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Redaktør Kirsten Møller
Hvordan: Runeristninger, papirudgave i hæftet eller
pragtindbundet version, elektronisk udgave pr. mail eller
til download fra hjemmesiden, Facebook-gruppe, tweets,
apps til iPad eller smartphone? Kun fantasien sætter
grænsen – og så nogle økonomiske overvejelser, der helt
overordnet favoriserer de elektroniske løsninger på længere sigt, idet fremstilling og fremsendelse af papirudgaven, vores nuværende løsning, beløber sig til en ikke
ubetydelig udgift for vores selskab og dermed også for
medlemmerne. Kan eller skal vi bruge de penge bedre?
Hvordan vil du foretrække at læse DASINFO? Feedback
(evt. som debatindlæg) modtages meget gerne!

Kære kolleger
Hvad skal vi bruge DASINFO til og hvordan?
Hvad: Debatindlæg, referater fra kongresser, rejsebreve,
historiske indlæg, diskussion af nye forskningsfund og
deres betydning for vores faglige virke eller forståelse
i bredeste forstand, anæstesi-sudoku, rejsebreve, fag-,
forsknings- og uddannelsespolitiske kommentarer, quiz,
profilering af ph.d.- og disputatsarbejder, efterlysninger,
den gode historie, din særlige udgave af ”en dag på
kontoret”, temasessioner… og meget, meget mere – alt,
som du mener, vil have interesse for dine kolleger (og
dig selv), er velkomment, når det i øvrigt overholder
presseloven. Dit medlemsblad er ingen kostforagter, og
det må gerne blive akkurat så tykt som du behager at
fodre det til!

Dette nummer af DASINFO markerer et skift i redaktørstolen, idet Jørgen Dahl har valgt at fratræde, og
jeg er blevet valgt til at tiltræde. Jeg er (måske ikke
overraskende) anæstesiolog, har primært interesse for
forskning og intensiv terapi, og har aldrig tidligere været
redaktør for så meget som et skoleblad. Ikke desto mindre glæder jeg mig meget til at prøve kræfter med vores
velestimerede kommunikationsorgan, under kyndig
vejledning af Tina Calundann og alle andre med input til
DASINFOs linje og indhold.
Jørgen har, sammen med Tina, gjort en jætteindsats for
vores ”klubblad” i tiden som redaktør, og vi skylder jer
begge en meget stor tak. Det faktum at Tina har valgt
at fortsætte, sammen med en backing editorial group
bestående af Martin Kryspin, Kristian Antonsen og Mette
Hyllested, giver et håb om, at vi kan følge op på Jørgens
store arbejde – tak til jer alle fire herfor.

DEADLINES DASINFO
DASINFO nr. 2, april 2012 - Deadline 2. marts 2012
DASINFO nr. 3, juli 2012 - Deadline 25. maj 2012
DASINFO nr. 4, oktober 2012 - Deadline 23. august 2012
DASINFO nr. 1, januar 2013 - Deadline 3. december 2012

Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren:
Overlæge Kirsten Møller
Rigshospitalet, afsnit 2093
E-mail: redaktoer@dasaim.dk
Manuskripter og indlæg modtages elektronisk
i rtf- og Word-format.
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”Gider du lige holde mit rør?”
Anne Grønborg Vedel, Pia Jæger og Kamilla Nielsen
Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

»

ASA-kongressen, det årlige møde for ”The American
Society of Anesthesiologists” fandt i år sted i Chicago,
Illinois, i oktober måned. Efterårsvejret var smukt det
meste af tiden, høj sol og gyldenbrune nuancer på
urban baggrund. Ind imellem lærte man dog også at
forstå hvorfor byen har fået tilnavnet ”the windy city”.

Chicago er med sine 2,7 mio. indbyggere den tredje
folkerigeste by i USA efter New York og Los Angeles.
En metropol, der som rutineret turistmål byder på både
spændende kultur og fristende shoppingmuligheder. Den
fungerer som et af verdens førende finanscentre, men
er også kendetegnet ved erhvervsindustri indenfor bl.a.
telekommunikation og infrastruktur. Al Capone og Barack
Obama associeres begge til byen – uden sammenligning
i øvrigt.
Som debutanter ved ASA-kongressen forsøgte vi at
finde både fagligt og kulturelt fodfæste i løbet af 5 meget
spændende og komprimerede dage i USA. For slet ikke
at tale om en smart måde at bære vores næsten halvanden meter lange og overraskende brede poster-rør, der
pludselig havde fået status som vores kæreste eje.
Kongressen havde til huse i The McCormick Convention
Centre og formatet var efter sigende endnu større denne
gang end tidligere. Vi havde efter anbefaling indlogeret

os på hotel i midtbyen og turen derfra til det mere perifert beliggende McCormick Centre var en fascinerende
rejse gennem kvarterer og stemninger i Chicago. Kontrasten mellem mødet med nogle af anæstesiologiens
koryfæer og de lavt bemidlede amerikanere, som hang
på gadehjørnerne i visse kvarterer, var slående.
Årets indledende gæstespeaker var Atul Gawande, M.D.
– kirurg fra Harvard, top-sælgende forfatter ifølge New
York Times og på Time Magazine’s liste over verdens 100
mest indflydelsesrige personer. Han er kendt for at være
en af verdens førende indenfor emnet patientsikkerhed.
Med udgangspunkt i den indsigt han bl.a. har opnået
ved at skrive bogen ”The Checklist Manifesto” holdt han
forelæsningen ”Target: Reducing Inpatient Surgical Mortality to Less Than 1% Globally”. Et veloplagt kick-off til
årets kongres, der havde fået titlen ”Transforming Patient
Safety Through Science and Innovation”. Patientsikkerhed
er et af de hotte emner i USA i øjeblikket, og Gawande
berettede hvordan han efter at have konsulteret andre
brancher såsom flyindustrien var blevet inspireret til fx at
indføre tjeklister vedr. forskellige arbejdsgange i patientforløbet. Amerikanerne har således på godt og ondt været senere til at bevæge sig mod ensretningen af diverse
procedurer i patientbehandlingen end vi har herhjemme.
På egne linjer forsøgte vi de følgende dage at få logistik,
posterpræsentationer og sessionsoplevelser til at gå op
i en højere enhed. ASA-kongressen er verdens største
årlige kongres inden for anæstesiologi, og i Chicago var
der over 17.000 deltagere fra 75 forskellige lande. Der
blev præsenteret omkring 1750 abstracts og afholdt over
150 daglige sessioner med en stor variation af emner.
Nøje gennemgang af programmet og planlægning af de
enkelte dage er nødvendig for at udvælge og lokalisere
de sessioner, man har størst interesse i. Og alligevel er
det umuligt at opleve mere end en ganske lille brøkdel af
begivenhederne.
Årets Rovenstine Lecture, der er den største og mest
prestigefyldte forelæsning under ASA-kongressen, blev
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afholdt af Dr. Patricia Kapur, M.D., Dr. Kapur er professor ved og leder af anæstesiafdelingen på University of
California, Los Angeles (UCLA) og har beklædt diverse
tillidsposter i flere anæstesiologiske organisationer, inkl.
ASA. Emnet var fremtidsperspektiver indenfor anæstesiprofessionen og omhandlede bl.a. opgaveglidninger
imellem specialer og faggrupper. Også i USA er dette
emne kilde til levende debat.
Endelig havde vi glæden af at høre psykiateren Dr. Giulio
Tononi holde et meget spændende oplæg ved årets
Severinghouse Lecture. Med udgangspunkt i sin position
som en af verdens førende indenfor forskning i søvnens
mekanismer præsenterede han perspektiver på om anæstesi kan sammenlignes med søvn, når det drejer sig om
genopladning af de humane batterier. Tilsyneladende er
der visse ligheder mellem “hvile” induceret af hhv. anæstesimidler og almen søvn, men om det vil få implikationer fx for vores brug af sedation til intensivpatienter kan
kun fremtiden – og yderligere forskning – vise.
Fra vores egen andedam var Michael Seltz Kristensen
(overlæge, anæstesiklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet) inviteret til at medvirke som instruktør ved
workshoppen “Clinical Difficult Airway Workshop and
Airway Simulation”. Et ganske håndgribeligt bevis på, at
også den internationale forskningsverden for alvor har
fået øjnene op for “Mr. Kristensen’s” flotte arbejde indenfor luftvejshåndtering.
Pia Jæger (ph.d.-studerende, anæstesiklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet) præsenterede ved en
”oral presentation”, med afsæt i abstractet “Effect of
Continuous Adductor-Canal-Blockade on Pain and Ambulation After Total Knee Arthroplasty”, det første studie af
et helt nyt regionalt nerveblok. Sammenlignet med det
klassiske femoralis-blok ser Adduktor-Kanal-Blokaden
ud til at have de samme smertelindrende effekter, men
derimod at være fri for den motoriske hæmning, der kan
være problematisk i forbindelse med postoperativ mobilisering af patienterne. Blokkets bagmænd og “opfindere” er overlægerne Morten Jenstrup og Jørgen Lund
(Privathospitalet Hamlet, Frederiksberg).
Kamilla Nielsen, (ph.d., reservelæge, anæstesiafdelingen,
Nykøbing Falster Sygehus) præsenterede ved en poster-

