain patients developing chronic pain syndromes from their persistent acute pain
Fewer days of disability and lost work productivity

Interventions for Acute Pain
Regional anesthesia targets noxious signaling, anti-inflammatory medications target inflammation and related sensitization,
and spinal medications target central sensitization. Opioids target endogenous pain modulation processes. Other agents
such as anticonvulsants influence acute pain by diverse mechanisms. In postoperative settings, many acute pain
management specialists combine several interventions for “multimodal analgesia.” Table 2 lists interventions for
postoperative and other acute pain control.
Table 2: Interventions for acute pain prevention and relief
Preoperative Setup and Treatments for Surgery and Procedures
Patient information and empowerment
Minimally invasive techniques, adequate positioning of patients in the operating room
Medication or nerve blocks prior to surgical incision
Systemic Analgesics
Opioids and intravenous patient controlled analgesia (PCA)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
Ketamine and other agents directed at excitatory amino acids
Anticonvulsants
Alpha-adrenergic medications
Regional Analgesic Techniques
Continuous epidural analgesia
Single-dose neuraxial opioids
Patient-controlled epidural analgesia
Peripheral regional analgesia
Nonpharmacological Interventions
Heat and cold
Massage and stretching
Transcutaneous electrical nerve stimulation
Acupuncture-related therapies

Barriers to Better Acute Pain Management
No one wishes patients to suffer needlessly, and the means for controlling acute pain are readily available. Surgeons
consider acute pain highly relevant to their daily practice and also to their patients [2]. Yet more than half of all patients still
experience severe postoperative pain. Old attitudes dominate daily practice, with clinicians assuming that acute pain is
harmless and inevitable, and patients not knowing that they have a right to effective pain relief. More than half of all
hospitals in Europe have no written guidelines or protocols for pain management [1]. More than half treat pain only when
patients complain. There is a tendency not to accept at face value the pain intensities that patients express. In most
hospitals and practice settings pain assessment and pain therapies are either unknown or not applied.
Organizational Problems Sustain Many Acute Pain Management Deficiencies
Among these problems are:
• Provider and administrator ignorance of the problem and lack of proper pain management protocols;
• Educational deficits in pain management for health care providers: physicians, nurses, physical therapists,
pharmacists;
• Insufficient patient education about pain and the right to pain prevention;
• The complexity of acute pain and its relief;
48 · DASINFO · Januar 2011
• Lack of acute pain assessment and documentation (outside of developed countries);
• The belief that acute pain is not important, it will resolve with time, and patients will quickly forget about it;
• Lack of interdisciplinary exchange about pain management concepts and responsibilities.
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Organizational Problems Sustain Many Acute Pain Management Deficiencies
Among these problems are:
• Provider and administrator ignorance of the problem and lack of proper pain management protocols;
• Educational deficits in pain management for health care providers: physicians, nurses, physical therapists,
pharmacists;
• Insufficient patient education about pain and the right to pain prevention;
• The complexity of acute pain and its relief;
• Lack of acute pain assessment and documentation (outside of developed countries);
• The belief that acute pain is not important, it will resolve with time, and patients will quickly forget about it;
• Lack of interdisciplinary exchange about pain management concepts and responsibilities.
References
[1] Benhamou D, Berti M, Brodner G, De Andres J, Draisci G, Moreno-Azcoita M, Neugebauer EA, Schwenk W, Torres LM, Viel E.
Postoperative Analgesic THerapy Observational Survey (PATHOS): a practice pattern study in 7 Central/Southern European
countries. Pain 2008;136:134–41.
[2] Neugebauer E, Hempel K, Sauerland S, Lempa M, Koch G. [The status of perioperative treatment of pain in Germany. Results of a
representative and anonymous survey of 1,000 surgical clinics. Chirurg 1998;69:461–6.

Mechanisms Of acute
pain
Mechanisms
of Acute Pain
Introduction
Patients with surgery, injury, childbirth, and acute illness experience pain caused by damage to a variety of tissues.
Commonly injured tissues include skin, muscle, bone, tendons, ligaments, and visceral organs. Symptoms vary depending
upon the type of tissue injured and the extent of the injury. Sensory pathways for pain caused by tissue damage transmit
information from the damaged tissue to the central nervous system (CNS).
Nociceptor Activation, Sensitization, and Hyperalgesia in Acute Pain
• Nociceptors are sensory receptors that respond to tissue damage. Nociceptors respond during and after acute
events such as surgery, injury, childbirth, and acute illness [3].
• Nociceptors have unique response properties that depend on the organ that they innervate. These unique
properties, in part, provide the basis for differences in clinical acute pain states after different organ injuries.
• Sensitization is a characteristic of nociceptors in which responses to stimuli are enhanced at the site of injury [3].
• Nociceptor sensitization produces primary hyperalgesia at the site of injury, which generates ongoing pain at rest
and enhanced pain during and after surgery, injury, childbirth, and acute illness [2,4].
Mediators of Nociceptor Activation and Sensitization in Acutely Injured Tissue
• Substances that are released during acute injury and cause acute pain are not entirely known.
• Prostaglandins released by tissue trauma sensitize nociceptors [1].
• Other mediators of nociceptor activation and sensitization include nerve growth factor, which is increased in
incisions and also sensitizes nociceptors [1].
• Additional factors thought to contribute to acute pain are acidity, interleukins, and cytokines.
• In some cases, nerves may be directly injured and become activated.
Central Sensitization and Acute Pain
• Nociceptive input during and after surgery, injury, childbirth, and acute illness can enhance the responses of paintransmitting neurons in the CNS, amplifying clinical pain [5].
• Increased responsiveness of nociceptive neurons in the CNS to normal or subthreshold afferent input is termed
“central sensitization” [3].
• The magnitude of central sensitization depends on many factors, including the type tissue and the extent of the
injury.
®
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Central sensitization
of input from peripheral tissues and produces secondary hyperalgesia,
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an increased pain response evoked by stimuli applied to tissue outside the area of injury [2].
• Central sensitization is expressed in a variety of other forms that include both spinal and supraspinal mechanisms.
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What
isIsthe
evidence?
Introduction
Evidence supporting acute pain medicine has increased greatly over the last two decades. Knowledge of the physiology and
psychology of acute pain has progressed substantially, methods for acute pain measurement have improved, new drugs and
techniques for acute pain have emerged, and acute pain relief has advanced in numerous clinical situations including
postoperative pain, trauma, burn pain, spinal cord injury, back pain, and acute medical conditions. In addition, the need for
acute pain management has gained recognition in a variety of clinical settings, especially postoperative care, intensive care
units, emergency departments, and prehospital care. With this development, the needs of specific patient populations have
attracted attention—pediatric and elderly patients, pregnant patients, cognitively compromised patients, those with renal or
hepatic disease, and opioid-tolerant patients.
Not only has the quantity of evidence increased, but the quality of that evidence has improved and the scope of the evidence
available has broadened. Practice in acute pain medicine now extends well beyond the management of postoperative pain.
In addition, emphasis has shifted to outcomes that go beyond good pain relief, such as decreases in postoperative morbidity
and reductions in the risk of developing chronic pain after surgery, injury, or an acute medical condition.
Assistance in accessing the evidence
A body of published evidence cannot guide clinical practice unless it is organized, synthesized, and current. Given the
rapidly increasing volume of studies now available on acute pain, extracting knowledge from evidence poses a formidable
challenge. Fortunately, numerous tools exist to facilitate this undertaking, including systematic reviews, evidence summaries,
clinical practice guidelines, and analgesic “league” tables.
• Quantitative systematic reviews (meta-analyses) are the “best” level of evidence available. The most
comprehensive source of systematic reviews related to specific acute pain treatments is the Cochrane Library [2].
• Clinical practice guidelines provide specific evidence-based guides to treatment. Such guidelines may address
specific pain conditions such as postoperative or other trauma-induced pain, back pain, or migraine headache,
patient groups with different needs, or specific settings. Examples are given in Table 1.
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Table 1
Guidelines
Procedure-specific postoperative pain
management
Postoperative pain management: good
clinical practice
Behandlung akuter perioperativer und
posttraumatischer Schmerzen
(Guidelines on acute perioperative and
post-traumatic pain) [in German]

Website
www.postoppain.org/frameset.htm
www.esraeurope.org/PostoperativePainManagement.pdf
www.uni-duesseldorf.de/awmf/ll/

Good practice in postoperative and
procedural pain (2008)
Postoperative pain treatment SIAARTI
recommendations 2010. Short version
(2010)
Prevention and management of pain in
the neonate: an update (2010)

www.britishpainsociety.org/book_apa_part1.pdf
www.britishpainsociety.org/book_apa_part2.pdf
www.minervamedica.it/en/journals/minervaanestesiologica/article.php?cod=R02Y2010N08A0657
http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/abstract/
pediatrics;118/5/2231

Practice guidelines for acute pain
management in the perioperative
setting

www2.asahq.org/publications/pc-115-4-practiceguidelines-for-acute-pain-management-in-theperioperative-setting.aspx

Comprehensive evidence summaries provide an up-to-date and general review of the “best available” evidence for
the management of acute pain from many different etiologies, particularly postsurgical and post-traumatic causes
including spinal injury and burns, as well as acute pain associated with various conditions such as migraine
headache, herpes zoster, hematological disorders, or cancer. Evidence summaries also review and condense
specific evidence on a given drug, analgesic technique, or pain condition. They also facilitate extrapolation of good
evidence from one setting to another where specific high-quality evidence is lacking. Examples include extrapolation
of evidence from animal to human, laboratory to clinical, or acute pain to chronic pain contexts. One example of a
comprehensive evidence summary is Acute Pain Management: Scientific Evidence published by the Australian and
New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine [3]. This document is not a clinical guideline.
Analgesic league tables summarize evidence from randomized, double-blind, single-dose studies of individual drugs
compared with placebo given to patients with moderate to severe pain [1]. These tables show the number needed to
treat (NNT) for each drug. The NNT is the number of patients who must receive the active drug in order to achieve
at least 50% pain relief in one patient over a 4- to 6-hour treatment period, compared with a placebo. Interpretation
of such results requires caution.

Applying evidence in clinical practice

“Evidence-based
medicine
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2011 is the conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about
the care of individual patients”
“Good doctors and health professionals use both individual clinical expertise and the best available external evidence, and
neither alone is enough” [4].
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Analgesic league tables summarize evidence from randomized, double-blind, single-dose studies of individual drugs
compared with placebo given to patients with moderate to severe pain [1]. These tables show the number needed to
treat (NNT) for each drug. The NNT is the number of patients who must receive the active drug in order to achieve
at least 50% pain relief in one patient over a 4- to 6-hour treatment period, compared with a placebo. Interpretation
of such results requires caution.

Applying evidence in clinical practice
“Evidence-based medicine is the conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about
the care of individual patients”
“Good doctors and health professionals use both individual clinical expertise and the best available external evidence, and
neither alone is enough” [4].
While the best available evidence can and should guide the management of acute pain, current evidence has limited quality,
applicability, and generalizability. Clinical trials focus on the means of patient samples, but practicing clinicians treat one
patient at a time. Few patients approximate the mean of a sample, and individual variation is substantial. Clinicians must
take into account the factors that are unique to each case as well as the published evidence when managing acute pain.
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Ample evidence summarized in companion fact sheets shows that optimal treatment of acute pain:
• Improves patients’ quality of life and satisfaction with care;
• Reduces the risk of many complications (e.g., venous thrombosis);
• Permits earlier discharge;
• Facilitates recovery through multiple mechanisms (e.g., reduced stress response);
• Can enhance clinical resource management (e.g., minimize disruptions to the smooth flow of patient care) and
reduce short- and long-term costs of care.
Substantial high-quality evidence attests to the efficacy of multiple classes of medications and modes of their delivery
(including regional anesthesia) and nondrug techniques for patients with acute pain from surgery, injury, or medical illness.
Evidence also points to the importance of individualized care and consideration of the clinical context (e.g., available
resources).
However, abundant evidence also indicates widespread underassessment and undertreatment of acute pain, and failure to
provide proactive pain plans [8]. Gaps between evidence and practice are of several types. Some reflect general barriers to
the implementation of evidence-based and outcomes-driven practice [3,9]. Another type of mismatch between evidence
and practice is the uniform, rigid application of population-based evidence, such as a large randomized controlled trial
(RCT), to individual patients without taking into account their variability, their preferences, or specifics of the clinical context
[4]. Other barriers of particular relevance to optimal acute pain management reflect failure to address long-standing,
prevalent myths about acute pain and the importance of its control [8,12].
Gaps in the quality of pain care delivery reflect:
• Problems related to health care professionals;
• Problems related to patients;
• Problems related to the health care system.