session sit abstract “Intraoperative Transfusion Threshold
and Tissue Oxygenation – A Randomized Trial”. I Danmark
har Kamilla netop forsvaret sin ph.d. indenfor emnet
og angiver selv opsummerende, at hun er blevet mere
restriktiv i sin tilgang til blodkomponentterapi.
Martin Kryspin Sørensen (ph.d.-studerende, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet) var i år på baggrund af abstractet
med titlen “Rapid Sequence Induction and Intubation
with Rocuronium-Sugammadex versus Succinylcholine
– A Randomized Trial” inviteret til at præsentere sine
resultater ved en postersession. Martin og kolleger fandt,
at der blev opnået tidligere spontan ventilation ved brug
af Rocuronium og revertering med Sugammadex end
ved brug af suxamethonium alene.
Anne Grønborg Vedel (tidl. Sørensen), (reservelæge, thoraxanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet) præsenterede
ligeledes ved en postersession abstractet “SIRIUS – A
New Device For Tracheal Intubation”. SIRIUS-devicet kombinerer egenskaber fra larynxmasken med videolaryngoskopi. Studiet er en præ-klinisk test udført på manikin i et
komparativt set up, hvor intubation med hhv. SIRIUS og
Macintosh laryngoskop blev sammenlignet. Intubation
vha. SIRIUS-devicet tog gennemsnitligt 8 sekunder længere, men faciliterede en bedre oversigt over larynxstrukturerne. Succesraterne for intubation var ens.
”The Annual Meeting of the ASA” kan varmt anbefales.
Ikke blot til alle forskningsinteresserede anæstesilæger,
men også til de som påtænker at lade en kongres være
afsæt for en faglig opdatering, idet der udbydes talrige
“Refresher Courses”, workshops og lign.
Stemningen er positiv og inspirerende, og man charmeres af amerikanernes imødekommenhed og professionalisme.

Læs mere her:
www.asahq.org
www.asa-abstracts.com.
Næste møde er i Washington, D.C. 13.-17. oktober 2012.
Abstract deadline er ikke offentliggjort, men kan forventes at være omkring den 1. april.
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Amazing things are happening here
Martin Kryspin Sørensen
Klinisk assistent, Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

»
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I to hæsblæsende og fantastiske måneder har jeg
besøgt den neurokirurgiske anæstesi-enhed på New
York Presbytarian Hospital som en del af mit ph.dforløb. Det har været ”absolutely mind blowing”
at opleve, hvordan klinisk arbejde, uddannelse og
forskning integreres i anæstesiafdelingen på et af
verdens førende hospitaler.

| INDBLIK UDEFRA |

New York Presbytarian Hospital ligger “waaay uptown”
på Manhattan i New York City og er en del af Columbia
University Medical Center. De fleste turister når aldrig
længere end toppen af Central Park, hvor Columbia University har sin campus i Morningside Heights – dette er
fra West 110th til 125th street. Men man skal forbi Harlem
og helt til 168th street for at nå denne del af Manhattan.
Det er ikke New York som skildret i “Sex and the City”. Her
bor alle mulige mennesker, og hverdagen er udfordrende
for de fleste. Der tales 170 forskellige sprog i New York
og mange af dem tales af folk med begrænsede engelskkundskaber, ikke mindst fordi en tredjedel af alle New
Yorkere er født udenfor USA. Gadelarmen er overvældende, og der bliver dyttet, boret huller i vejen, skoleklasser passerer og flyvemaskiner buldrer forbi. Alle synes
at være på vej til eller fra arbejde, skole eller målrettet
videre i livet på anden vis.

ser siderne så hurtigt og gengiver essensen på en måde,
så man straks mistænker ham for at have en fotografisk
hukommelse. Han er hyperintelligent og måske også hyperaktiv, og i så fald er det en sjælden men fascinerende
kombination. Ideerne bliver skudt ud af ham med stor
hastighed og præcision. Han er så knivskarp og med på
beatet, at han er svær ikke at holde af.
Dr. Lee er en anden interessant superforsker. Han studerer kort sagt nyresvigts indflydelse på andre organsystemer. Han fremtræder meget venlig, lidt utålmodig
og naturligvis rigtig godt begavet. Han har efter sigende
kun en mangel – han slider sine junior researchers op.
De vinder mange priser: Ved ASA i 2011 således både
førsteplads og tredje plads i abstract-konkurrencen (ud af

House of God
New York Presbytarian Hospital er et ambitiøst sted. I
2011 blev hospitalet ratet som det sjette bedste hospital i
USA. Andy Warhol og Richard Nixon døde her og kongen
af Saudi-Arabien bliver behandlet her. Patienterne får en
stor regning for at blive behandlet, men anæstesilægernes løn er eksempelvist halvdelen af, hvad man kan tjene
på det næste gadehjørne. Det er en akademisk institution, og det er ”academic excellence”, der tiltrækker læger
og forskere til stedet.
Anæstesiafdelingen dækker 40 operationsstuer og hertil
kommer forskellige udefunktioner. Afdelingen blev
grundlagt i 1937 og i 1938 kom den under kyndig og
kvindelig ledelse af Dr. Virginia Apgar, berømt for Apgarscoren. I USA måles en hospitalsafdelings akademiske
formåen groft sagt på antallet af RO1-grands modtaget
fra National Institute of Health (NIH). Disse grands dækker typisk 3-5 års forskning. Udover beløbet som gives
til selve forskningen, så gives der et tilsvarende beløb til
afdelingen for at dække driftsudgifter. RO1-grands er således attraktive og genererer vækst i en afdeling. Anæstesiologisk afdeling på New York Presbytarian Hospital har
fjerde flest RO1-grands af alle anæstesiologiske afdelinger. Den tilhører dermed den absolutte akademiske elite
i USA og i verden. Flere laboratorier drives af afdelingen,
der kører dagligt kliniske forsøg på patienter, og der er
epidemiologer ansat til at lave registerstudier.
Afdelingens superstjerne er Steven Shafer, Editor-in-chief
på Anesthesia & Analgesia og anklagerens hovedvidne i
sagen mod Michael Jacksons læge. ”I get hate mail every
day from our colleagues and expected the same from
the MJ-trial, but it has not happened” råber han ned ad
gangen til en tyk mand, som jeg ikke kender. Jeg har fået
et skrivebordshjørne med en computer to døre fra hans
kontor. Dr. Shafer har et lille fortificeret kontor, hvor man
skal forbi hans sekretær i et endnu mindre rum, og hun
er ikke typen, der lukker hvem som helst ind. Dr. Shafer
har tre computerskærme, hvor den ene er dedikeret artikler og vendt 180 grader, så artiklerne ses opforstørrede i
fuld A3-størrelse – ”it is absolutely irreplaceable”. Han læ-

Marts 2012 · DASINFO · 7

| INDBLIK UDEFRA |

ca. 1750 abstracts), men de fleste skifter hurtigt boldgade.
At arbejde med Dr. Lee er svært foreneligt med et liv
udenfor hospitalet. Undtagelsen er Dr. Lee’s kone, som
han arbejder sammen med i sit laboratorium. Men nogen
konsekvenser må det have haft på deres forhold, for som
han angiveligt selv skulle have udtrykt det i et lunefuldt
øjeblik: “Dinner used to be better”.
Forskningen i afdelingen er ikke nødvendigvis bundet op
om anæstesirelaterede emner. Hvis en forsker rammer
en guldåre, er der fortsat fuld opbakning fra ledelsen til at
drive forskningen videre, så længe der publiceres. Et af
disse emner er eksempeltvist indenfor fedmeforskning,
mere præcist hvilken effekt diætbehandling har forskellige tidspunkter i livet (specielt i barndommen) på varigt
vægttab studeret i en muse-model. En ung anæstesilæge
i afdelingen har været med til at udvikle en muse-model
med meget stor appetit og lavt aktivitetsniveau. Han er
på den måde blevet en førende fedmeforsker.

Danger, men working
Dr. Heyer er min chef. Han er en meget dygtig anæstesilæge og en yderst teoretisk velfunderet forsker. I det
hele taget er han en fantastisk person med mange gode
menneskelige egenskaber. Han tager sig ikke blot godt
– men meget godt – af sine underordnede, og de holder
tydeligvis meget af ham. Dr. Heyer trak mig til side på
min første dag i afdelingen og sagde: “Martin, I will
sincerely and deeply apologize to you in advance. I swear
and curse a lot in the OR. The residents love it when I surprise them, and they remember what I am telling them”.
Reservelægerne bliver undervist i alle afkroge af den behandling, som de bedøver til og selvfølgelig nuancerne
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i anæstesien til netop denne behandling. De får forklaret
hele forskningshistorien og de nyeste forskningsresultater, samt hvordan hver enkelt speciallæge forsvarer
deres tilgang til bedøvelse til netop denne procedure. Det
er et ubønhørlig bombardement af spørgsmål og svar, og
det er blot, hvad der foregår “on the fly” på alle stuerne
konstant.
”Wait... I can see it... It is the Holland tunnel. I am sure
of it!” råber Dr. Heyer til sin kvindelige reservelæge, der
netop har bommet en intubation, som han nu har overtaget. Han bander meget som lovet og med et forbavsende ordforråd og street credibility. Alverdens korrupte
politikere, ludere og lommetyve indgår i hans anekdoter,
og det hele hænges op på meget klare og relevante referencer. “I only know these things, because I fucked them
up at some point myself” siger han til os. Det hele bliver
tegnet på bagsiden af handskekasser, og når han er løbet
tør, råber han efter flere, og en tekniker kommer stormende ind med flere som den største selvfølgelighed.