© 2010 International Association for the Study of Pain
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Problems related to health care professionals include:
• Out-of-date or inadequate attitudes and knowledge, e.g., mistaken ideas that:
o Postoperative pain control interferes with prompt recognition of surgical complications;
o Surgery has to be associated with pain;
o Patients who speak up about pain are fussy.
• National differences with respect to professional societies’ differences in interpreting the evidence
• “Clinical inertia” [10], i.e., slowness to update individual practice in light of evolving evidence [1];
• Inadequate staffing of an acute pain service, resulting in ad hoc efforts oriented toward treating pain rather than
preventing it systematically [9,11];
• Incomplete, sporadic, or nonstandard pain assessment;
• Opiophobia;
• Exaggerated concerns about the side effects of pain treatment;
• Limited transferability of RCT-derived results into clinical practice.
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Problems related to patients include:
• Out-of-date or mistaken ideas similar to those outlined above for health care professionals;
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| [10], i.e., slowness to update individual practice in light of evolving evidence [1];
• “Clinical inertia”
• Inadequate staffing of an acute pain service, resulting in ad hoc efforts oriented toward treating pain rather than
preventing it systematically [9,11];
• Incomplete, sporadic, or nonstandard pain assessment;
• Opiophobia;
• Exaggerated concerns about the side effects of pain treatment;
• Limited transferability of RCT-derived results into clinical practice.
Problems related to patients include:
• Out-of-date or mistaken ideas similar to those outlined above for health care professionals;
• Belief that “nice” patients do not complain about pain or do not show suffering (including cultural factors);
• A tendency to be satisfied with inadequate pain control, particularly when health care providers are perceived as
supportive and caring [5];
• Reluctance to take pain medications because of side effects (e.g., nausea, vomiting) and other consequences
(e.g., addiction, tolerance);
• Lack of awareness of the importance of pain control to optimize short- and long-term outcomes (e.g., chronic pain);
• Lack of an organized constituency such as arises among patients (and their families) affected by chronic diseases,
including cancer.
Problems related to the health care system include:
• Low priority given to pain control education for health professionals;
• Low value accorded to patient preferences;
• Regulatory impediments to controlled substance use;
• Income derived from pain treatment is often inadequate to sustain a viable enterprise (often due to fragmented,
flawed cost-effectiveness tracking);
• Cost-shifting to patients (e.g., by insurers);
• Inadequate infrastructure, including knowledgeable personnel to deliver medications and other interventions (e.g.,
patient-controlled analgesia, cognitive-behavioral techniques);
• Practice restrictions, such as regulations that permit nurses to administer injections only intramuscularly or
subcutaneously injections, and not intravenously;
• Failure to capture short- and long-term quality outcomes that might be correlated with the adequacy of acute pain
control [6,13];
• Relative to the burden of acute pain, expenditures for basic, translational, and clinical research funding are all
disproportionately low [2,7].
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In spite of high-quality evidence and sophisticated medical and nonmedical treatment options, there is widespread
underassessment and undertreatment of acute pain. Variation in clinical care is largely caused by uncertainty due to
inadequate research or the variable interpretation and dissemination of adequate evidence. Different interventions,
including guidelines and measures of appropriateness, have had little demonstrable impact on clinical practice.
What should be done to facilitate implementation of change?
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Future randomized controlled trials as the basis for evidence-based guidelines should:
• Address more realistic clinical situations (e.g., older patients or patients with comorbidities);
• Increasingly focus on functional consequences, side effects of pain management, and quality of life in addition to
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In spite of high-quality evidence and sophisticated medical and nonmedical treatment options, there is widespread
underassessment and undertreatment of acute pain. Variation in clinical care is largely caused by uncertainty due to
inadequate research or the variable interpretation and dissemination of adequate evidence. Different interventions,
including guidelines and measures of appropriateness, have had little demonstrable impact on clinical practice.
What should be done to facilitate implementation of change?
Future randomized controlled trials as the basis for evidence-based guidelines should:
• Address more realistic clinical situations (e.g., older patients or patients with comorbidities);
• Increasingly focus on functional consequences, side effects of pain management, and quality of life in addition to
reduction of pain intensity as the main outcome criterion;
• Consider cost-utility ratios, and not only efficacy differences between different interventions.
Evidence-based guidelines and recommendations should:
• Be written in a format readable for health care team members not experienced in scientific “language”;
• Be available at point-of-care;
• Be frequently checked to determine whether the recommendations translate into better outcome in clinical
practice;
• Be linked to implementation strategies comprising:
o Reminder, monitoring, and feedback systems;
o Interactive education;
o Auditing;
o Certification/accreditation systems;
o Reward systems (payment for performance);
o Implementation in existing quality management systems.
Evidence-based recommendations should be supplemented by:
• Feedback and benchmarking of quality indicators that are relevant for patient outcomes;
• Set-up of real-life data registries to monitor rare clinical situations and track effectiveness of interventions;
• Clinical decision support systems (both knowledge-based and case-based) to aid clinicians at point-of-care.
Patients, their relatives and the public should be:
• Informed about the importance of adequate pain management and the consequences of insufficient pain
management;
• Advised on the safety and effectiveness of pain management strategies;
• Considered as the most valuable source of feedback on quality of pain management (with preferential use of
patient-reported outcomes);
• Educated and empowered in pain management strategies.
However, no unrealistic expectations should be raised in terms of the degree of pain reduction and the aims of
perioperative management.
Health care professionals should:
• Recognize pain management as an important, but not “stand-alone” part of perioperative care;

•
•

Embed pain management in clinical pathways with the overarching aim of reducing complications, improving
rehabilitation, and optimizing the cost-utility ratio of perioperative care;
Be supported by a conceptual framework that is accepted and endorsed by hospital administration, governmental
bodies, and society.

Acute pain management should:
• Become obligatory part of teaching in all medical and nursing schools;
• Be taught to medical administrators;
• Be addressed by establishing national strategies and frameworks, involving all those dealing with pain at a
scientific and practical level.
Access to drugs for acute pain treatment should be improved by:
• Changes in drug regulations to allow ready access to inexpensive analgesics
• Changes in government policies regarding controlled substances
References
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Videreuddannelsen under pres?
Øivind Jans.
På vegne af FYA´s bestyrelse

»

Vi står dog nu over for en række udfordringer som
kræver en del fleksibilitet og kreative løsninger hvis vi
skal bevare den høje uddannelsesmæssige kvalitet i
vores introduktions og hoveduddannelsesstillinger.

Vi har i det anæstesiologiske speciale længe kunnet prale
af at have en rigtig god og struktureret videreuddannelse samt et godt uddannelsesmiljø. Specialets fokus
på uddannelse er ikke et nyt fænomen, men er frugten
af mange års arbejde med udarbejdelse af målbeskrivelser, struktureret kompetencevurdering og meget mere.
Derudover lægges der rundt omkring på landets anæstesiafdelinger et stort arbejde i eksempelvis udarbejdelse
af uddannelsesprogrammer og vejledning af uddannelsessøgende.
Så langt så godt.
Vi står dog nu over for en række udfordringer som kræver en del fleksibilitet og kreative løsninger hvis vi skal
bevare den høje uddannelsesmæssige kvalitet i vores
introduktions og hoveduddannelsesstillinger.
De strukturændringer vi gennemgår i øjeblikket hvor
afdelinger lægges sammen, patienter flyttes og indgreb
centraliseres påvirker også uddannelsesmiljøet, men
det er langt fra sikkert at hensynet til den lægelige videreuddannelse tages med i overvejelserne i forbindelse
med de igangværende og fremtidige strukturændringer.
I region øst giver det konkret problemer med planlægningen af HU-blokke pga. overlappende forløb og manglende uddannelsesmæssig kapacitet. Forhåbentligt kan
problemerne løses, men hvis ikke kan det i sidste ende
blive nødvendigt at udbyde færre HU-stillinger.
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Hvordan påvirkes kvaliteten af vores videreuddannelse
når afdelingernes økonomi presses af sygehusvæsenets
gentagne store besparelser? Er der også plads til afdelingen med højt til loftet hvad angår uddannelse, når den
ene sparerunde efter den anden skærer helt ind til benet?
Det må vi håbe, men mange oplever allerede nu begrænsede muligheder for at få fri til uddannelsesrelaterede
aktiviteter og dette giver blandt andet problemer med at
rekruttere undervisere til vores egne A-kurser.
Er ovenstående eksempler på at vi er ved at tabe den
gode uddannelse på gulvet? Det tror jeg ikke. Håbet er, at
der også fremtiden vil være en stor en vilje til at prioritere det gode uddannelsesforløb. Nogle af udfordringerne kan løses ved fleksibilitet. Vi står foran en revision
af målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i anæstesiologi. Dette giver os en unik mulighed for at tilpasse
uddannelsen til den ny sygehusstruktur med færre (men
større) matrikler med akutfunktion samt hospitaler specialiseret til rent elektive funktioner.
Patienterne, indgrebene og dermed læringspotentialet
er der stadig, men for at udnytte dette fuldt ud kræver
det, at vi - også i uddannelsesmæssig sammenhæng omstiller os til de nye strukturer. Mit håb er derfor at vi
blandt andet gennem en målbeskrivelsesrevision samt
en fortsat fokusering på et godt læringsmiljø i afdelingerne også i fremtiden kan sikre den gode videreuddannelse.

| FYA |

Fokus på uddannelse
Flere medlemmer af FYA gav i FYA-enqueten
2010 gode anmeldelser til Randers som
uddannelsessted
v/ Sigrun Høegholm Kann, FYA.
Interview med Peter Mouridsen, uddannelsesansvarlig overlæge, Randers
1. Hvad er din umiddelbare reaktion på de positive tilbagemeldinger af Randers som godt uddannelsessted for
kommende anæstesiologer?

4. Hvad tror du den 1-årige KBU og fire-årsreglen (max 4
år fra påbegyndt KBU til påbegyndt HU) kommer til at
betyder for specialet i fremtiden?

Det bliver jeg selvfølgelig glad for. Det er min fornemmelse, at der efter 10 år med logbøger, målbeskrivelse
m.m. er ved at være en rutine, men måske også en form
for metaltræthed i afdelingens overlægestab, som også
er meget væk fra kerneydelsen "uddannelse" pga. udetjeneste, papirarbejde osv., men derfor er jeg ekstra glad for
meldingen.

Fire-års reglen vil betyde at hvis du vil noget i et så
velbesøgt uddannelsesforløb som vores, skal du stresse
fra du står op, til du går i seng lige efter KBU for dels at
få en introduktionsstilling og dels for at gøre dig håb om
at få et hoveduddannelsesforløb. Specialet lider nok ikke
mere under det, end at der bliver flere alfa-personer i
stillingerne, fordi selektionen er hård. Men det er vel kun
godt. ”Udkants-Danmark” bliver måske ikke tilgodeset,
fordi de uddannelsessøgende fra lokalområderne, som
før fik hoveduddannelsesforløb uden særligt vægtige
papirer bliver fortrængt, og de uddannelsesstillinger,
der besættes der vil oftere være besat af folk, der måske
rejser hjem til storbyen igen

2. Hvilke tiltag er der i afdelingen (Randers) for at sætte
fokus på uddannelse - og hvordan kan det blive endnu
bedre?
.
Der er 3-timers møder, som vi dog kun har haft én gang
med nogen succes. Selve dagen gik fint men det har
været småt med opfølgningen. Yngre læger rejser hele
tiden, og så dør ting. Nu er alle cheferne, både på sygehuset og i afdelingen, også i en udskiftningsfase, så det
kræver noget. Det er min holdning, at vi kan blive endnu
bedre til at bruge uddannelsesplaner og uddannelseskonferencer. Ellers har vi samlet al information omkring
uddannelse på en af afdelings drev med gode råd og
vejledninger samt uddannelsesprogrammer.
3. Hvorledes ser du på problematikken mht. strukturændringerne (regionsdannelse og sammenlægning
af afdelinger m.m.) i sygehusvæsnet og opnåelse af
specifikke kompetencer i uddannelsen for kommende
anæstesiologer?
Uddannelse er slet ikke med i nogen som helst form i
de strukturændringer der foregår. Fremtidens lægeuddannelse kan nemt gå hen at blive en nomadetilværelse/
pendler-ditto for de uddannelsessøgende læger.