Lift off
Elektrochok (ECT) foregår som alle andre steder jeg har
oplevet det – isoleret fra anæstesiafdelingen og med
antikt udstyr. Psykiateren er også her let at komme til
at forveksle med patienten, og situationen synes i det
hele taget velkendt. Jeg er denne morgen på tur med
Dr. Heyer i starten af mit ophold. Snakken falder på den
aldrende nobelist Eric Kandel, og psykiateren fortæller, at
hun har et arbejde på vej i samarbejde med ham. Historien om Dr. Kandel er en af trådende i mønsteret, der har
skabt det ikoniske billede af Columbia University som et
af verdens forskningsfyrtårne. Columbia University tilhører Ivy League, en historisk sammenslutning af otte elite
universiteter i det nordøstlige USA, der også omfatter
Harvard, Brown, Cornell, Yale, Princeton, Dartmouth og
Penn. Columbia er konkurrencedygtigt på alle målestoksforhold, ikke mindst det faktum, at det er den institution
i verden, der har flest nobelprismodtagere ansat. Dr.
Kandel måtte flygte fra Wien som 9-årig med sin bror på
14 år som konsekvens af jødeforfølgelserne i Europa. De
ankom i 1939 til Brooklyn. Livet i New York City har altid
ydet modstand, og det kræver kamp og evner at skabe en
tilværelse i byen. Dr. Kandel specialiserede sig i neuropsykiatri efter sin embedseksamen, og i 1974 fik han fast
ansættelse ved Columbia. Han og hans gruppe opdagede
og beskrev de molekylære processer, der sker i neuroner
i hjernen ved indlæring. I år 2000 fik han Nobelprisen i
medicin og fysiologi for sine bedrifter. Psykiateren fortæller at Dr. Kandel nu bruger en del tid på hesteopdræt. Dr.
Heyer nyder at få lidt sladder og begynder en monolog
om de vigtigste detaljer i Dr. Kandels forskning, alt imens
de deprimerede patienter bliver bedøvet og zappet. “We
are going to breathe for you – that is the kind of doctors
we are” informerer han højlydt den ene efter den anden
dybt bedøvede og paralyserede patient netop efter, at de
har modtaget et stød og de generaliserede kramper er
ved at aftage. Sygeplejersken fniser hver gang, han laver
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den konstatering, og den selvhøjtidelige psykiater ruller
hovedrystende øjne.
Stemningen tager et nøk op, da vi skifter lokalitet, og en
psykiater taget ud af en Woody Allen film trompeterer
ind på stuen. Han er rund og rar, og besidder kvaliteten i
både at være frivilligt og ufrivilligt morsom. Han bander
et par gange over computersystemet og begynder straks
at snakke videre om de planer han og Dr. Heyer åbenbart
har diskuteret tidligere om at lave en mobil ECT enhed
for New Yorks deprimerede katte og hunde. Vi befinder os
højt i en bygning med en formidabel udsigt over andre
bygninger og ned til Hudson River. “It is painful for me to
watch all these depressed animals. I love animals and depression is just an overwhelming problem for them. We
are going to get the cash and buy the van and start this
thing” siger han højlydt og skuer teatralsk ud over byen,
og forsætter nu direkte til mig med hviskende og hemmelighedsfyldt stemmeføring: “It is my way out. I need
the money for my pension. People spoil their pets in the
city. It is a winning business opportunity” alt i mens Dr.
Heyer råber flere selvindlysende sandheder til endnu en
dybt bevidstløs patient: “Breathe. Breathing is good – no
breathing is no good”. Psykiateren er nået til det skelsættende punkt i en mands liv, hvor man skal beslutte om
bæltet og bukserne skal placeres over maven, altså med
høj bælteføring lige under brystvorterne, eller under maven. Han holder stadigt bæltet lavt, hvilket åbner en ny
flanke: “Are you pregnant?” spørger Dr. Heyer ham. Han
svarer prompte: “Yes I am, thank you for asking... it is
going to be a hamburger!” De griner lidt, og jeg er nået
det punkt, hvor jeg ikke kan få luft og tårerne løber ned
af kinderne på mig. “Are you not listening to anything I
have said? You have to breathe!?!”

The Pittsburgh HairDo (PHD)
I to måneder følger jeg Dr. Heyers og hans forskningsgruppes arbejde. Jeg sidder med til alle møder med
samarbejdspartnere, statistikere, følger forsøgspatienter gennem et hækkeløb af interventioner og deltager
i sociale arrangementer. Vi har et fælles projekt, som
jeg også bruger tid på. Sandheden er, at jeg er med til
meget mere, end jeg turde håbe på. De har lidt svært ved
at placere min ansættelsesstatus og anciennitet. Klinisk
assistent og ph.d-studerende med kliniske projekter er et
ikke-eksisterende fænomen i deres system. Her er ph.duddannelsen en del af lægeuddannelsen, hvis du kvalificerer dig til et såkaldt MD-ph.d program. Forskningen vil
så næsten altid være laboratorieforskning. De sammenligner min kliniske ph.d-uddannelse med en Master i
”Outcome studies”, som flere af de yngre speciallæger i
afdelingen er ved at tage. Den sammenligning er faktisk
ikke helt skæv, bortset fra at de så laver epidemiologisk
registerforskning. Klinisk forskning på patienter tilhører
derimod typisk de klinisk arbejdende speciallæger.

Jeg følger også reservelægerne i den neurokirurgiske
anæstesi-enhed. To til tre gange dagligt har vi formaliseret, underholdende og fantastisk god undervisning på
et konstant højt niveau. Vekselvirkningen mellem klinik
og undervisning i dagligdagen gør, at man ikke mister
motivationen eller opmærksomheden, og det har en positiv selvforstærkende virkning. Jeg har prøvet at forklare
dem, hvad en prækursist eller uklassificeret reservelæge
laver i Danmark, men det giver ingen mening for dem.
Enten er du i et uddannelsesprogram, eller også er du
speciallæge. De anser det andet for tågesnak og en dårlig
undskyldning fra et usammenhængende uddannelsessystem.
Mine egne deadlines hjemmefra tårner sig op. Jeg skal
helst have min ph.d-afhandling 90% færdig, til jeg kommer hjem. Jeg forsøger at bruge pauser i mit skrivebordshjørne. Jeg føler arbejdspresset som alle andre her.
Jeg tror, at det er den sande følelse af, hvad det vil sige
at arbejde på Columbia.

The interview trail
Selektionen af håbefulde og potentielt kommende anæstesilæger i USA fungerer ved at medicinstuderende i
den afsluttende fase af studiet sender ansøgninger til alle
de steder, som de kunne forestille sig at arbejde. Herefter
bliver de indkaldt til et antal jobsamtaler spredt over hele
USA. På en given dato i marts måned matcher en computer alle afdelingernes prioriteringer med de studerendes
prioriteringer. På Columbia er selektionen benhård. Hvis
du har gået på en middelmådig Medical School, skal du
helst være med i toppen af årgangen for at komme til
interview. Medicinstuderende fra Johns Hopkins, Harvard
og andre eliteskoler har lidt bedre chancer for at komme
til samtale. New York er et trækplaster, fordi det er en
storby med en vis potens, og Columbias renomme er
godt, så ledelsen har den luksus at få mange ansøgninger. Karakterer er vigtige, fordi det samlede gennemsnit
fra de ansatte reservelæger reflekterer helt konkret med
et tal, hvordan afdelingen rangerer på landsbasis. De er
velvidende om, at det ikke nødvendigvis afspejler social
forståelse eller andre svært kvantificerbare, men nødvendige kompetencer. De prøver derfor ved samtalen at
finde de bedst socialt egnede. Prototypen på en reservelæge på Columbia er således velbegavet, venlig og
hårdtarbejdende, uden børn og ugift.
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Champagne for the pain

Inner city blues

Reservelægerne arbejder 80 timer om ugen, hverken
mere eller mindre. Hvis afdelingen måtte, ville man ganske givet pålægge dem at arbejde mere, som i de gode
gamle dage. Der er kommet ny lovgivning på området,
og den overholdes her. De får ca. $5500 og ingen pensionstillæg. Ti dages ferie om året, hvilket naturligvis bliver
fratrukket eventuelle sygedage. Barselsorlov er 6 uger
for kvinder, 24 timer for mænd. Kort sagt enhver dansk
klinikchefs våde drøm. Fuldført residency (speciallægeuddannelse) på Columbia åbner døre, og flere af reservelægerne har en spirende akademisk karriere, men ikke alle
drømmer om forskning i deres sparsomme fritid. En af
de kvindelige 1. reservelæger indvier mig hemmelighedsfuldt i sine fremtidsplaner: “I am going into private practice all the way – in California. LA sunshine for me man. I
need the money, for my loans and for Champagne. I like
driving; I am tired of the city and done with the Metro.
One year left and I am off!”. En anæstesiolog i USA tilhører den absolutte løntop i den amerikanske befolkning. At
tjene 2-4 millioner kroner om året er normalt for denne
privilegerede gruppe, og nogle tjener mere og har gode
ferieaftaler også.

Om efteråret, når farverne på bladene flammer ud på
hele den nordamerikanske østkyst, er der college football
lørdag eftermiddag på mange tv-kanaler, og søndag og
mandag er der NFL. Jeg elsker at have det kørende i
baggrunden. Det er en væsentlig del af den amerikanske
folkesjæl at følge sportsfolkenes sejre og tab. Det minder
mig om et fantastisk år jeg brugte i et minedistrikt i Pennsylvania som femten-årig. Hvis du har set ”Deer Hunter”
med Robert De Niro, så kender du området. Her var
american football og jagt en integreret del af venskaber
og familieliv.