5. Det anæstesiologiske speciale er attraktivt, og mange
flere søger hoveduddannelsesforløb end der er stillinger. Hvilke roller/kompetencer vægter du højest hos en
kommende anæstesiologisk speciallæge?
Når jeg ser rundt på min egen afdeling, er der vidt forskellige personlighedstyper ligesom alle andre steder,
og det er fint med en hel palet. Skal man vælge en
fællesparameter for en læge, skal det være samarbejde
og medicinsk ekspert - ellers ender vi alle sammen som
sygeplejerskerne med at være en ”lønhenter”-gruppe, og
det er efter min mening, det værste der kan ske. Så har
”djøfferne” fuldstændig krammet på os, når den danske
kvalitetsmodel er udrullet - så er det kun ansvaret, vi
har tilbage og ingen beføjelser overhovedet. Men det er
vigtigt, at man er med til at holde ud, for når man skal
samarbejde i en længere årrække end det man oplever
som yngre læge, er det suverænt det vigtigste for et godt
arbejdsmiljø - og det giver kvalitet i hverdagen og i uddannelsen.
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Karakteristik af ansøgere og deres kompetencer på baggrund af ansøgningsrunde til hoveduddannelse (HU) efteråret 2010
Lars Broksø Holst (FYA)

Dette indlæg søger at beskrive karakteristika hos ansøgere til HU og bygger på udvalgte data fra seneste
ansøgningsrunde, i efteråret 2010. Primært beskrives
forholdene i Region Øst (Øst) og Region Nord (Nord),
idet der ikke foreligger tilstrækkelig data fra ansættelsesrunden i Region Syd (Syd). Efter kommende ansættelsesrunder vil der blive indsamlet data til sammenligning af
alle tre uddannelsesregioner. Håbet er, at dette indlæg
kan være medvirkende til at skabe viden om niveauet for
tildeling af HU på baggrund af sidste ansøgningsrunde.
Det er dog vigtigt at pointere, at niveauet for tildeling af
HU er dynamisk og er et udtryk for ansøgerskarens kompetenceprofil på det pågældende tidspunkt.

Anæstesiologisk erfaring ud over introstilling:
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Ansøgerskaren
Ansøgerskaren kan beskrives som værende tiltagende
kompetencemæssigt homogen og mange ansøgere
har profiler som ligner hinanden, dog med betydelige
forskelle de 3 regioner imellem. Der var i efterårets
ansøgningsrunde i Region Øst, 43 ansøgere til 11 HU
forløb, idet ét forløb var reserveret til en barslende
ansøger fra forårets runde. I Region Nord var der 25
ansøgere til 9 HU forløb og i Syd var der 20 ansøgninger
til 6 HU forløb. Den gennemsnitlige alder for ansøgere i
Region Øst var 35 år og gennemsnitlig kandidatalder var
6 år. Til sammenligning var gennemsnitalderen i Region
Nord 33 år og gennemsnitlig kandidatalder 4,5 år.
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Videnskab
Sammenlignet med forårets ansøgningsrunde er efterårets ansøgere i Øst og Nord, samlet set, karakteriseret
af mindre erfaring i akademikerrollen. Femten ud af 43
ansøgere (35%) i Øst havde et eller flere 1. forfatterskaber .

.
(mod 12 ud af 38 (32%)) ved forårets ansættelsesrunde).
To ansøgere havde godkendt ph.d. I Nord havde 4 ud af
25 ansøgere (16%) et eller flere 1. forfatterskaber. Ingen
ansøgere havde godkendt ph.d.

Tildelt HU, Øst

Tildelt HU, Nord

Antal 1. forfatterskaber

JA

NEJ

Total

JA

NEJ

Total

0

4

24

28

6

15

21

1

4

6

10

2

0

2

2

  2*

2

4

1

1

2

3

  1*

0

1

0

0

0

Total

11

32

43

9

16

25

*I denne gruppe forekommer ansøger med godkendt ph.d

ØST

JA

NEJ

Total

2 forfatterskab

4

3

7

Kasuistikker

2

2

Poster

2

Orale præsentationer

Nord

JA

NEJ

Total

2 forfatterskab

4

0

4

4

Kasuistikker

0

1

1

6

8

Poster

3

1

4

2

0

2

Orale præsentationer

3

0

3

Kvalitetssikringsprojekt

5

11

16

Kvalitetssikringsprojekt

2

2

4

Total

15

22

37

Total

12

4

16
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Forsvaret
14 ansøgere havde gennemgået forsvarets reservelægekursus heraf 8 med efterfølgende udsendelser til
konfliktområder (Irak og Afghanistan). Blandt ansøgere, der blev tilbudt HU i Region Øst, havde 3 gennemført reservelægekursus heraf 1 med efterfølgende

udsendelse til konfliktområde. I Region Nord havde 7
ansøgere gennemgået forsvarets reservelægekursus
heraf 4 med udsendelser til konfliktområder. Af de ansøgere som fik HU tilbudt i Nord havde 2 gennemgået
reservelægekursus og begge havde været udsendt i
konfliktområder.

Udvalgte data for ansøgere som fik tildelt HU :
Antal konfrontationstimer, hvor undervisning i flere forskellige emner vejer højere end stort timetal i samme emne:

Erfaring fra andre specialer:
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Hvad kendetegner ansøgere som har fået HU e2010 i
Øst:
Kompetencer i alle 7 lægeroller
Mere end 50 timers undervisning
Ansættelse på minimum 2 forskellige anæstesiafdelinger
Hovedparten >24 mdr.’s anæstesierfaring
Ikke alle ansøgere som blev tilbudt HU havde 1.
forfatterskab(er). Alle havde en eller anden form
for akademisk produktion og som ”minimum” flere
kasuistikker eller kvalitetssikringsprojekter

Top 3 kompetencer angivet i rollen sundhedsfremmer
blandt alle ansøgere i øst :
Optræder som sundhedsfremmer under præ-samtaler
Periodiske helbredsundersøgelser i forsvaret
Arbejde på mændenes hjem

Hvad kendetegner ansøgere som har fået HU e2010 i
Nord (vs. Øst):
Yngre (33 år vs. 35 år) og lavere kandidatalder (4,3 år
vs. 6,0 år)
Mindre anæstesiologisk erfaring som prækursist
3 af 9 havde erfaring fra mere end 1 anæstesiafdeling
Mere end 50 timers undervisning
Samlet set mindre akademisk produktion
3 HU tildelte ansøgere havde ingen form for videnskabelig produktion

Vigtige pointer for kommende ansøgere til HU:
Videnskabelig produktion i større eller mindre grad er
nødvendig for at få HU i region Øst
Der er blandt ansøgere, betydelige regionale forskelle i
erfaring og akademisk produktion
Niveauet for tildeling af HU er fortsat betinget af ansøgerfeltet, som skifter fra runde til runde
Et afslag er ikke varigt
Følg karrierevejledningen
Søg flere regioner og du øger chancen for at få HU.

Top 3 kompetencer angivet i rollen samarbejder blandt
alle ansøgere i øst :
Teamsamarbejde i klinikken
Erfaringer fra forsvaret
Erfaringer fra arbejdet som TR/sikkerhedsrepræsentant

Projektleder og ph.d.-studerende til
TRISS - transfusion requirements in septic shock - forsøget
TRISS forsøget skal randomisere 1.000 patienter med septisk shock til SAGM transfusion ved høj eller lav hæmoglobinværdi
startende ultimo 2012. TRISS er et fælles skandinavisk forsøg under Scandinavian Critical Care Trials Group og financieret af
midler fra det Strategiske Forskningsråd.
Der skal ansættes en læge som projektleder og ph.d.-studerende startende marts/april 2011, hvor protokolleringen og planlægningen påbegynder. Du bliver ansat på intensivafdelingen på RH, hvor Forskningsenheden beskæftiger 10 forskere, der
alle har fokus på intensivpatienter. Vejledere for ph.d.-projektet bliver ovl. Anders Perner, ITA 4131 og ovl. Jørn Wetterslev,
Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventionsforskning, 3344, Rigshospitalet.
Ansøgningen skal sendes til:
Anders Perner
Intensiv Terapiafsnit 4131
Rigshospitalet
Tlf.: 35 45 83 33
E-mail: anders.perner@rh.regionh.dk.
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Der var engang et Anæstesiologisk U-land...
Igen
P.G.Berthelsen MD. MIA.

»

I DASINFO nr. 4, 2010 forsvandt billedteksten desværre
til fotografiet af de akademiske hovedkræfter og
vandbærerne, ved det første anæstesiologiske WHOkursus, i det elektroniske univers.

Billedet er taget ved indvielsen af Anaesthesiology Centre Copenhagen den 3. maj,
1950. Fra venstre ses Bjørn
Ibsen (1915-2007, speciallæge
1951, overlæge KH 1954-85),
professor Ralph M. Waters
(1883-1973, Univ. of Wisconsin, USA), professor Stuart
C. Cullen (1909-79, Univ. of
Iowa, USA), Henning Ruben
(1914-2004, speciallæge 1952,
overlæge Finsen Instituttet
og Hvidovre Hospital 195383), Erik Wainø Andersen
(1919-81, speciallæge 1951,
overlæge KAS Gentofte 195481), og Ole Secher (1918-93,
speciallæge 1952, overlæge
RH 1953-88).
”Patienten”er thoraxkirurg
Thue Poulsen (1915-69) og
anæstesiapparatet  et ”Centanæst” fra S&W.
Det er bemærkelsesværdigt
at centrets direktør Erik Husfeldt ikke er med på billedet
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DASAIMs 62. ordinære generalforsamling
11. november 2010
Formand Ole Nørregaard byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 62. ordinære
generalforsamling.

Dagsorden
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
4: Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond
5: Indkomne forslag
6: Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
7: Valg af formand
8: Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
9: Valg af kasserer og 2 yngre læger til bestyrelsen
10: Valg af formænd for øvrige udvalg
11: Valg af øvrige medlemmer til udvalg
12: Valg af repræsentanter for selskabet
13: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
14: Evt.

1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Torben Mogensen, som vælges med
akklamation.
Torben Mogensen takker for hvervet og konstaterer, at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Herudover orienteres om en ændring til årsmødeprogrammet: Sessionen
”Store ændringer på akutområdet” lørdag kl. 12.15-13.15
har – udover annoncerede indhold – også indlæg fra
Erika F. Christensen, der taler om ”Præhospitalet”.

2: Formandens beretning
Ole Nørregaard indleder med at bede generalforsamlingen mindes de medlemmer, der er afgået ved døden
med 1 minuts stilhed: Jens-Erik Poul Pedersen, Erland
Hansen, Jørgen Koch og Immanuel Bitsch-Larsen. Æret
være deres minde.
Selskabet har fået en række nye medlemmer udover
dem, der er nævnt i DASINFO nr. 4, 2010: Niels Vendelbo
Knudsen, Louise Bill, Katrine Bredahl Buggeskov, Louise
Blichfeldt, Martin Simonsen, Kristina Espesen, Viktoria
Poulsen, Maria Petersen, Martin Skjønnemand, Maja Filipovic, Mikkel Gybel, Martin Bruun Madsen, Sarah Carlsen,
Peter Juhl-Olsen, Rikke Malte Nielsen, Mogens Viberg
Y. Nielsen, Sarah Ostenfeld, Kaare Meier, Mikkel Præst,
Carsten S. Poulsen, Saphana Jassim Mohamed, Anders
Kjærgaard, Kristine Husum, Karen Bonde Christiansen,
Simon Skibsted Mogensen, Ian Henriksen, Lars Steen
Jacobsen, Kenneth Geving Andersen, Martin Sabro Bitsch,
Joachim Frederiksen, Rie Strømvig Pedersen, Thomas
Larsen Reilev, Kristian Kjær Andersen, Kasper Gymoese
Berthelsen, Christian Alcaraz Frederiksen, Morten Rune
Eckhardt, Ronnie Forstholm, Anders Hagen Juul, Marlene
M.P. Lauritzen, Camilla Svensson, Skule Arnesen Bakke.

Til supplering af den skriftlige beretning vil jeg i den
mundtlige beretning kort berøre nogle få, vigtige problemstillinger som selskabet har beskæftiget sig med
siden den skriftlige beretning blev forfattet.
Akutfunktionen
Akutområdet er fortsat et problematisk område. Som
bekendt protesterede DASAIM på det skarpeste mod
nedlægningen af akutlægebilen i Region Sjælland. Modellen er ikke blevet tilbagekaldt, hverken af regionen,
som man måske heller ikke kunne forvente (regionen
har i øvrigt ikke en gang ulejliget sig med at svare DASAIM), men heller ikke af SST, hvad man bestemt måtte
forvente. Der er ikke overvældende store mængder data
på området, men de der findes, peger klart i retning af
en gunstig effekt af lægelig præhospital indsats. For
interesserede kan jeg henvise til en nylig oversigtsartikel i Scand J Trauma, Resuscitation and Emerg Med
2009;17:12, doi:10.1 186/1757-7241-17-12, og til en virkelig
gennemargumenteret skrivelse fra lokale folk ved Niels
Foldager, som meget klart gennemgår en lang række
forventelige problematiske konsekvenser af Region
Sjællands beslutning. DASAIM fastholder selvfølgelig
sit synspunkt, og kan som en glædelig udvikling notere,
at vi er fulgt op af DADL, DMS og senest af de regionale
præhospitale ledere, som har sendt hvad de kalder et
”evidensnotat” til os. Notatet er i indhold helt på linie
med det, vi tidligere har tilkendegivet. Et velfungerende
og fagligt velfunderet præhospitalt beredskab er en
nødvendig og integreret del af den nye centraliserede
hospitalsstruktur.
FAM-institutionen er fortsat i en afventende position.
Finanskrisen er formentlig medvirkende, men manglende
retning og overordnet organisering kan ikke fraskrive
sig et medansvar. DASAIM har senest i efteråret 2010
sammen med DADL, DMS og DASEM haft møde om
problemstillingen i håb om, at nå en mere jordnær og
operationel udgave end hidtil beskrevet. Det er i nogen
grad lykkedes. Ret beset må man nok fortsat erkende, at
øvelsen har lang vej endnu før man er i mål, og endnu
værre: målet står ikke lysende klart. Et par af de større
sten i skoen er akut-medicinerens faglighed og organisatoriske indplacering. Karrierevejen er uklar og man må
nøgternt konstatere, at der endnu ikke er leveret en overbevisende argumentation for ordningens berettigelse/
store gevinster ved ordningen. Det er muligt at en sådan
kan etableres. Man må dog samtidig anerkende at der
eksisterer et uløste behov for en professionel modtagelse
af den akutte medicinske patient, og et uløst behov for
at enhver patient er garanteret en forløbsansvarlig læge,
så man ikke oplever at flere specialer har takket nej til en
given patient, som fortsat ligger som et sygt residual i
ingenmandsland.
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Vi må fortsat argumentere for et mere koordineret og
standardiseret initiativ på nationalt plan. Indtil da må
man stærkt opfordre til, at der foretages en monitorering
med sammenlignelige variable af effekt og ulemper ved
de igangværende øvelser på området. I al den ”FAMlende” gang er der et stort behov for hårde data til vejledning om og i hvilken form og størrelse FAM skal fungere.
Som det er nu er der end ikke sammenligne-lige data
som grundlag for en senere konklusion.
Uddannelsesproblemstilinger
Området er et af DASAIMs kerneområdet og store succeser. Der er formentlig bl.a. af den grund stor søgning
til specialet og DASAIM er helt fremme, både i relation
til andre specialer her i landet, men også i forhold til en
række andre landes anæstesiologiske speciale. Den tydelige danske uddannelsesprofil på ESA-kongressen i juni i
år i Helsinki var en klar manifestation heraf. Succesen er
imidlertid ikke garanteret for evigt. Flere steder melder
om at uddannelseskapaciteten er under pres. Matrikelmanipulationer og -rokader, samt besparelsestiltag, som
f.eks. fjernelse af basisfunktioner på universitetssygehusene truer mulighederne for uddannelse af yngre læger.
Samtidig er fagligheden i dynamisk udvikling, eksempelvis inden for ultralyd, præhospitalfunktion og regional
anæstesi. Disse er en del af overvejelserne og de store
udfordringer specialet står over for i forbindelse med den
snarlige revision af målbeskrivelse og portefølje. som
uddannelsesudvalget skal i brydekamp med. Det er en
stor mundfuld, som nok kalder på en vis tålmodighed.
Det skal ikke læses sådan at jeg ikke fuldt ud forstår den
utålmodige dynamik der præger pionerområderne inden
for vort speciale.
Der afventes i øvrigt fortsat et annonceret koordinerende
initiativ fra Sundhedsstyrelsen vedrørende krav til og
arbejdsgang for den nye målbeskrivelse og portefølje.
Udvalgene i øvrigt
Jeg skal i sagens natur henvise til udvalgsberetningerne,
men kort blot gøre opmærksom på at
neuroudvalget har færdigbehandlet ”Rekommendation.
Behandling af voksne organdonorer” - en flot, klar,  brugbar og operationel vejledning.
I relation til intensivudvalget har bestyrelsen vedtaget
forslag til nyt kommissorium som bedre forbinder udvalget med de skandinaviske og europæiske aktiviteter på
området. Det er en god og enstrenget struktur som jeg
gerne ser også etableret på nationalt niveau.
Forskning
Krisen inden for økonomien og måske også inden for
styringen af hospitalerne har fået skyld for meget, og
formentlig med rette. Hvis det har haft nogen effekt inden
for forskningen er det i hvert fald ikke til at se. Antallet af
tilmeldte bidrag til årets foredragskonkurrence er på 36,
og mht. ansøgningerne til diverse fonde/finansieringskilder er der både et stort antal, en emnemæssig bredde,
generelt god kvalitet og aktivitet - også uden for univer-
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sitetssygehusene, og der er heldigvis rigtig mange unge
forskere .
DAD
Udfordringen er stadig meget stor og er ikke blevet
mindre efter nedsmeltningen af den tidligere organisatoriske forankring i Kompetencecenter Øst. Der gøres en
kæmpeindsats fra de involverede (læs Per Føges beretning
i DASINFO nr. 4. 2010). Det er et meget stort og alvorligt
problem, og det er en kæmpeudfordring som det eufemistisk hedder, at øge momentum i defensive krisetider hvor
budgetoverholdelse og potentielle fyringer er nogle af de
stærkest lysende ledestjerner. Akkrediteringsøvelser og
EPJ-udrulning mm. er hårde konkurrenter, som visse steder har sat DAD i skyggen. Det gør imidlertid ikke behovet
mindre. Et fælles fodslag via DMS er måske en mulighed.
Patientsikkerhed
Det er i realiteten en meget håndgribelig ting, og så alligevel på det overordnede niveau lidt svær at få synliggjort i retning af anskuelige resultater. Man kan på en
barok måde sige at visse tiltag hjælper for tiden til at
anskueliggøre problemstillingen, og nødvendigheden
af, at gøre noget ved den. Jeg omtaler problemstillingen
igen (igen forstået i forhold til den skriftlige beretning)
for at stimulere fokusering og tilkendegivelser på området. Der er selvsagt talrige eksempler, og TV er for tiden
en udmærket kilde til dagligt input og motivation. Et af
dem, som måske kan forventes at have en vis appel, er
den påpegning Niels Foldager har foretaget i relation til
børn med akutte tilstande i det præhospitale regi i Region
Sjælland, som nu skal f.eks. luftvejssikres af en paramediciner. ”Må vi få en kommentar, hr. regionsformand”. Et
andet eksempel: ældre patienter med en bred vifte medikamina i et travlt ambulatorium - man behøver ikke at
spænde fantasien ret hårdt for at se risikoen, slet ikke når
man husker at Arne Rolighed for to år siden (før de bebudede nedskæringer) på overlægeforeningens årsmøde
kunne referere en samtidig publikation som påpegede at
hos en række ældre patienter, tror jeg det var, forholdt
det sig sådan at 1/3 af den ordinerede medicin blev ikke
taget, 1/3 fik ægtefællen (utilsigtet forstås), og 1/3 endte
i den tilsigtede naturlige åbning. Ikke godt for de svage
patienter - men måske spændende for anæstesiologen.
DMS
Forespurgt om en prioriteret liste over fagområder har vi
svaret at prioriteringen er at vi aktuelt har 6 lige prioriterede fagområder, nemlig børneanæstesi, intensiv medicin, thoraksanæstesi, neuroanæstesi, obstetrisk anæstesi
og præhospitalfunktion, og at vi planlægger etablering
af et fagområde for anæstesiologisk smertebehandling
(omfattende maligne og kronisk non-maligne smerter
som det fremgår af målbeskrivelsen for specialet).
Position paper
Jeg vil ikke bruge mange ord på det i den mundtlige
beretning. Det er dels trykt i DASINFO, i ACTA og dels er
der en selvstændig session her på årsmødet om papiret.
Det der imidlertid er nødvendigt at understrege at det er
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vigtigere end det har været længe at have størst mulig
forberedelse og afklaring i forhold til fremtidig strategi.
Selv om vi på lægesiden formentlig ikke er et af de mest
berørte specialer som følge af krisen, så er alt i princippet
i spil, og man behøver ikke at være nobelprismotager i
kriseforståelse og -håndtering (læs evt. i øvrigt Joseph
Stieglitz, professor fra Columbia University NY, hvis man
har interesse for den slags) for at se, at fremtiden har ret
turbulente potentialer. Et par eksempler: Forventet 1600
fyringer i hospitalsvæsenet i region hovedstaden, en
anæstesiologisk afdelingsledelse på et universitetshospital som er fratrådt, det ny universitetshospital i Skejby
reduceret til under halvdelen af oprindeligt budget, verserende tanker om arbejdstilrettelæggelser som ikke har
været hverdagskost hidtil, en vækst i offentlige lønninger
på 40 mia. fra 2009 til 2010 svarende til halvdelen af underskuddet på de offentlige regnskaber og efterfølgende
krav om løntilbagegang.
Det jeg primært vil med dette indlæg her og nu, er endnu
en gang at opfordre til at man også lokalt reflekterer over
de problemstillinger vi står i og kommer til at stå i. Bestyrelsen er meget gerne med i en dialog om den bedste vej
for specialet gennem de næste år.
Selskabets medlemmer
Hvordan går det med dem, og hvad er det for et spørgsmål?
For det første så bliver der stadig flere og flere af dem/
os. Vi må, selv når evt. selvforherligelse er børstet væk,
konstatere at specialet og selskabet fortsat er populære
størrelser. Vi har nu passeret et medlemstal på over 1300.
Vi er dermed det største specialebærende videnskabelige
selskab i landet (fraset almen-medicinerne og tværgående selskaber som DMS.
For det andet kan man stille spørgsmålet: Er der fortsat
stillinger til så mange? Indtil videre ser det fint ud, og
man må glæde sig over, at fyringsrunden endnu ikke
har gjort store indhug i den anæstesiologiske stillingsmasse. Det er svært at spå kvalificeret om problemstillingen, som både er underlagt de finansielle stramninger
hvis fremtidige omfang er uklart (- men 2900 stillinger,
planlægges nedlagt i 2011 (som det fremgik af TV d.
31.10.2010) er som bekendt ikke blevet modsagt. Tværtimod har Bertel Haarder kommenteret med, at det er et
resultat af et urimeligt forudgående overforbrug), og den
fremtidige sygehusstruktur med formentlig en indbygget reduktion af stillingsmassen. I modsat bevægelse er
formentlig antallet af anæstesiologer som inden for de
næste 5-10 år trækker sig helt eller delvis tilbage til andre
sysler. Sundhedsstyrelsens udbudsprognose, senest fra
oktober 2010 giver nogle bud på et overordnet niveau.
Det er et komplekst spil hvis forudsætninger er dårligt
belyste. For at kvalificere grundlaget for den diskussion
har vi i bestyrelsen påbegyndt et udredningsarbejde med
henblik på at kortlægge aldersprofilen blandt selskabets
medlemmer og udviklingen i den fremtidige stillingsmasse, vel vidende at tallene hvad angår den sidste