Catch’et til den hårde overenskomst, som reservelægerne arbejder under på Columbia, er garantien om den
bedst mulige uddannelse! Den daglige undervisning,
ugentlige research seminars, ugentlige grand rounds,
ugentlige chief resident rounds, ugentlig journalclub,
forelæsninger med inviterede speakere og så den daglige
konstante undervisning, der foregår i alle operationsrum
skaber samlet et formidabelt uddannelsesmiljø. De bliver
frigjort til at kunne gå til langt det meste. Evalueringen er
meget direkte af reservelægerne, men den er også meget
direkte den anden vej, af afdelingen og af de enkelte
speciallæger. Der bliver lyttet på reservelægerne og
deres evalueringer. Ledelsen prøver hurtigt at forbedre
kritikpunkterne. Afdelingen har ikke råd til negativ omtale
i kampen om at tiltrække de bedst egnede reservelæger.
Hvis en speciallæge får dårlige evalueringer eller dårlig
omtale, så bliver de prompte kaldt til en kammeratlig
samtale på gulvtæppet.
Reservelægerne bliver dygtige – rigtigt dygtige. De lytter
tålmodigt, når der bliver talt fra en overordnet, og som
hunløver på savannen går de hurtigt og effektivt efter
struben på alle problemstillinger. De fleste har en enorm
studiegæld, og en dårlig udtalelse fra afdelingen ville
være en personlig katastrofe for dem. Landsgennemsnittet for at bestå ”the board exam” efter speciallægeuddannelsen er 85%. Her på anæstesiafdelingen er det 96%,
så der er rum til betydelig forbedring, som det tørt blev
konstateret en morgen til Grand Rounds under en diskussion, hvor ledelsen kortlagde, hvor de ville styrke ”the
residency program” i det kommende år.
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De mange reklamespots på tv er blevet domineret af
advokater og politikere, siden jeg sidst fulgte en football
season i USA. ”Have you redjegrad a sidewalk – maybe
I can help you!?” siger en advokat med cowboyhat og
sydstatsdialekt. Du kan så i fællesskab med ham sagsøge
dem, der ejer boligen, foran hvilken du væltede. Vi ved,
at en del patienter får et lift hjem af en venlig advokat.
Sagsanlæggene mod læger i USA er af en størrelse, der
får det til at løbe koldt ned af ryggen på én. Det, at vi i
Danmark har adskilt patientklager og erstatningssager, er
en meget fornuftig indretning, som for enhver pris skal
forsvares. Det er løbet løbsk i USA, uden enhver form for
tvivl. Som et eksempel kan man i Florida ikke forsikre sig
som obstetriker for sin egen årsløn. Årsagen er, at man i
Florida kan sagsøge sin obstetriker frem til sit barns atten
års fødselsdag med henvisning til fødslen. Hvis du får et
barn, der klarer sig dårligt i skolen, så kan det jo være på
grund af en fejl i fødselsøjeblikket! Og amerikanerne – de
sagsøger deres obstetrikere og alle andre læger. Hospitalerne vælger ofte at afvikle sagerne uden retssag, så
de kan betale indenfor rammen af forsikringen. Det er et
sygt system, men også et system som mange mennesker
lever af og har en interesse i at beholde.
Et andet problematisk forhold i det amerikanske sundhedssystem er ”henvisningskarrusellen”. Med baggrund
i de mange mulige sagsanlæg, så henviser lægerne raskt
væk til hinanden. Undskyldningen er, at man er nødt til at
dække sin ryg, men i virkeligheden er det et usympatisk
modtræk til den uretfærdighed, det er at blive sagsøgt af
alle mulige tilfældige patienter. Hvis du har en hæmoride
og måske tilfældigvis har lidt hovedpine og går til en
kirurg, så skal du også lige se en neurolog som kirurgen
kender, og hvis han ikke finder noget, så skal du vist
lige se en øjenlæge som neurologen spiller golf med og
have en MR-skanning, inden du ser en psykiater. Det kan
lyde komisk, men mange amerikanske læger lever af at
få henvist raske patienter fra deres buddies og henvise
andre patienter tilbage igen. Columbia går til dels fri af
denne karrusel, fordi lægerne ikke modtager honorering per patient. De dækker dog stadig deres ryg med
tvivlsomme ekstra-undersøgelser på grund af frygten for
sagsanlæg
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Turn the music up, primetime

Empire State of mind

Man lærer hurtigt meget nyt ved at være med på sidelinjen et nyt sted og i en ny kultur. Forskellighederne i
fortolkningen af faglitteraturen træder hurtigt frem, og
stemningen er fokuseret og alligevel afslappet. Jeg følger
reservelægen Dr. Shi denne morgen. Han kom til USA
som 13-årig fra Taiwan med sin mor og sin søster. Hans
far blev tilbage. Forældrene er ikke skilt, men valgte at
give børnene en chance for en fremtid i USA. “They truly
have a loving marriage” siger han. Glem kommunen
og folkeskolen og i det hele taget at det er andre end
forældrenes ansvar at skabe et solidt fundament og en
fremtid for deres børn. “They sacrificed a lot for us” siger
han. Nu giver han igen, ved at være den succes han er.
Moderen er flyttet tilbage til sin mand i Taiwan, og hans
søster er blevet advokat i Texas.

Det målrettede blik hos folk på gaden i New York City,
synes at være forplantet op gennem Manhattan, og det
sprænger dørene i forhallen på New York Presbytarian
Hospital. De cremefarvede vægge og terrazzo-gulvene
i gangene giver illusionen af, at man befinder sig i
1950´erne, men træder man ind i en operationsstue eller i
et auditorium, går det hurtigt op for én, at medarbejderne
her aspirerer til at præge udviklingen på deres felt, og
den høje standard for uddannelse og udvikling er bredt
ud på hver enkelt medarbejder. Bundmålet er ”state of
the art”, men målsætningen er også at presse grænserne
for hvad vi ved og kan – at kigge ind i tågen og se den
lette.

Dagens case er en smuk og livlig 23-årig ung kvinde
med sydlandske aner og livet foran sig, og en svær AV
malformation ved temporal lappen på venstre side.
Hun fik pludselig en dag svær hovedpine, og nu er hun
bedøvet og ved at få hovedet “pinned” af to neurokirurgiske reservelæger. Neurokirurgi er en barsk business.
De kalibrerer 3D-udstyret og gør klar til at åbne kraniet
på hende, alt imens Jay-Z rapper derudaf i baggrunden.
Alle her kan lide Jay-Z. Det er musik født i New York City,
og de fleste elsker byen for kontrasterne, og Jay-Z har
fattet at formidle det. Den storbarmede afroamerikanske operationssygeplejerske synger energisk med. Hun
synger så godt, som kun netop en storbarmet afroamerikansk kvinde kan synge. Dr. Shi arbejder hurtigt og
præcist og forsøger at følge takten med hovedet. Han har
Fung Shui struktur på al monitorering, al instrumentering
og alle kabler. Intet er placeret uden omtanke. Neurokirurgen kommer ind på stuen og kontrollerer lejringen.
“Ooh yeah I like Jay-Z, looks good” siger han og nikker
godkendende til 1. reservelægen og forlader stuen igen.
De klargør feltet, åbner kraniet hurtigt og elegant.
Musikken skifter til en af Chopins klaverkoncerter. Neurokirurgen kommer på stuen igen med nyvaskede fingre
løftet og siger til sine assistenter: “You know, I do not
know whether listening to Chopin makes me feel very
smart or very stupid... I have to think about this. It could
be important for the patient.” Vi hører Chopin resten af
dagen.
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Ph.d.-afhandlinger
Syv spørgsmål til Jesper Brøndum Poulsen

»

Titel: Impaired physical function, loss of muscle
mass and assessment of biomechanical properties in
critically ill patients
Forsvar: 16. december 2011 kl. 14.
Auditorium 2, Rigshospitalet.

Hvad handler din afhandling om?
Min ph.d. er baseret på 4 studier og har titlen ”Impaired
physical function, loss of muscle mass and assessment
of biomechanical properties in critically ill patients”. Baggrunden for mine studier er, at den samlede mortalitet
efter intensiv terapi gennem de seneste år er faldet, samtidig med at internationale undersøgelser indikerer, at
majoriteten af intensiv overlevere har en betydelig nedsættelse af deres fysiske funktionsniveau. I vores første
studie undersøgte vi derfor det fysiske funktionsniveau
og de socio-økonomiske forhold hos en dansk population
af septisk chok patienter 12 måneder efter udskrivelse fra
intensivafdelingen. I et forsøg på at identificere årsagen
til reduktionen af patienternes fysiske funktionsniveau
fulgte vi op på resultaterne fra studie 1 med en detaljeret beskrivelse af de biomekaniske egenskaber hos
overlevere af kritisk sygdom og sammenlignede med
en køns- og aldersmatched kontrol gruppe. I et forsøg
på at forebygge muskelatrofi og derved potentielt tab
af fysisk funktion, beskrev vi i et andet studie muskelvolumen ændringerne i den første uge af intensivindlæggelsen og effekten af tidlig intervention med transkutan
elektrisk muskelstimulation hos patienter med septisk
chok. Sidst har vi også udviklet en metode til måling af
muskelstyrke, der er uafhængig af evnen til voluntær
muskelkontraktion og derfor potentielt kan bruges på
sederede patienter på intensiv afdelingen til vurdering af
eventuelle interventioner.