del er usikre, og at aktørerne (regionerne) formentlig er
dårligt klædt på til at give et ordentligt svar.
Det er imidlertid nødvendigt at forsøge at se fremad hvis
vi ikke skal reduceres til at være drivtømmer og en reaktiv spiller i forhold til andres beslutninger.
Første trin i denne øvelse er den regionale aldersfordeling af vore medlemmer. Segmentet 50-60 årige udgør
35% (span regionsmæssigt) de 60-70 årige 10%.
Vi har ikke tallene fra regionerne.
Hjemmesiden
Har været i knæ i en længere periode, men er nu ved
Michael Friis Tvedes indsats kommet godt i gang og er
blevet funktionsdygtig. Vi er dog stadig i diskussioner
om, hvorvidt man måske skulle gå videre til en mere
forkromet løsning.
Forslag til generalforsamlingen
Som det fremgår af DASINFO nr. 4, 2010 er der sket
de glædelige at der fra flere sider er fremlagt forslag
til diskussion på generalforsamlingen. Det er tegn på
liv i selskabet. Det er godt. Jeg skal ikke i beretningen
kommentere forslagene yderligere. De er hver for sig
motiverede af forslagsstillerne. Jeg skal alene opfordre
til en god og civiliseret diskussion og udtrykke håb om
størst mulig konsensus.
Jeg vil i det hele taget meget opfordre til at salen tilkendegiver sig og vejleder bestyrelsen og hinanden om den
brede vifte af problemstillinger som specialet står over
for - ikke kun ved egen drift, også som afledte konsekvenser - når der f.eks. skal reduceres i operativ aktivitet
smitter det selvsagt af på samarbejdende specialer.
Tak
Til afgående medlemmer fra bestyrelsen, Susanne Wammen (der har været med i mange år) og Claus Andersen.
Til bestyrelsen og alle i udvalgene, til sekretær Tina
Calundann og til Michael Friis Tvede for arbejdet med
selskabets hjemmeside.
Annemarie Bondegaard Thomsen beklager, som daglig
leder af akutlægehelikopteren i Ringsted, sammenfaldet
mellem akutlægehelikopterens iværksættelse og Region
Sjællands beslutning om at nedlægge det præhospitale
lægelige beredskab i regionen. Annemarie BT. opfordrer
selskabets til at følge op på Sundhedsstyrelsens svar
på regionens spørgsmål om det nye beredskab. SST
beskriver bl.a., at de meget gerne vi følge processen tæt,
men ingen aner, hvad det går ud på. F.eks.: Hvem monitorerer? Helikopteren er et projekt, betalt af TrygFonden
og her foreligger aftaler om disponering, som fortsætter
uændret i projektperioden, hvilket Region Sjælland er
blevet gjort bekendt med. Der er således ikke tale om at
akutlægehelikopteren overtager det arbejde, akutlægebilen hidtil har udført.
Ole Nørregaard: DASAIM har holdt møder med Lægeforeningen og DMS og fortsætter dette samarbejde. Her-
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udover er selskabet opmærksomme på, hvornår næste
henvendelse til Sundhedsstyrelsen skal ske.
Herefter bliver formandens skriftlige og mundtlige beretninger vedtaget.

3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
Supplerende kommentarer, spørgsmål samt godkendelse af de enkelte udvalgs skriftlige beretninger (her er
udelukkende medtaget de udvalg, hvortil der var supplerende kommentarer o.lign.).
Uddannelsesudvalget
Karen Skjelsager: Vedrørende evaluering af udenlandske
læger fra 3. verdens lande blev alle specialer af SST bedt
om at indsende deres forslag til målbeskrivelse indeholdende de kompetencevurderinger, der skulle foretages
inden den udenlandske læge kunne få dansk speciallæge
autorisation. SST har på baggrund af de tilbagemeldinger specialerne har fremsendt, hvor flere specialer
gerne vil anvende deres målbeskrivelse og har fundet det
uhensigtsmæssigt at der var en speciel målbeskrivelse til
evaluering af udenlandske læger.
DUU har med udgangspunkt i den eksisterende målbeskrivelse for hoveduddannelsen udvalgt repræsentative
mål/kompetencevurderinger, som vi mener, vil være sufficiente til vurdering af om en udenlandsk læge har et niveau der svarer til en dansk speciallæge. I en 6 måneders
prøveansættelse mener vi ikke det er realistisk at skulle
gennemføre samtlige kompetencevurderinger. Dette svar
vil vi sende til SST.
Færdigheder i dansk erhverves og vurderes i forbindelse
med kursus i dansk.
Kort før sommerferien fik de kirurgiske og det anæstesiologiske specialeselskab en henvendelse fra SST. Forsvarsministeriet ønskede, at yngre læger i sidste halvdel
af deres hoveduddannelse kunne få merit for udsendelse
med forsvaret. Oplægget lagde op til, at 3 måneders
udsendelse skulle give 6 måneders merit. Dette protesterede vi og de øvrige specialer imod. Endvidere gjorde vi
indsigelse overfor det udarbejdede uddannelsesprogram
og tilbød at medvirke ved udarbejdelsen af et.
På baggrund af de indvendinger der blev fremsendt er
det endt med, at 3 måneders udsendelse giver 3 måneders merit. Der skal forud for en udsendelse foreligge
en godkendt uddannelsesplan og den afdeling, der skal
frigøre den uddannelsessøgende læge skal acceptere, at
lægen frigøres fra afdelingen.
Vedrørende uddannelsesprogram for udsendelse med
forsvaret er der ikke blevet ændret i dette, hvorfor vi
forsat ikke kan acceptere dette. Umiddelbart har vi fra
lederen af sekretariatet for lægelig videreuddannelse
fået den tilbagemelding, at vi ikke skal regne med at
få indflydelse - vi vil dog forsøge at få indflydelse på
dette.
Som nævnt i den skriftlige beretning planlægger DUU i
løbet af det kommende år at påbegynde en revision af
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målbeskrivelsen. Vi har allerede fået nogle henvendelser,
men vil gerne opfordre til at alle der har forslag sender
dem til os og også gerne deltager i en evt. debat på
hjemmesiden.
SST har også nedsat en gruppe der skal se på revision
af målbeskrivelserne - som vi er orienteret er dette mest
med henblik på layout og præcisering af, at der skal være
en evalueringsstrategi for de udvalgte mål. Der arbejdes
forsat med udarbejdelsen af elektronisk dokumentering
- derfor skal tingene systematiseres mere. Endvidere er
der fokus på, at kompetencevurderingerne ikke fungerer dette gælder en stor del af de øvrige specialer.
DUU agter ikke at afvente resultatet af SST’s arbejdsgruppe, da vi mener at målbeskrivelsesrevisionen er
nødvendig nu og samtidig har vi en klar forventning om
at de mål og kompetencevurderingsmetoder vi beslutter
efterfølgende kan puttes ind i en ny skabelon.
SST har en følgegruppe, der dels evaluerer og arbejder
på en omlægning af de generelle kurser (LAS bliver til
SOL; sundhedsvæsenets organisation og ledelse). Doris
Østergaard sidder i denne arbejdsgruppe og udover
omlægning af de generelle kurser har de på sidste møde
diskuteret nødvendigheden af et egentligt kursus for de
der er hovedkursusledere og senere også for delkursuslederne.
De vil forsøge at finde penge til at specialerne årligt kan
afholde et møde for delkursuslederne.
A-kurserne er under konstant udvikling. Kursusrækken
blevet dubleret efter den sidste udvidelse af antallet af
hoveduddannelsesstillinger. Dette har været nødvendigt
for at sikre den nødvendige kvalitet i kurserne (simulationer) og også pga. de fysiske rammer. Dette giver også
et øget træk på undervisere. Det har været vanskeligere
at skaffe det nødvendige antal personer. Vi håber forsat trods de noget strammere tider at afdelingerne vil bakke
op, sådan at underviserne kan få mulighed for at deltage
i kurserne og også på den måde være med til at sikre at
vi har en speciallægeuddannelse af høj kvalitet.
Ros til afdelingerne/specialet som sørger for at vores
kompetencevurderinger ikke blot er en underskriftindsamling.
Sluttelig vil jeg gerne takke for et godt sammensat
udvalg og til de afdelinger, der bakker op om udvalgets
arbejde ved at give medlemmerne mulighed for at deltage aktivt i udvalgets arbejde. Det har stor betydning for
vores fremtid. TAK!
Svend Felsby: Der har tidligere været diskussion om
målbeskrivelsen og vaskulær ultralyd. Det har tidligere
forholdt sig sådan, at man ikke har ville skrive det ind af
hensyn til landets mindre afdelinger, der ikke havde råd
til at indkøbe apparaturet. Da den reviderede målbeskrivelse kommer til at række 5-8 år ind i fremtiden opfordres
til, at vaskulær ultralyd skrives ind.
Karen Skjelsager lover, at ultralyd vil indgå i den kommende målbeskrivelse. Udvalget har modtaget et langt
oplæg, som indføjes i den færdigredigerede, godkendte
målbeskrivelse.
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Torben Mogensen spørger til ansættelsessamtalerne til
hoveduddannelsesstillingerne, som er en overordentlig
vanskelig og tidskrævende proces. Er den det værd?
Karen Skjelsager: Der bruges ganske rigtigt meget tid
på ansættelsessamtalerne - processen tager ca. dobbelt
så lang tid, som tidligere. KS har deltaget i alle 3 ansættelsesudvalg denne gang og alle er blevet spurgt om,
hvad de mener om det. Den generelle holdning er, at
ansøgerne ydes retfærdighed forstået på den måde, at
der lægges et meget stort og sobert arbejde - uden nepotisme - i udvælgelsen. En anden vinkel er, at ingen privat
virksomhed ville ansætte deres kommende, højt uddannede specialister uden at tale med dem forinden. Denne
gang har ansættelsesudvalgene endvidere konstateret,
at hvis der udelukkende var ansat efter pointsystem og
ud fra ”papiret” ville enkelte være kommet i gang med
hoveduddannelsen ”for tidligt”.
Hans Ole Holdgaard: Videreuddannelsessekretariatet i
Region Nord har lavet en opgørelse over ressourceforbruget i forbindelse med ansættelserne og hvis man
ser på ressourceforbruget pr. ansøger og oven i købet
tager højde for, at der afholdes formøde, så ligger vi ikke
højere end andre specialer.
Karen Skjelsager påpeger, at den megen tid, der bruges
samlet set til dels også skyldes, at det er et populært speciale med mange ansøgere, der skal vurderes ordentligt.
Dansk Råd for Genoplivning
Torsten Lauritsen omtaler de nye guidelines, der også
er på programmet til dagen efter. Den seneste udvikling i Dansk Råd for Genoplivning er, at der er skabt et
samarbejde med Tryg Fonden med virkning fra 1. januar.
Formålet er bl.a., at blive mere synlige i forbindelse med
registrering af hjertestop, og registrering af uddannelse
o.lign.
Repræsentation i Dansk Standards udvalg S-104
Ole Nørregaard efterlyser en afløser for Lars Rybro, der
forlader posten om senest 2 år.
Hans Kirkegaard fortæller, at man for år siden - i Dansk
Standards regi - vedtog en verdensomspændende regel
for, hvordan labels skulle påsættes og hvordan sprøjter
skulle mærkes. Ordningen er dog endnu ikke implementeret.

4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond
Jørgen B. Dahl gennemgår kort regnskabet, som er trykt i
DASINFO nr. 4, 2010. Udover DASAIMs Fond vil det fremover også være muligt at søge støtte fra Bjørn Ibsens
Fond, hvor der vil være ca. 5.000 - 8.000 til uddeling.

5. Indkomne forslag
Der er indkommet 3 forslag, forslag 2 og 3 hænger sammen, hvorimod forslag 1 er et selvstændigt forslag:
1: DASAIMs bestyrelse foreslår en øgning af det årlige

kontingent med 50,- dkr. pr. speciallæge
2: Det foreslås, at halvdelen af DASAIMs eventuelle overskud 2010 doneres til DASAIMs fond
3: Fastholdelse af holdningen fra 2008
Ad 1:
Motivation: Man vedtog i 2007 i SSAI at øge kontingentet
med 50,- dkr. pr. år pr speciallæge. Af årsager som ikke
er helt klare er denne beslutning aldrig blevet effektueret. Forsømmelsen blev klarlagt på SSAI Board-møde
januar 2010 og de nationale selskaber har besluttet at
øge indbetalingen til SSAI med dkr 50,-/år/speciallæge.
I konsekvens af dette foreslår DASAIMs bestyrelse en
tilsvarende øgning for speciallæger af kontingentet til
DASAIM.
DASAIMs bestyrelse
Ad 2:
DASAIM har i en årrække haft betydeligt overskud,
som har været hensat til forskningsformål i form af det
såkaldte Forskningsinitiativ. Dette har betydet, at en hel
række forskningsprojekter har fået støtte til iværksættelse
af overvejende kliniske studier inden for specialet, men
overskuddet har de senere år været stigende og hele
beløbet har ikke været uddelt. Derudover har Forskningsinitiativet ikke sikret en mulighed for at yde støtte til
fremtidige forskningsprojekter.
DASAIMs formue er ganske betragtelig, og vores videnskabelige selskab behøver kun at have en formue, der
kan sikre betaling af bestilte ydelser og løn til sekretær
i tilfælde af, at et stort antal medlemmer trækker sig
ud eller ikke vil deltage i et årsmøde. Skønsmæssigt vil
500.000 til 1 million kr. derfor være rigeligt i formue.
DASAIMs fond har de senere år ikke kunnet uddele beløb
af betydning til forskning, idet fondens udgifter har udgjort en stor del af den begrænsede indtægt fra forrentningen af kapitalen. Udgifterne er faste og uafhængige af
kapitalen, mens indtægterne har været påvirkede af det
lave renteniveau.
Det foreslås derfor, at 50% af DASAIMs eventuelle
overskud 2010 (for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010)
tilføres DASAIMs fond, hvorved indtægten stiger og man
opretholder muligheden for fremtidig støtte til forskning.
Lars S Rasmussen, Jørgen B Dahl og Else Tønnesen
Forslag 1 vedtages efter kort uddybning fra Ole Nørregaard.
Ole Nørregaard forklarer, at forslag 3 indebærer at der
igen sættes kr. 300.000,- af til ”Forskningsinitiativet” (uddeling via Forskningsudvalget). Baggrunden er uændret
den, at hvis der skal opbygges en fond, som kan have en
stor ikke-bunden kapital - så stor, at der kommer renter af
en størrelsesorden så det giver meningsfulde legatmuligheder - så er det et meget langsigtet perspektiv. Derimod
giver det god mening og forekommer rimeligt, at den nuværende medlemsskare er medstyrende og nyder godt
af den aktuelle formue, f.eks. ved uddelinger nu frem for i
en meget fjern fremtid.
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Jørgen B. Dahl bemærker, at forslaget (forslag 2) har været stillet før og på et tidspunkt, hvor der var få ansøgere
til Forskningsinitiativet. Det forekom derfor naturligt at
foreslå et beløb overført til DASAIMs Fond. Dog er der
betydelige fordele ved at bruge pengene nu.
Torben Mogensen foreslår, at der stemmes om forslag 3
før forslag 2.
Hans Kirkegaard støtter bestyrelsens forslag begrundet i,
at medlemmernes penge skal ud at arbejde nu og bruges
til forskning.
Torben Mogensen leder afstemningen. Der er flertal for
forslag 3, som således er vedtaget.

6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
Annette G. Ulrich: Årsregnskabet for 2009/10 viste igen
et stort overskud på kr. 420.354. Dette skyldes bl.a. et
overskud modtaget fra SSAI-kongressen i Odense, juni
2009 på kr. 446.038, men også at udvalgene på glimrende
vis har formået at begrænse udgifterne i forbindelse med
mødeaktivitet. Annonceindtægterne har desværre været
lavere end forventet og bidrager negativt til vores overskud. Selskabets egenkapital er ca. 2,4 mio kr.
Budgettet for 2011/2012 omfatter som sædvanligt et årsmøde i november 2011 og uddannelsesudvalgets budget
er blevet forhøjet pga. forventet større aktivitet.
Der budgetteres ikke med overskud.

Som svar på de kritiske revisorers punkt 1:
Anvendt beregningsmodel:
Overskud SSAI kongres 2009
50% af beløbet
Fordeles med 	
til ”organizing association”
Dernæst 60% til DASAIM
40% til forskningsmæssige formål

66 · DASINFO · Januar 2011

kr.1.536.793
kr. 768.398
kr. 25.000
kr. 446.038
kr. 297.360

| Selskaberne - Generalforsamling |

Lars S. Rasmussen bemærker, at selskabets formue
fortsat stiger og spørger om en begrundelse for, hvorfor
den skal det..?

retningslinier for den form for støtte, så det kan styres.
Steen Hupfeld mener ikke, at det gør en forskel om anvendelsen af selskabets midler sker ”tilfældigt”.

Annette G. Ulrich forklarer, at en formue af en vis størrelse er nødvendigt hvis selskabet fremover også ønsker
f.eks. at afvikle SSAI-kongressen og lignende initiativer.
Det er naturligvis bestyrelsens og generalforsamlingens
beslutning om, hvorvidt det fortsat skal være sådan.

Torben Mogensen konkluderer, at Hans Kirkegaards
forslag støttes af generalforsamlingen og, at bestyrelsen
bør udarbejde nogle retningslinier, som evt. kan forelægges bestyrelsen. Ole Nørregaard bekræfter, at bestyrelsen
vil arbejde videre udfra dette.

Ole Nørregaard mener, at det nuværende niveau er passende, men er også opmærksom på, beløbet ikke blot
skal øges.

Budgettet vedtages herefter med akklamation.

Regnskabet vedtages herefter med akklamation.
Budgettet fremlægges med uændret kontingent – fraset
de kr. 50,00 som er en stigning i kontingentet til SSAI.
Hans Mandøe spørger, om uddannelsesudvalgets budget
er stort nok set i forhold til den forestående målbeskrivelse.
Karen Skjelsager: Naturligvis vil uddannelsesudvalget
søge diverse fonde, ligesom SST er ansøgt om økonomisk støtte. Der er udarbejdet budget for projektet på
ca. 100.000,- som har været diskuteret i bestyrelsen. Det
er besluttet, at bestyrelsen stiller underskudsgaranti til
dækning af udgifterne i tilfælde af, at der ikke kan findes
støtte andre steder.
Anja Mitchell efterspørger penge til udarbejdelse af nationale guidelines.
Ole Nørregaard: Der er ikke på nuværende tidspunkt påbegyndt eller planlagt et større projekt i forbindelse med
udarbejdelse af nationale guidelines.
Hans Kirkegaard foreslår, at en del af selskabets overskud
bruges til at dække udgifter til medlemmers frivillige
undervisning i lande, der efterspørger undervisning f.eks.
via ESA.
Susanne Wammen: Det er diskuteret i bestyrelsen og det
er ikke fordi man ikke ønsker at støtte denne slags projekter. Problemet er, at det bliver for tilfældigt, hvad der
støttes. Derfor bør der i givet fald udarbejdes egentlige

Pkt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13
7: Valg af formand, 8: Valg af formænd for udvalgene,
nævnt i protokollat 1, 9: Valg af kasserer og 2 yngre læger
til bestyrelsen, 10: Valg af formænd for øvrige udvalg,
11: Valg af øvrige medlemmer til udvalg, 12: Valg af
repræsentanter for selskabet, 13: Valg af 2 revisorer og 1
revisorsuppleant
Dagsordenens rækkefølge ændres for at lette arbejdsgangen og sammensætningen af bestyrelse, udvalg og
repræsentanter ses umiddelbart efter pkt. 14.
Intensivudvalget er udvidet med 2 bundne pladser, 1
plads reserveret til den danske repræsentant i European
Society of Intensive Care Medicine (ESICM) og 1 plads til
et medlem af styregruppen for The  Scandinavian Society
of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI)
Training Program in Intensive Care Medicine. Udvalget
tæller således 10 medlemmer.
Etisk udvalg og neuroanæstesiudvalget er begge udvidet
med yderligere 1 medlem.
Lars Rybro, som repræsenterer DASAIM i Dansk Standard ønsker at trække sig fra posten om senest 2 år –
interesserede i at indgå i dette arbejde kan henvende sig
til Ole Nørregard.

14: Evt.
Der er intet til punktet og Torben Mogensen afslutter
mødet.
Referent: Tina Calundann - godkendt af Jørgen B. Dahl

Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv.
Bestyrelsen
Ole Nørregaard, formand (2008)
Karen Skjelsager, næstformand (uddannelsesudvalget)(2008)
Annette G. Ulrich, kasserer (2009)
Jørgen B. Dahl (redaktør DASINFO)(2009)
Øivind Jans, bestyrelsessekretær (YL)(2008)
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)
Kim Garde (præhospital og akutmedicinsk udv.)(2010)
Lisbeth Bredahl (thoraxanæstesiudv.)(2010)
Lars B. Holst (YL)(2009)
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Anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Mette Hyllested (formand)(2008)
Poul Lunøe Christensen (2007)
Jonna Storm Fomsgaard (2009)
Britt Lange (2007)
Birgitte Ruhnau (2008)
Anne Tøttrup (2006)

Charlotte Albrechtsen (2008)
Anja Mitchell (2008)
Desiree Rosenborg (2009)
Jakob Kirkegaard Skou (2009)
Lars Møller Pedersen (2010)
Michael Sprehn (2009)

Præhospital og akutmedicinsk udvalg

(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Torsten Lauritsen (formand)(2005)
Jane B. Andersen (2006)
Birgitte Duch (2009)
Per Thorgaard (2009)

(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Kim Garde (formand)(2010)
Peter Berlac (2005)
Mathias Giebner (2005)
Berit Bjerre Handberg (2007)
Susanne Jørgensen (2010)
Charlotte Barfod (2009)

Etisk udvalg

Thoraxanæstesiologisk udvalg

(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003)
Asger Petersen (formand)(2009)
Mirjana Cvetkovic (2010)
Michael Felding (2009)
Pernille Lykke Petersen (2008
Ulrik Skram (2009)

(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Lisbeth Bredahl (formand)(2010)
Lars Folkersen (2010)
Marianne Kjær Jensen (2010)
Helle Laugesen (2008)
Ester Malte (2009)
Eigil Nygaard (2005)

Børneanæstesiudvalg

Forskningsudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006)
Palle Toft (formand)(2006)
Ole Nørregaard (best.repr.)
Karsten Bülow (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)
Susanne Ilkjær (2010)
Kirsten Møller (2008)
+ 4 medlemmer fra DSIT

Kronisk smerteudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Luana E. Jensen (formand)(2006)
Per Rotbøll Nielsen (2006)
Markku Juhani Vourela (2005)
Thomas Peter Enggaard (2010)

Neuroanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Karsten Bülow (formand)(2006)
Pernille Haure (2006)
Niels Juul (2010)
Karen-Lise Welling (2006)

Obstetrisk anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001)
Eva Weitling (formand)(2009)
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Uddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007)
Karen Skjelsager (formand)(2008)
Anne Lippert (2007)
Hanne Tanghus Olsen (2008)
Svein Aage Rodt (2010)
3 YL-repræsentanter
Gustav Gerstrøm, nord (2009), Nicola Groes Clausen,
syd (2008), Rikke Malene Jepsen, øst (2007), Sigrun Kann
(suppleant)
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)
Morten Brinkløv
Mogens K. Skadborg
Niels Anker Pedersen (suppleant)

Dansk Standards udvalg
(vælges hvert 2. år)
Lars Rybro (2004)(DASAIMs repr.)
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DASAIMs Fonds bestyrelse
(én afgår efter tur hvert 5. år)
Else Tønnesen (1995)
Jørgen B. Dahl (2009)
Palle Toft (2008)
adv. Keld Parsberg