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 første studie fandt vi, at danske overlevere efter kritisk
sygdom har markant nedsat fysisk funktionsniveau
12 måneder efter udskrivelsen. En medvirkende årsag
er en 22% reduktion i maksimal styrke hos overlevere
sammenlignet med en køns- og aldersmatched kontrol
gruppe. En anden potentiel medvirkende årsag, som ikke
tidligere er beskrevet i litteraturen, er evnen til hurtigt
at generere muskelkraft (engelsk: rate of force develop-
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ment). Vores resultater viste en disproportional reduktion
af rate of force development på 50% hos overleverne.
Rate of force development er vigtig for udførelsen af
mange dagligdags aktiviteter og er essentiel når fald
skal afværges og balancen skal genvindes. Rate of force
development kan trænes specifikt og et øget fokus på
disse øvelser under rehabilitering kan potentielt forbedre
patienternes fysiske funktionsniveau. Vi har også vist, at
patienter med septisk chok i gennemsnit mister 16-18%
af deres m. quadriceps volumen i de første 7 dage af
intensiv indlæggelsen. Dette tab var uafhængigt af intervention med transkutan elektrisk muskelstimulation.

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?
Både under medicinstudiet og i min turnus var jeg
involveret i forskning. Det var med til at vække min
interesse for forskning og ønsket om at skrive en ph.d.
Samtidig havde det også lært mig, at en god vejleder og
et veletableret forskningsmiljø er alfa omega for en ung
forsker. Derfor var jeg heller ikke et sekund i tvivl, da jeg
fik muligheden for at gennemføre et forskningsprojekt på
intensiv afdelingen på Rigshospitalet med Kirsten Møller
og Anders Perner som vejledere.

Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført
dine studier på en anden måde – i givet fald hvilke og
hvordan?
Nej, egentlig ikke. Begge mine vejledere har lige fra
starten af mit ph.d.-forløb givet mig stor handlefrihed og
ansvar. I alle studierne har jeg haft indflydelse i alle faser
og været med fra ideudvikling til færdigt manuskript.

Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet undervejs?
Heldigvis har glæderne langt overvejet frustrationerne.
En stor frustration var dog, at jeg brugte over 9 måneder
på at udvikle en protoype kraftmålingsmodel, der ved
første test viste sig ubrugelig og måtte skrottes. Det var
tungt at smide alt det arbejde ud og starte forfra med et
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blankt stykke papir. Glæden da det lykkedes at lave en
valid model var derfor måske også lidt større.

Hvad skal du lave, når du er færdig med din afhandling?
Jeg er pr. 1. november påbegyndt første år af min
hoveduddannelse på Køge Sygehus. Derefter skal jeg 2
år på Rigshospitalet og slutter det sidste år på Hvidovre
Hospital.

Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i givet
fald hvordan?
Ja, protokollen til mit næste forsøg er godkendt af VEK.
Lige nu pågår den praktiske organisering omkring opsætning af udstyr, screening og indhentning af patientsamtykke.

Syv spørgsmål til Sine Nygaard Langerhuus (cand.med.vet)

»

Titel: Influence of dietary n-3 and n-6 fatty acids
on response to post-operative infection in a
porcine model
Ph.d.-forsvar: 25. november 2011 kl. 13.00,
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet,
Blichers allé 20, Auditoriet.

1. Hvad handler din afhandling om?
Jeg har undersøgt, hvorvidt kostens indhold af n-3 og n-6
fedtsyrer har betydning for det inflammatoriske respons
og de kliniske symptomer i et operationsforløb, der er
kompliceret af infektion.
Baggrunden for at undersøge fedtsyresammensætningen i kostens betydning i forbindelse med operation
og efterfølgende infektion er de anti- og pro-inflammatoriske egenskaber, der knyttes til henholdsvis n-3
og n-6 fedtsyrer. En række af kliniske studier foretaget
blandt kirurgiske patienter der har modtaget parenteral
ernæring indikerer, at n-3 berigede lipid præparater i
sammenligning med traditionelle præparater baseret
på n-6 fedtsyrer kan mindske sygdomsforekomsten og
reducere hospitalsindlæggelsen, og dermed forbedre det
post-operative patientforløb. De kliniske studier vanskeliggøres dog af en stor patientvariation, og derfor har
jeg anvendt en grisemodel i et forsøg på at minimere og
kontrollere den individuelle variation. Grisenes fedtsyreprofiler blev inden operationen påvirket gennem kosten. I
projektet indgik 84 opererede grise fordelt på 3 diæter tilsat enten fiskeolie (rig på n-3 fedtsyrer), solsikkeolie (rig
på n-6 fedtsyrer) eller animalsk fedt (neutral i n-3 og n-6
fedtsyrer). Resultaterne er tilvejebragt i et samarbejde
mellem Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet (tidligere Danmarks Jordbrugs Forskning) og Viborg
Sygehus omkring anvendelse af en fælles grisemodel for
postoperativ karproteseinfektion.

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?
Grisenes fedtsyreprofiler på operationstidspunktet
afspejlede fedtsyresammensætning i de tildelte diæter,
hvilket betød at fiskeoliegrisene havde en markant højere
andel af de biologisk aktive n-3 fedtsyrer, EPA og DHA,
sammenlignet med både solsikkeoliegrisene og grisene
der fik animalsk fedt. Grisenes post-operative inflammatoriske respons blev vurderet på baggrund af ændringer
i akutfaseproteiner, leukocyttal, overflademarkører på
leukocytter, cytokiner, og ekspressionen af inflammatoriske gener i leukocytter. Jeg kunne observere forskelle
i akut fase proteiner, leukocyttal, cytokiner og genekspression mellem fiskeolie og solsikkeoliegrisene og i
mindre grad også mellem fiskeoliegrisene og grisene på
animalsk fedt, derimod adskilte solsikkeoliegrisene og
grisene der fik animalsk fedt sig ikke fra hinanden. Med
hensyn til grisenes kliniske symptomer, så var appetit og
tilvækst i den post-operative periode mindre påvirket i
fiskeoliegrisene sammenlignet med solsikkeoliegrisene,
men øvrige observerede kliniske symptomer adskilte sig
ikke imellem grisene på de tre diæter.
Jeg håber på sigt, at disse resultater vil være med til
at sætte mere fokus på fedtsyresammensætningen i
parenteral så vel som enteral ernæring med henblik på
potentielt at kunne forbedre post-operative patientforløb.
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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?
Jeg er uddannet dyrlæge og startede efter afsluttet eksamen ud som assistent i en blandet landpraksis, men efter
to spændende og fysisk krævende år i felten, havde jeg
fået lyst til at prøve kræfter med forskningen. Jeg søgte
derfor en opslået stilling som ph.d.-studerende ved Danmarks Jordbrugsforskning (det nuværende Institut for
Husdyrvidenskab, Naturvidenskabeligt Fakultet, Aarhus
Universitet). I stillingsannoncen var projektet allerede
detaljeret beskrevet.
For at jeg på daværende tidspunkt kunne indskrives
ved Aarhus Universitet, blev jeg tilknyttet professor
og overlæge ved anæstesiologisk/intensiv afdeling på
Aarhus Universitetshospital Else K. Tønnesen og hendes
forskningsgruppe, hvilket var et naturligt valg, da gruppen havde og stadig har stor forskningsmæssig erfaring i
brugen af grisemodeller.

4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført
dine studier på en anden måde – i givet fald hvilke og
hvordan?

Rammerne for ph.d.-projektet var fastlagt på forhånd,
og da projektet samtidig også var et samarbejde mellem
Danmarks Jordbrugsforskning og Viborg Sygehus, som
havde en ph.d.-studerende tilknyttet den kirurgiske del af
projektet, var handlefriheden i forhold til forsøgsdesignet
begrænset. Set i bakspejlet ville en grisemodel, hvori
fedtsyrerne blev tildelt parenteralt have afspejlet den
kliniske virkelighed bedre, og desuden ville en længere
post-operativ opfølgningsperiode have været interessant i forhold til udviklingen af kliniske symptomer og
infektion.

5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet
undervejs?
Det er ikke en ubetinget velsignelse at blive klogere
undervejs i et ph.d.-forløb, når ikke man har mulighed
for at korrigere de fejl, man allerede har begået. Modsat
har det været en stor tilfredsstillelse at få lov at fordybe
sig i en afgrænset problemstilling og have tid til at følge
opgaven helt til dørs. Desuden har det i dette forskningssamarbejde været interessant at opleve både den jordbrugsvidenskabelige og den lægevidenskabelige tilgang
til forsøgsarbejdet.

6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din
afhandling?
I første omgang skal jeg det næste år arbejde videre i et
projekt vedrørende mastitisdiagnosticering i kvægbesætninger, hvilket forskningsmæssigt bringer mig over i en
anden boldgade, men også tættere på min veterinærfaglige og praktiske baggrund.

7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i
givet fald hvordan?
Hvis jeg har mulighed for med afsæt i det kommende års
projektarbejde at udarbejde en succesfuld post.doc.-ansøgning og dermed selv skaffe forskningsmidler og løn,
så er min plan at fortsætte denne løbebane. Hvis ikke det
er muligt, vender jeg nok tilbage til mine gummistøvler
og tilværelsen som fastansat blandt folk og fæ.