Region Syd:
Nicola Groes Clausen og Sigrun Høegholm Kann     
Region Nord:
Rikke Mærkedahl, Rasmus Philip Nielsen, .
Christian Overgaard Steensen og Karsten Gadegaard

DASAIMs Fonds revisorer

ATLS Denmark Fond

(vælges hvert år)
Ole Beck
Jakob Trier Møller

(indstilles af bestyrelsen)
Ivan Petersen (2008)

Oberstinde Jensa la Cours Legat

(indstilles af bestyrelsen)
Kim Gaarde (2008)

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

PHTLS

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

UEMS og EBA

Dansk Råd for Genoplivning (DRG)

(vælges hvert 4. år)
Dorte Keld (2003)

(indstilles af bestyrelsen)
Torsten Lauritsen (2006)
Freddy Lippert (2001)

Skolen for cardiovaskulær teknik
(udpeges af bestyrelsen)
Hans Kirkegaard

Inspektorer i anæstesiologi
(udpeges af bestyrelsen)
Region Øst:
Rikke Maaløe, Helle Thy Østergaard, .
Dorte Stig Christensen, 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

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)
Karsten Bülow (best.repr.) (Clinical Practice Committee)
Helle Thy Østergaard (Educational Committee)
Palle Toft (Research Committee)

Tilforordnede Restlægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen

Juniorinspektorer:
Region Øst:
Rikke Malene Grønholm Jepsen
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Referat af DAO’s 60. ordinære generalforsamling på SAS Radisson, København
den 11 november 2010
Referent: Annette Freudendal

1) Formanden Hans B. Andersen (HBA) bød velkommen
og anbefalede på bestyrelsens vegne speciallæge
Annette Freudendal (AF) til dirigent. Hun blev enstemmigt valgt..
AF startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt efter fristen, hvorfor man ikke var
beslutningsdygtige..
Forsamlingen vedtog at fortsætte mødet, men også
at afholde en ekstraordinær generalforsamling med
henblik på at konfirmere beslutninger taget på denne
generalforsamling. Denne afholdes d. 27. marts 2011
kl. 08:45 på Hotel Hesselet i Nyborg.

kr. til DASAIM’s fond til uddeling af legater til yngre
forskere inden for det anæstesiologiske speciale. Baggrunden er et akkumuleret beløb i DAO, som vi mener
bør komme vort speciale til gode fremadrettet, hvilket
efter vor opfattelse sker bedst på ovenstående måde..
Forslaget vedtaget.
5) 	 Regnskabet revideret fremlagdes af Karsten BjerreJepsen (KBJ), og godkendt.
6) 	 Budget for 2011 fremlagt og godkendt.
7) 	 Kontingent foreslået uændret, hvilket blev godkendt.

2) 	 Formandens beretning:.
HBA henviste til den udsendte skriftlige beretning..
Tre medlemmer, Erland Hansen, Immanuel BitschLarsen og Jørgen Koch er afgået ved døden i det
forgangne år og blev mindet med 1 minuts stilhed.
Formanden kom i sin beretning ind på de nye tider i
det offentlige sundhedsvæsen. De mange rokeringer
og fyringer af læger - herunder også overlæger er
noget helt nyt for os. Tidligere tiders dialog mellem  
sygehusejerne og overlægerne er afløst af barske
tider.
I praksissektoren blæser der også nye vinde, idet
Regionerne ønsker at styre udviklingen i speciallægepraksis, herunder strukturen inden for ydernummersystemet.  DAO er bekymret for denne udvikling og
følger den nøje.
Grethe Astrup genopstiller ikke til bestyrelsen, men
fortsætter som DAO’s repræsentant i UEMS. Vi vil
gerne sige Grethe en stor tak for det arbejde hun har
udført i årene i DAO’s bestyrelse, ikke mindst i det
store arbejde for modernisering i speciallægepraksis.
3) 	 Beretninger fra udvalg: Ingen.
4) 	 Rettidigt indkomne forslag:.
Bestyrelsen foreslår at DAO overfører 100.000,00
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8) 	 På valg var Karsten Bjerre-Jepsen og Grethe Astrup.
.
Karsten Bjerre-Jepsen villig til genvalg..
Nyvalgt blev Annette Freudendal..
Formanden rettede en varm tak til Grethe Astrup som
forlader bestyrelsen.
9) 	 Ingen udvalg at besætte.
10) Revisorerne Mogens Hûttel og Jeppe Lund var ikke
på valg.
11) Under evt. ønskede Mogens Skadborg at høre om
visioner for DAO. Carl Johan Erichsen udtalte (med
henvisning til temadagen på FAS’ årsmøde i oktober)
en tro på at DAO har en plads i det fremadrettede
samarbejde mellem overlæger og praktiserende speciallæger. Vi har en fælles interesse i at udnytte ressourcerne optimalt for at imødegå nogle af de tiltag
der rammer især de hospitalsansatte i disse tider.
Formanden HBA takkede dirigenten for udførelsen af
hvervet og afsluttede generalforsamlingen.
Den ekstraordinære generalforsamling, hvor nyvalg og
indkomne forslag skal endelig bekræftes, afholdes som
anført søndag den 27. marts 2011 kl. 08:45 på Hotel Hesselet i Nyborg.

| DASAIMs Årsmøde 2010 |

Uddeling af priser og legater
ACTA Foredragskonkurrence

DASAIMs Smertepris

1. præmien på kr. 5.000,- gik til Troels Haxholdt Lunn;
Effect of high-dose methylprednisolone on pain and recovery in total knee arthroplasty: A randomized, doubleblind, placebo-controlled trial.

Prisen indenfor akut/kronisk smertebehandling med det
formål at stimulere til fortsat udvikling indenfor området,
gik til; Thomas Peter Enggård, OUH.
Prisen er sponsoreret af Norpharma.

2. præmien, kr. 3.000,- gik til Lasse Høgh Andersen; Intubation in morbidly obese patients. A randomised controlled study comparing the Glidescope® videolaryngoscope
and Macintosh direct laryngoscope.
3. præmien på kr. 2.000,- gik til Christian S. Meyhoff;
Increased long-term mortality after a high perioperative
oxygen fraction during abdominal surgery.
Publikumsprisen, kr. 2.000,- gik ligeledes til Christian S.
Meyhoff.
Posterkonkurrencen, kr. 2.000,- blev vundet af Søren S.
Rudolph; Prehospital treatment of opioid overdose – is it
safe to release on-scene?

Forskningsinitiativet
Sian I. Robinson, kr. 75.000,Evaluering af den optimale dosis af profylaktisk antikoagulation med lavmolekylær heparin subkutant til kritisk
syge patienter - delstudie 2.
Mathias Paul Goldinger, kr. 50.000,12 måneders follow-up undersøgelse af intensivpatienter
efter H1N1 influenza-pneumoni.
Sisse A. Thommassen, kr. 19.190,Individuel tilpasning af blood flow ved brug af kardiopulmonal bypass.
Nicolai R.S. Haase, kr. 50.000,Blødning og hæmostase hos patienter med svær sepsis.
Anne Juul Wikkelsø, kr. 25.970,Multitransfusion i relation til postpartum blødning

Innovationsprisen
Innovationsprisen er sponsoreret af Novo Nordisk A/S og
består af en hæderspris på kr. 10.000,- samt et rådighedsbeløb på yderligere kr. 10.000,- Prisen gik til Anne Møller
Nielsen for projektet; Bornholm redder liv - når et helt
ø-samfund engageres i hjerte-lunge-redning

FYA’s Uddannelsesinitiativ
FYA sætter fokus på en person eller afdeling, der har bidraget positivt til uddannelsen. Modtager af vandrepokalen i 2010 blev Anæstesiafdelingen, Sydvestjysk Sygehus,
Esbjerg.

DASAIMs Fond
Troels Haxholdt Lunn, kr. 5.000,- og Martin Kryspin Sørensen, ligeledes kr. 5.000,-

Lippmann Fonden
Kr. 20.460,- til Peter Martin Hansen.
Formål: Støtte til præsentation på 2 samtidige kongresser
i USA.
Kr. 9.540,- til Troels Haxholdt Lunn.
Formål: Støtte til præsentation af foredrag ved ESRAkongres i Portugal.
Kr. 20.000.- til Martin Sillesen.
Formål: Støtte til ophold ved Mass General, Boston.

Morten Rune Eckhardt, kr. 25.000,Fra akutte til kroniske smerter. Betydningen af postoperative meddelte smerter.

Sophus Johansens Fond

Christine L. Hvas, kr. 25.000,Intrakraniel blødning i en organdonor-model.

Hesses Fond

Henrik Torup, kr. 25.000,Effekten af Transversus Abdominis Plane (TAP) blok
som postoperativ smertebehandling efter åben hysterektomi.

Kr. 11.000,- til Martin Sillesen.

Kr. 20.000,- til Martin Sillesen.

Fritz Karners Fond
Ortopædkirurg Henrik Husted, Hvidovre Hospital, blev
tildelt kr. 66.000,-
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Legater
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt og fagligt under følgende former:
1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn,
som anerkendelse for et originalt videnskabeligt
arbejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats
2. Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, som har ydet en videnskabelig indsats eller
til anæstesiologer, som ønsker at studere specielle
emner
3. Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af
DASAIMs møder
4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes
til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond, att.: Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23,
1260 København K. Ansøgningsfristen er 30. april 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
ovennævnte formål, kan legatets afkast anvendes til
forskning vedrørende centralnervesystemets funktion i
relation til anæstesi. Legatet uddeles to gange årligt til
enkeltpersoner, institutioner, institutter eller etablerede
forskningsprojekter, hvor dette måtte skønnes at være i
overensstemmelse med legatets formål. Uddeling sker i
portioner efter legatbestyrelsens skøn. Ansøgningsfristen
er 30. april 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
Lippmann, kendt bl.a. fordi han gav anæstesi til Erik Husfeldt’s første pneumonektomi på Rigshospitalet. Fonden
støtter bl.a. lægevidenskabelige, humanitære og almennyttige formål.
I mange år har Lippmann Fonden hvert år doneret kr.
50.000 til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv
Medicin mhp. støtte til forskning indenfor anæstesiologien. Ansøgninger vedr. disse 50.000 kr. sendes til
formanden for DASAIM (chair@dasaim.dk). Uddelingen
finder sted i forbindelse med den årlige Husfeldt-forelæsning. Der bliver uddelt 1-4 portioner, primært til udgifter
i forbindelse med uddannelse og studier i udlandet. Der
gives ikke støtte til rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor man ikke er aktiv deltager. Ansøgningsfrist
er 1. oktober. Der foreligger ikke ansøgningsskema.
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Lippmann Fonden kan imidlertid også søges direkte.
Udover ovennævnte støtter Lippmann Fonden generelt
yngre sundhedsforskere (inklusiv anæstesisygeplejersker og anæstesilæger), der arbejder med mindre,
overskuelige, men originale kliniske projekter, hvortil det
erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at opnå støtte fra
større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor
rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes
kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks.
når der er tale om fremlæggelse af væsentlige originale
danske forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes også
ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats
(men ikke ph.d.). Ansøgninger til denne del af fonden
stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til advokatfirmaet Bruun & Hjejle,  Amagertorv 24, 1160 København K.  
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrister er 1/5 og 1/10.

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

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

Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond
Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond til
fremme og optimering af det operative patientforløb
Fondens formål er at virke til fremme og optimering af
det operative patientforløb ved at yde støtte og bistand til
forskning og behandling med speciel interesse i smertereduktion, nedsættelse af rekonvalescens, reduktion
i komplikationer, samt tidlig hjemsendelse fra hospital.
Uddeling af disponibelt beløb i henhold til fundatsen sker
efter bestyrelsens skøn én gang årligt med uddeling af legatet i forbindelse med DASAIMs årsmøde. Ansøgnings-

| LEGATER |

frist er 12. oktober. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden for anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital.

Professor, dr.med. Bjørn Ibsens Fond
Fondens formål er at støtte almennyttige – specielt videnskabelige – og æstetiske formål.

Ansøgningen stiles til Fondsbestyrelsen og sendes til
advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K.
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer.
Ansøgningsfrist 1/10.
Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, finder uddelingen sted i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

Call for applications for

The 8 th Scandinavian Training Program in
Paediatric Anaesthesia and Intensive Care 2011-2012

The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an advanced InterNordic education program in Paediatric Anaesthesia and Intensive Care. This education program aims at physicians
who recently have received their specialist degree in Anaesthesiology and Intensive Care. The training program is
limited to 12-14 trainees from the Nordic countries. The training period is 24 months, starting from September 1st,
2011.
During the training period, the Steering Committee for this program organises five theoretical courses. These
courses will circulate between the Nordic Countries and the language will be English. The training period includes
a one-month exchange program at a University Hospital Department in another country. Trainees completing the
two-year Inter-Nordic training program will receive a Diploma in Paediatric Anaesthesia and Intensive Care from
the SSAI.
The program has this year been revised, updated and extended to a two years programme with even more focus on
the theoretical and clinical education. Concluding each course there will be an evaluation of the candidates and at
the end of the program they will have to present a project.
The trainee must arrange an appointment at a Department of Paediatric Anaesthesia and Intensive Care at a University Hospital in Copenhagen, Odense, Århus, Oslo, Trondheim, Gothenburg, Lund, Stockholm, Helsinki, Oulu or
Turku. When the Department accepts the trainee, the host clinic will employ the trainee in an appropriate position
during the training program. All expenses for this program (including travelling, accommodation and a fee for each
of the three courses as well as support for expenses during the exchange programme) will be covered for by the
host clinic.
For further information about this program and to get a contract and registration form, please contact the Chairman
of this program:
Dr. Torsten Lauritsen
E-mail: torsten.lauritsen@rh.regionh.dk
Tel: +45 3545 8750
Department of Anaesthesia
The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK 2100 Copenhagen Denmark
More information at: www.ssai.info
Registration form and a CV should be sent to Torsten Lauritsen before June 1st, 2011.
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WORKSHOP
i akut svær
respirationsinsufficiens
Århus Universitetshospital, Skejby
Torsdag d. 3. marts 2011

kl. 10.00

Velkomst.

kl. 10.05

Fysiologi/patofysiologi – COPD, ARDS, traumer
m.m. Ole Viborg.

kl. 10.35

Konventionel behandling
– protektiv ventilation, status. Reinhold Jensen.

Kl. 11.05

Kaffe og frugt.

Kl. 11.20

Adjuvant terapi: CVVHDF, NO, Prostacyclin, steroid.
Hanne Ravn.

Kl. 11.50

High Frequency Oscillation (HFO),
Interventional Lung Assist (iLA). Hans Kirkegaard.

Kl. 12.20

Frokost.

Kl. 13.00

Work-shop i grupper (grise-modeller).
Forskellige ventilationsmodi afprøves på
dyremodeller med akut lungesvigt i Klinisk Institut.

Kl. 15.30

Kaffe og frugt.

Kl. 15.45

Extra Corporal Membran-Oxygenering (ECMO).
Christian Lindskov.

Kl. 16.15

Opsamling, spørgsmål m.m.

Kl. 18.00

Middag for interesserede.

Layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby • HA1110GS_2

Program

Kursusleder: Hanne Ravn, ovl., dr. med.
Kursusafgift: kr. 1500,- inkl. mad og drikkevarer
Århus Universitetshospital
Skejby
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I

Børneanæstesiologiske Udfordringer
29.– 30. september 2011
Rigshospitalet, København, Danmark
Forelæsninger:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Modtagelse og resuscitation af nyfødt
Neonatal anæstesi
Luftvejshåndtering hos børn
Fiberoptisk intubation af små børn
Modtagelse og vurdering af traumatiseret barn
Børn med luftvejsinflammation - larynxspasmer
Børn med kongenit Morbus cordis
Vanskelig perifer iv-adgang
UL-vejledt nerveblokade og kar-adgang
Psykisk vanskelige børn
Lungeseparation hos børn
KIM-KIT + Algoritme
Nødtracheotomi på børn
Nye luftvejsdevices til børn

Workshops:
•
•
•
•
•
•

Arrangør:

Ul-Skanning af børn (Live)
UL-vejledt iv-anlæggelse på fantom (Manikin)
Fiberintubation af børn
Emergency luftvej på børn (grisemodel)
Lungeseparation - bronchieblokker hos børn
Anlæggelse af umbilikal-vene kateter
• Intraossøs adgang
• Indirekte laryngoskopi af børn
• Case: Barn med kongenit mb. cordis

Anæstesi- og Operationsklinik 4231, HOC, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø, Danmark.

Undervisere:

Specialister i børneanæstesi, neonatalogi og
otolaryngologi.

Kursusleder:

Ovl. Rolf Holm-Knudsen rolf.holm.knudsen@rh.hosp.dk

Målgruppe:

Anæstesilæger med interesse i børneanæstesi

Pris:

3950 DKK inkluderende kursus- og workshopmateriale,
kaffe, brød, frugt, 2 x frokost og kursusmiddag torsdag.

Sprog:

Kursus bliver holdt på “Skandinavisk” (Dansk).

Tilmelding:

Ledende sekretær Gitte Blom: gitte.blom@rh.regionh.dk
På grund af workshops er deltagerantallet begrænset til
32, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes. Ansøgere bliver
optaget i den rækkefølge tilmeldinger modtages.

Web site:
http://www.anop-kursus.rh.dk

31 Congress
st

15–17 June 2011 | Bergen | Norway
Scandinavian Society of Anaesthesiology
and Intensive Care Medicine

The conference will take place at the centrally located
Grieghallen concert hall and conference centre.

The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive
Care Medicine welcomes you to Bergen and its 31st Congress!
Bergen is an international city rich with history, a big city with small town
charm and atmosphere. Fjord-Norway and Bergen offer you the perfect
combination of nature, culture and interesting city experiences.

For information and registration details: www.ssai2011.com
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Patient Safety through
Audit and Simulation

FATE Competance 26 - 27 april 2011
(Fokuseret Transthorakal Ekkokardiografi)

Formål:
Målgruppe:
Sted:
Tid:
Kursusledere:
Pris:
Undervisere:
Tilmelding:

Indføring i basal ekkokardiografi med hovedvægt på “Focus Assesed Transthoracic Echo” (FATE)
Anæstesiologer med ingen eller beskedent kendskab til ekkokardiografi
Århus Universitetshospital, Skejby
26. og 27. april 2011
Kim M. Larsen og Erik Sloth
Kr. 3.000,- inkl. frokost
Anæstesiologer med ekkoerfaring samt kardiologer
Kurset foregår på engelsk
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
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Din foretrukne partner
inden for diagnostik og
monitorering af sepsis
Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 99 52
www.roche.com
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Kommende DASAIM Årsmøder:
DASAIMs Årsmøde 2010: 11.-13. november (København)
DASAIMs Årsmøde 2011: 10.-12. november (København)
DASAIMs Årsmøde 2012: 8.-10. november (København)

DASAIMs officielle e-mailadresser
Bestyrelsen................................ bestyrelsen@dasaim.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9th International Congress on Ambulatory Surgery
8.-11. maj 2011 afholder den internationale organisation for dagkirurgi, IAAS,
verdenskongres i Bella Center, København. http://www.iaascongress2011.org/

Programmet er bredt sammensat og henvender sig til
anæstesiologer, kirurger, operationssygeple-jersker, anæstesisygeplejersker og hospitalsadminstratorer.
http://www.iaascongress2011.org/programme.pdf
Vi håber at se så mange som muligt til kongressen!

På vegne af organisationskomiteen

Sven Felsby
Formand, Dansk Selskab for Dagkirurgi
svenfels@rm.dk
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Afsender: DASAIM, Rigshospitalet, AN/OP, HOC 4231, 2100 København Ø

Bagudgangen
Fakta fra årsmødet

Antal deltagere: 403
Heraf antal kronragede deltagere: 49
		
antal deltagere fra præhospitalsområdet: 49
Antal posterpræsentationer: 32
Antal liter vand drukket under mødet: 1645
Antal liter vand hældt ud af ørerne: 2476
Gennemsnitligt antal liter vand pr. øre: 3.07
Økologisk belastning (verdenshavsstigning pga vand hældt ud af
ørerne): 0.02 nm
Antal drukneulykker: 0

Fakta om hovedudannelsen

Antal stillinger: 18
Antal ansøgere: 403
Heraf antal ansøgere omfattet af fireårsreglen: 313
		
antal ansøgere omfattet af fireogtyveårsreglen: 122
Antal ansøgere kaldt til samtale: 24
Antal ansøgere med ph.d.-grad: 21
Antal ansøgere med doktorgrad: 3
Gennemsnitligt antal PubMed-publicerede artikler pr. ansøger:
8.36
Antal medlemmer af ansættelsesudvalget: 54
Antal medlemmer med ph.d.-grad: 3
Antal medlemmer med doktorgrad: 2
Gennemsnitligt antal PubMed-publicerede artikler pr. medlem af
ansættelsesudvalget: 1.21

Brevkassen – ved doktor Meanster

Dato: 2010-11-05 kl. 05:04
Fra: baenkebach237@hotmail.com
Til: doktormeanster@dasinfo.dk
Kære brevkasse: Var til intensivkongres og fik at vide at vi skal
lave bench-marking. Men hvordan finder man passende bænke

Hemmeligt notat
Bagudgangen er kommet i besiddelse af et hidtil hemmeligholdt, fortroligt notat om ”Projekt Ud I Det Blå” fra forhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner om de aktuelle
kapacitetsproblemer på danske intensivafdelinger.
I forbindelse med de vedvarende kapacitetsproblemer på
danske intensivafdelinger er det nødvendigt at gå nye veje.
Danske Regioner har derfor indkøbt et antal lettere brugte
amerikanske rumstationer, som skal bestykkes til intensiv
terapi og sendes i omløb omkring Jorden. Herved opnås et
større antal fordele:

og hvordan bør de markeres? Hvor ofte skal dette gentages og hvor
skal man opbevare bænkene på sin afdeling?
Dato: 2010-11-14 kl. 10:32
Fra: doktormeanster@dasinfo.dk
Til: baenkebach237@hotmail.com
Kære Bænkebider: Det er et uhyggeligt relevant spørgsmål du hér
stiller. Jeg har selv med held opmagasineret ikke bare otte fuldt
markerede bænke, men også fem kasser itale-sæt samt tooghalvtreds varmluft- og fire lettere brugte prøveballoner i mit taskeskab
på personaletoilettet. Dog var jeg også nødt til at snøre det hele
sammen med 14 meter guide-line. Og sparke to bedagede skeletter
ud. Venlig hilsen Meanster.
Dato: 2010-11-14 kl. 10:42
Fra: baenkebach243@hotmail.com
Til: doktormeanster@dasinfo.dk
Kære brevkasse: Bidedelen er ny for mig. Bør man bide i bænken før,
under eller efter markeringen (er biddet måske selve markeringen)?
Kan man få økologiske vegetarbænke til formålet?
Dato: 2010-11-14 kl. 10:32
Fra: doktormeanster@dasinfo.dk
Til: baenkebach243@hotmail.com
Kære Overbid: I forbindelse med en ordentlig seriøs bænkemarkering kan det være nyttigt også at bide a) til bolle, b) i mangel af boller,
den hånd der ikke fodrer én.
Det er, som du antyder, overordentlig vigtigt at undersøge præmisserne nøje inden man går i gang. En statsautoriseret tandlæge
bør konsulteres, og hvis man ikke kan få veganerbænke / -boller /
-hænder, bør man som et minimum sikre sig, at objekterne er svanemærket. Man bør imidlertid aldrig lade sig lokke til at bide i græsset,
uanset om man foretrækker vegetarkost. Der kan være slanger.
Venlig hilsen Meanster.

1. Patienterne lokaliseres uden for regional jord og dermed 		
ansvar
2. Patienterne er ude af syne for danske medier
3. Ophævet tyngdekraft mindsker risikoen for tryksår og for 		
arbejdsskader ved tunge løft
4. Mulighed for at købe toldfrit på ud- og hjemturen
5. Færre dåser med lavprisskinke produceret på rumskrot

Det forlyder at bæreraketterne udbydes til produktion på danske
hænder ned til mindste Føtex-hårtørrer. Rumskjoldet forudsættes
fremstillet af flamingo fra Smørumnedre Frugt & Grønt, og raketterne skal flyves af kaospiloter.