Syv spørgsmål til Kamilla Nielsen

»
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Titel: Perioperative transfusion threshold
for red blood cells
Forsvar: D. 13. oktober 2011, København

| FORSKNING |

1. Hvad handler din afhandling om?
Den omhandler perioperativ transfusionsgrænse for
transfusion med røde blodlegemer. Vi forsøgte at indkredse problematikken i forhold til hvornår blødende
kirurgiske patienter skal have transfusion med røde
blodlegemer. På verdensplan går tendensen mod, at
man ikke skal overtransfundere med blodkomponenter.
I Danmark er man fortsat storforbrugere af blodkomponenter - faktisk er vi blandt de lande i verden, der giver
flest blodkomponenter pr. indbygger, og ofte bliver
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at transfundere
røde blodlegemer ved en hæmoglobinkoncentration på
4,5 mmol/L, til patienter uden iskæmisk hjertesygdom
ikke fulgt. Vi forsøgte at belyse, om en mere liberal transfusionsgrænse for transfusion med røde blodlegemer
ville bedre den intraoperative vævoxygenering og den
postoperative mobilisering. Desuden undersøgte vi, om
en mere liberal transfusionspraksis gav øget risiko for
postoperative komplikationer. Afhandlingen består af to
randomiserede kliniske studier og en sekundæranalyse
af et tidligere udført klinisk randomiseret studie.

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?
Mine resultater er kompliceret af metodemæssige
besværligheder, blandt andet blødte patienterne ikke
så meget som forventet. Således er det svært at drage
definitive konklusioner, men vi fandt ikke grundlag for at
give transfusion med røde blodlegemer mere liberalt end
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Jeg håber desuden, at
mine studier vil inspirere andre til at lave randomiserede
kliniske studier inden for dette emne. Der er et kæmpe
behov for kliniske studier på området.

kunne påvise en reel fordel ved hverken en mere liberal
eller restriktiv transfusionsstrategi, hverken på vævoxygenering eller postoperativ mobilisering.

5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet
undervejs?
Den største glæde jeg oplevede, var den store samarbejdsvilje jeg mødte overalt. Både hos patienterne der
deltog i studiet, mine vejledere, fysioterapeuter, plejepersonale og hos anæstesisygeplejesker og -læger, der hjalp
mig undervejs. Men det daglige slid med at inkludere
patienter kan være enormt frustrerende. Revision af hoftealloplastik var en relativt sjælden operation, så frustrationen over at miste en mulig patient var enorm. Ligeledes var det enormt frustrerende at opleve, at patienter
havde fået blod udenfor protokol. Det hændte desværre
ofte, at patienter havde fået blod uden for allokering.

6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din
afhandling?
Jeg er igen tilbage i klinikken, og er for tiden ansat på
Nykøbing Falster Sygehus, anæstesiologisk afdeling som
reservelæge. Jeg regner med at søge hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi i løbet af det næste år.

7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret - og i
givet fald hvordan?
Jeg har et enkelt ”skrivebordsarbejde” linet op, men jeg
har ikke planer om flere kliniske forsøg i den helt nære
fremtid. På trods af frustrationerne ved forskning er der
trods alt overvejende glæder, og jeg har bestemt tænkt
mig at benytte de færdigheder, jeg har fået under mit
ph.d.-forløb, og jeg er bestemt ikke færdig med at forske.

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?
Siden jeg blev færdig som læge, har jeg gerne ville forske, men egentlig var det tilfældigheder der gjorde, at det
blev lige præcis dette emne jeg kom til at beskæftige mig
med. Jeg føler mig utrolig privilegeret over at have haft
muligheden for at skrive en ph.d.-afhandling og dermed
muligheden for at fordybe mig i et emne samt at lære
forskning som ”håndværk”.

4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført
dine studier på en anden måde – i givet fald hvilke og
hvordan?
Man lærer altid undervejs, når man laver kliniske studier.
Selvfølgelig opdager man retrospektivt ting, som man
ville ønske, at man have gjort anderledes. Selv i de bedst
designede studier med de mest gennemtænkte og gennemarbejdede protokoller er der forhold, der er umulige
at tage hensyn til på forhånd. Hvis jeg havde vidst, den
gang jeg startede, hvad jeg ved i dag, havde jeg nok
valgt nogle patientgrupper med operationer med større
perioperative blodtab. Selv om vi mente at have undersøgt blødningstendensen blandt de valgte patientgrupper, viste det sig, at de ikke blødte tilstrækkeligt til, at vi
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Syv spørgsmål til Lone Nikolajsen

»

Titel: Postamputation pain: Studies on mechanisms
Disputatsforsvar: Fredag den 11. maj, kl. 14.
Sted: Auditorium 424 på Anatomisk Institut,
Universitetsparken, Aarhus (Wilhelm Meyers Allé 3,
8000 Aarhus C)

1. Hvad handler din afhandling om?
Min doktordisputats med titlen: ”Postamputation pain:
Studies on mechanisms” beskæftiger sig med smerter efter amputation. I afhandlingen indgår 10 arbejder, hvoraf
de 3 også indgik i min ph.d.-afhandling fra 1998.
Fantomsmerter forekommer hos omkring 70% af alle amputerede, og smerterne er vanskelige at behandle. Jeg
har i min afhandling undersøgt, hvilke mekanismer der
har betydning for udvikling af fantomsmerter.

3. Hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive
disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige netop
med det valgte emne?
Jeg havde også beskæftiget mig med forskning, før
jeg startede på mit ph.d.-studie i 1994. At jeg kom til at
beskæftige mig med fantomsmerter var en tilfældighed.
Jeg blev gjort opmærksom på, at der var en ledig stilling
som kandidatstipendiat ved Neurologisk Afdeling, Århus
Kommunehospital.

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?

4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført
dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og
hvordan?

Jeg fandt, at præoperative smerter øgede risikoen for
fantomsmerter. En epidural blokade anlagt præoperativt
mindskede dog ikke fantomsmerter eller føleforstyrrelser
på amputationsstumpen. Herudover har jeg undersøgt
perifere neuromers betydning for fantomsmerter, blandt
andet ved at analysere forekomsten af natriumkanaler.
I tre forskellige studier har jeg desuden undersøgt den
smertestillende effekt af henholdsvis ketamin, memantin
og gabapentin. Disse medikamina virker alle på spinalt
niveau. Desværre havde kun ketamin effekt på smerterne,
og effekten var kortvarig. Patienter som fik gabapentin i
de første 30 dage efter amputationen havde ikke færre
smerter end en tilsvarende gruppe, som fik placebo.
Endelig har jeg vist, at psykologiske supraspinale faktorer
har væsentlig betydning for smerteoplevelsen. Resultaterne har haft behandlingsmæssige konsekvenser og har
også stimuleret den videre forskning på området.

Jeg havde dengang overvejelser om, hvorvidt jeg skulle
undlade at indlevere en ph.d.-afhandling, og i stedet
samle studier til en doktorafhandling.

5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet
undervejs?
Jeg har oplevet glæde ved at samarbejde med andre, og ved at få mine arbejder antaget til publikation. Som
sikkert de fleste andre, der laver klinisk forskning, har
jeg været frustreret over langsom og vanskelig patientrekruttering. Desuden har jeg brugt megen tid (som
ellers kunne have været brugt på forskning) på at søge
fondsmidler.

6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din
afhandling?
Se venligst svar på spm. 7.

7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i
givet fald hvordan?
Forsvaret finder sted den 11. maj 2012. Jeg regner med at
forsætte med min forskning efter forsvaret, idet jeg har en
del igangværende forskningsprojekter. Omfanget af min
forskning vil dog afhænge af, hvorvidt jeg kan opnå fondsmidler til delvist frikøb fra min nuværende kliniske stilling
ved Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

16 · DASINFO · Marts 2012

SoftTip® plus – No compromises

The only autoclavable SpO2 sensor

A finger sensor that can be seamlessly integrated in
existing cleaning, disinfection and sterilization processes.The sensor is suitable for the standard steam
sterilization method. This simplifies handling, especially in clinics, whilst ensuring maximum safety for
patients and users.

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

 +45 43 96 95 95
Fax +45 43 96 98 98
tgm@tgm-teknik.dk

Lægehelikopter i Sydney
Thomas Dolven - thomasdolven@gmail.com

»

18 · DASINFO · Marts 2012

FYA bringer endnu engang spændende inspiration
til livet som anæstesiolog, denne gang fra Sydney,
Australien. Det er fortsat muligt at arbejde som yngre
læge uden at tage den store australske eksamen som
ellers er blevet obligatorisk ved mange ansættelser
down-under.

| FYA |

Jeg har altid haft en drengedrøm om at flyve rundt i
helikopter, og har gennem anæstesien fået en interesse
for akut-situationer og har nu fået muligheden til at
kombinere de to interesser! Jeg er nordmand med dansk
medicinuddannelse, og har arbejdet med anæstesi både
i Norge og i Danmark, sidst på HovedOrtoCentret på RH
og anæstesien på Herlev.

deres behandling. Ud over de sædvanlige procedurer,
undervises også i thoraxdræn, clamshell thoracotomi
ved traumatisk hjertestop samt post mortem kejsersnit,
og det forventes at man udfører disse procedurer om
nødvendig. Der bruges også meget tid på logistik og det
ændrede arbejdsmiljø man oplever præhospitalt i forhold
til på hospitalet.

CareFlight og Sydney lægehelikopter

I tillæg fortsætter undervisningen med undervisningsdage hver onsdag med rigtig gode undervisere, og
mikset med praktiske undervisninger som Canyon Day,
Cliff Edge Day, Urban Search and Rescue Day, Hyperbaric
Day, Extrication Day. De satser meget på undervisning,
og jeg må sige jeg sjælden har haft så gode, lærerige og
inspirerende undervisningsdage. Der er også stor akademisk aktivitet i Sydney-området, og man har mulighed til
at komme med på symposier, oplæringsdage og kurser
som holder høj international standard.

Norge har et ganske stort lægehelikopternetværk gennem Norsk Luftambulanse (NLA) som dækker Norge på
tværs af bjerge og fjorde. London har HEMS (Helikopter
Emergency Medical Service), de er ikke geografisk udfordret, mere trafikalt.
Sydney i New South Wales (NSW) i Australien har begge
udfordringer: Geografi med store afstande og forfærdelig
trafik i centrum. De har verdens næststørste lægehelikopteroperation, organiseret af NSW Ambulance Service.
Lægerne er enten ansat direkte gennem ambulanceservicen, eller via CareFlight. CareFlight er en non-profit organisation som driver lægehelikopter- og lægeflyservice i
Australien og internationalt.

Jobansøgning og bureaukratisk jungle
CareFlight ansætter hvert år 10-12 reservelæger (registrars) i 6-12 måneders kontrakter. Man skal mindst være
i næstsidste år af sin specialeuddannelse. Specialelæger
kan også søge om ansættelse som registrars. Der er
ansat både registrars og consultants (speciallæger) på
lægehelikopteren, men opgavemæssig udfører man det
samme arbejde.
Jeg tog kontakt med CareFlight i sommeren 2010. Efter
mail frem og tilbage, en ansøgning med referencer som
blev checket og kompetencer undersøgt, blev jeg interviewet over telefonen og blev tilbudt en stilling!
Derefter følger et enormt bureaukrati man skal igennem for at komme til den tidligere straffekoloni, beregn
mindst et år på at få det hele på plads. Der er verificering
af alle uddannelsespapirer, lægeundersøgelse, masser
af offentlige kontorer at forholde sig til og skemaer at
udfylde.

Fantastisk oplæring og videreudvikling
Det første man bliver introduceret til er oplæringen. Tre
og en halv uge med ren oplæring. Intensiv oplæring, tolv
timer daglig. Det havde jeg aldrig oplevet før!
Der er en grundig indføring i præhospital medicin med
forelæsninger, selvstudie og scenarier. Man får oplæring
i search and rescue, frigøring af fastklemte personer i
bil, samt behandling af dem mens de er fastklemte. Man
har helikoptertræning med HUET (Helicopter Underwater
Escape Training) certificering, vinsjing, hover exits osv.
Det er uden tvivl den bedste oplæring jeg har haft i et
job, og værd hele turen til Australien i sig selv.
Deres præhospitale undervisning er også ekstremt god.
De har dygtige undervisere med personlig erfaring med
procedurer de underviser i. De er meget aggressive i

En af de ting jeg har lært, er hvor dygtige de er her til at
lære, følge op og videreudvikle sig. Alle patientopgaver
man har, skal følges op efter 24 timer for at høre hvordan
det er gået med patienten. Alle missioner, som har noget
ekstra, gennemgås til Coffee & Cases ved frokosten. Der
er altid en speciallæge man kan få fat i og som uden undtagelse har været god til at lytte og komme med indspil
om man har spørgsmål. Det bliver også forventet af dig,
at du kan dine ting, holder dig opdateret og stræber efter
at udvikle dig og har dine egne meninger om patientbehandlingen, præcist som hjemme, men det hele er taget
et niveau op.

Ud på opgave
På trods af den intensive og grundige oplæring, kan
ingenting helt forberede en på det sensory overload man
oplever på sine første par jobs. Der er så mange ting man
skal huske, så meget man skal forholde sig til og man er
helt udenfor sin komfortzone. Det er overvældende, men
med den gode oplæring falder man hurtig ind i rutinen.
Sydney helikopteren, GSA-HEMS (Greater Sydney Area
HEMS) dækker et område med ca. fem millioner indbyggere, så man oplever markant mere end man ville gøre
ved et lignende helikopterjob derhjemme. CareFlight
bemander også sin egen, mindre helikopter i Sydney
centrum, og en helikopter i Orange – en lille by ind i landet, bagved Blue Mountains.
Man rykker ud til traumer og interhospitale intensivtransporter. Sydneys sundhedsvæsen har et meget højt
niveau – på de store sygehuse. Der findes imidlertid masser af små ”sygehuse” som er mere som små skadestuer
bemandet af en almenpraktiserende læge. Så man får
store udfordringer også på interhospital transporterne,
hvor patienten har ligget og syltet nogle timer. Man skal
selv behandle og stabilisere patienten; intubere, lægge
a-kanyle og CVK og resuscitere på hospitaler, hvor man
ikke er kendt. Man har heldigvis sin specialparamedic
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med sig, han har set det meste før og han kender systemet.
Vi arbejder med specialudannede SCAT (Special Casualty
Access Team) Paramedics, der har en udvidet paramedic
uddannelse. De lægger iv-adgange, giver smertestillende
(efter protokol eller ordre fra læge) og intuberer i samarbejde med lægen. De kender alt udstyret, dog mangler
de den større medicinske baggrund, men kommer pga.
deres erfaring med rigtig gode input. De kan assistere
med alt fra thoraxdræn til intraossøs adgang, men det er
lægen som sidder med den medicinske viden og det er
SCAT paramedic’en klar over.
Og så er der traumerne; mest færdselsuheld, men også
faldskader og andre traumer. Det er en utrolig god
oplæring i at prioritere og organisere. Crew Ressource
Management (CRM) er definitivt en færdighed man
lærer sig. Man oplever alt fra uheld på motorveje, til
færdselsuheld på jordveje i bushen, drukningsulykker,
bushwalker’e som har haft faldulykker og må hejses ud
af regnskoven. Men mest færdselsuheld.
I tillæg til helikoptermissionerne, har CareFlight internationale missioner, hvor man er on-call i Sydney, Darwin
eller Cairns og flyver i små, specialudstyrede Learjet’s til
de omkringliggende områder. Det er som at flyve med
en lille intensivafdeling. Man kommer tit til Papa New
Guinea, New Caledonia, Bali og andre eksotiske destinationer på disse on-call uger.
Det er et meget spændende og varierende job, og jeg
glæder mig til hver eneste dag på arbejde. Jeg er også
vokset rigtig meget, både professionelt, fagligt og personligt. Det er noget jeg kan tage med hjem og virkelig
bruge. Når det er sagt, så skal man også være klar over
al ventetiden. Der er dage hvor man slet ikke bliver kaldt

ud, man skal lære sig at udnytte de lange stille perioder.
Man kan øve rutiner, gennemgå udstyr, træne, skrive på
forskningsprojekter – eller skrive en rejseartikel til FYA.
Der er dage hvor opgaverne ikke er specielt spændende
eller udfordrende, og der er langt flere interhospital
transporter end traumeudkald.
Alligevel sker der meget, og de spændende missioner
opvejer nemt ventetiden. I løbet af den måned jeg til nu
har været i aktiv tjans hos CareFlight, har jeg allerede set
en bred vifte af dårlige patienter og været vidt omkring
Australien og til New Caledonia.
Jeg har behandlet fastklemte patienter i færdselsuheld,
ustabile sepsispatienter, brandskadepatienter med 60%
redjegradsforbrændinger, postinfarkt patienter med akut
hjertesvigt og aortaballonpumpe.
At intubere, anlægge CVK, a-kanyler er nok rutineprocedurer inde på hospitalet, men bliver noget helt andet, når
man selv står ude i bush’en alene, uden sit kendte hospitalsmiljø og uden back-up. Når det er sagt er der altid en
special-læge tilgængelig på telefon samt god debriefing
og opfølgning på patienterne.

Det praktiske omkring arbejdet
Vagterne er i reglen tolvtimers vagter og man har 3-4 af
dem på en uge. I tillæg har man dage og uger med oncall vagter, som er alt fra 12 timer til en uge i træk. Dog er
arbejdsbelastningen fornuftig i løbet af disse on-call uger
og man tages off-line hvis man har for mange missioner
i træk i sin on-call periode. Missionerne tager hurtig flere
timer. De hurtigste missioner er når man kører ud med
en almindelig ambulance til nærliggende traumer og
interhospital transporter. Helikoptermissionerne tager fra
3-5 timer, fixed wing missionerne tager fra 4-10 timer. Vi
har forskellige helikoptere, men flyver for det meste med
AW139 med et team på 4: Pilot, crewman, specialudannet
paramedic og lægen.
Helikopteroperationen har gode ressourcer. I tillæg til
standardudstyr har vi et lille sonosite ultralydsapparat,
transportabel blodgasanalysator, aortaballonpumpe
og 0-neg blod med. Til ECMO-tranporter medbringes et
ECMO-team og deres apparatur. Det er generelt en stor
interesse i at videreudvikle systemet, og opsøge nyt
udstyr, forbedre rutiner eller vurdere hvilket udstyr man
egentlig har behov for på missionerne.
Vi har en 48 timers gennemsnitsarbejdsuge som er
fleksibel, på den måde at man tit kan få opgaver mod
slutningen af sin vagt, og så bliver der hurtig nogle
timers overtid. Modsat sygehusene i Australien, får vi
ingen overtidsbetaling. Vi er på fast løn, som ligger 30%
højere end grundløn på hospitalerne, bl.a. for at dække
ind for den ekstra overtid. Lønnen er betragteligt bedre
end i Danmark og man betaler en meget lavere skat pga.
diverse fradrag, den ekstra løn er der brug for, da man
har masser af udgifter i forbindelse med flytningen til
Australien. Med den uregelmæssige arbejdstid bliver der
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også fridage og forlængede weekends ind imellem, så
man har tid til at opleve Sydney eller rejse rundt.

Livet i Sydney
På den sociale side, er Australien og Sydney et nemt og
dejlig land at bo i. Der er alt man kan ønske sig af tilbud
indenfor sport, kultur, restauranter og byliv. Klimaet er
dejligt, der er masser af strande tæt på centrum.
Jeg kom herned med min kone, to små børn og en aupair og det fungerer rigtig godt at bo hernede.
Der er to ting som man skal være klar over: Boligpriserne
er kanonhøje, især hvis man vil bo centralt og det vil man
jo gerne når man har et år i Sydney. Det andet er trafikken, der er kø, kø, kø og et nærmest ikke-eksisterende
offentligt transportnet. Hvis man vil bruge cykel i byen,
skal man være glad for ekstremsport – det er bilen som
gælder.

Udenlandsoplevelsen
Arbejdet er udfordrende og jeg har lært utrolig meget.
Jeg tror også mine erfaringer vil være gode for min videre karriere og for mig selv i mit arbejde som læge.
Det giver et større perspektiv at tage til et andet land for
at arbejde, og ændre ens syn på sundhedsvæsenet og
medicin derhjemme. Jeg får også erfaringer og kundskab
jeg næppe havde fået derhjemme. Man kan tage alle
disse erfaringer med tilbage og bidrage til udvikling og
bredde indenfor sundhedsvæsenet herhjemme.
Det har også været en spændende oplevelse for familien
at bo i et helt andet land. Det har kostet en del, både
penge, tid og kræfter at komme af sted, men det har
været det hele værd.
Det er også en super oplevelse personligt, man får lidt
eventyr i hverdagen, og oplever noget helt andet end
hjemme. Jeg vil på det stærkeste anbefale at tage af sted.

Sidste afsnit af FYAs dagbog fra
en yngre læge i introduktionsstilling
Så er introåret slut. Det blev lidt mere hektisk end forventet mod slutningen. Alle papirer skal jo være i orden.
Det har været et rigtigt spændende år, hektisk men spændende. Introuddannelsen er gennemtænkt og veltilrettelagt i hvert fald på vores afdeling. Når jeg snakker med
andre af mine yngre kolleger får man dog det indtryk, at
der findes en betydelig variation i introduktionsuddannelsen fra hospital til hospital, og fra region til region.
Udfordringerne har jeg beskrevet i mine tidligere indlæg.
Udfordringer som jeg håber vil blive mødt de kommende
år. Det var opløftende at læse Morten Stabergs kronik i
Politiken og efterfølgende underskrift indsamling. Jeg håber, måske naivt, at initiativet vil kaste noget godt af sig.
Som jeg har givet udtryk for tidligere føler jeg mig sikker på at jeg vil fortsætte i specialet. Et ønske som jeg
(desværre) deler med mange af mine kolleger som også
søger, men endnu ikke har fået hoveduddannelse. Man
kunne tro at antallet af introduktionsstillinger var forkert
dimensioneret i forhold til uddannelsesstillinger. Problemet er nok snarere, at specialet er meget populært, og
at de fleste der søger en introduktionsstilling, er sikre i
deres specialevalg. Det er naturligvis meget positivt for
specialet, men er ærgerligt for os der ønsker at fortsætte

i hoveduddannelse. Set i lyset af 4-års reglen og nedskæringer i antallet af uklassificerede stillinger er situationen
ikke blevet lettere at kvalificere sig til en hoveduddannelse. Når jeg taler med de af mine kolleger, der søgte
ved sidste runde og ikke fik en stilling, har jeg indtryk af
et meget stærkt ansøgerfelt. I en tid hvor vi angiveligt
mangler speciallæger undrer det mig, at vores uddannelsessystem ikke er mere fleksibelt, f.eks. som det kendes
i Norge. Ville det ikke være en fordel, at kompetencer
kunne godkendes, selvom de var opnået og godkendt i
en uklassificeret stilling. Har vi fået ”vores” del af aftalen
i forbindelse med 4-års reglen? Umiddelbart kan jeg kun
se at der er blevet skåret i stillinger. Jeg ser ikke at der er
blevet oprettet flere udannelsesstillinger?
Flere af mine kolleger har både 1 og 2 års anæstesi, udover deres introduktionsstilling. Nogle af disse kom ikke
engang til samtale ved den sidste ansøgningsrunde. Jeg
har naturligvis ikke indsigt i bedømmelsesudvalgenes
motivationer, men fra min position virker deres dispositioner til tider noget overraskende. Men jeg må bare
klø på – ellers er der forhåbentligt fortsat lægemangel i
Norge eller Sverige.
Mikkel
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NYHED! ÈN TIMES BEHANDLING,
T R E M Å N E D E R S S M E RT E L I N D R I N G .
Behandle lokaliserede neuropatiske smerter lokalt
og undgå systemiske bivirkninger. QUTENZATM
(capsaicin) er en kutanfilm med en høj koncentration af capsaicin som aktiverer TRPV-receptorerne og desensibiliserer nerverne i huden.
QUTENZA giver en hurtig og langvarig lindring
til patienter med perifere neuropatiske smerter.
QUTENZA kan ordineres til ikke-diabetiske voksne, enten alene eller i kombination med andre
smertestillende lægemidler.

Referencer: QUTENZA SPC, McCormack PL. Drugs 2010;70(14):1831–1842. Backonja M et al. Lancet Neurol 2008;7(12):1106–1112. Erratum in Lancet Neurol
2009;8:31. Simpson DM et al. Neurology 2008;70(24):2305–2313. Qutenza® (capsaicin) 179 mg kutanplaster. Hvert kutanplaster på 280 cm2 indeholder i alt
179 mg capsaicin svarende til 640 µg capsaicin pr. cm2 plaster (8 % w/w). Lægemiddelform: kutanplaster. Indikationer: behandling af perifere neuropatiske smerter
hos ikke-diabetiske voksne enten alene eller i kombination med andre smertestillende lægemidler. *Dosering og indgivelsesmåde: det smertefulde område skal bestemmes af lægen og markeres på huden. Qutenza skal appliceres på intakt, ikke-irriteret, tør hud og skal sidde på i 30 minutter, hvis det drejer sig om en fod (f.eks. hiv-associeret neuropati),
og 60 minutter, på andre steder (f.eks. postherpetisk neuralgi). Qutenzabehandlinger kan gentages hver 90. dag, hvis smerten varer ved eller vender tilbage. Qutenza-kutanplastret skal påføres
af en læge eller af en faguddannet inden for sundhedssektoren under overvågning af en læge. Plastrene må ikke komme i nærheden af øjne eller slimhinder. Om nødvendigt klippes behåringen
i det berørte område for at plastret kan klæbe (undgå barbering). Områderne, der skal behandles, vaskes forsigtigt med vand og sæbe og tørres grundigt. Behandlingsområdet skal klargøres
med et topisk anæstetikum, inden Qutenza appliceres, for at reducere applikationsrelateret ubehag. Det bør appliceres, så det dækker hele det område, der skal behandles med Qutenza og 1–2
cm omkring dette område. I kliniske forsøg blev patienter klargjort med en 4 % topisk lidocain i 60 minutter. Efter fjernelse af Qutenza skal det behandlede område smøres ind i en rigelig mængde
rensegel, der skal blive på i mindst ét minut. Rensegelen skal tørres af med et stykke tørt gazebind for at fjerne eventuelle rester af capsaicin fra huden. Efter fjernelse af rensegelen vaskes området
forsigtigt med vand og sæbe. Akutte smerter under og efter behandlingen bør behandles med lokal køling (såsom et kuldekompres) og orale analgetika (f.eks. korttidsvirkende opioider). Patienter
med nedsat nyre- og/eller leverfunktion: det er ikke nødvendigt at tilpasse dosis hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Pædiatrisk population: Qutenza bør ikke anvendes til børn
og unge pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. Kontraindikationer: overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. *Særlige advarsler
og forsigtighedsregler vedrørende brugen: sundhedspersonale bør anvende nitrilhandsker ved håndtering af plastre og rensning af behandlingsområder. Latex-handsker må IKKE anvendes,
da de ikke yder tilstrækkelig beskyttelse. Quntenza må ikke anvendes i ansigtet, over hårgrænsen på hovedet og/eller i nærheden af slimhinder. Utilsigtet kontakt med plastrene eller andre
materialer, der har været i kontakt med de behandlede områder, skal så vidt muligt undgås. Eksponering af huden for capsaicin medfører forbigående erytem og brændende fornemmelse, og
slimhinderne er særligt følsomme. Inhalering af luftbåren capsaicin kan medføre hoste eller nysen. Hvis Qutenza kommer i kontakt med hud, der ikke skal behandles, skal rensegelen anvendes
i ét minut og derefter tørres af med et stykke tørt gazebind for at fjerne eventuelle rester af capsaicin fra hudoverfladen. Efter fjernelse af rensegelen vaskes området forsigtigt med vand og sæbe.
Hvis patienten oplever en brændende fornemmelse i øjnene, på huden eller i luftvejene, skal vedkommende straks flyttes væk fra Qutenza-plastret. Øjne og slimhinder skal skylles med vand.
Relevant medicinsk behandling skal iværksættes, hvis patienten bliver stakåndet. Som følge af behandlingsrelaterede stigninger i smerter kan der optræde forbigående stigninger i blodtrykket (i
gennemsnit < 8,0 mmHg) under og kort efter Qutenza-behandlingen. Blodtrykket skal monitoreres under behandlingsproceduren. Patienter, der oplever øget smerte, skal behandles på understøttende vis med lokal kulde eller orale anæstetika (dvs. korttidsvirkende opioider). For så vidt angår patienter med ustabil eller dårligt kontrolleret hypertension eller med nylige anamnestiske hjertekar-hændelser, bør der tages højde for risikoen for uønskede hjerte-kar-reaktioner forårsaget af den potentielle behandlingsinducerede stress, inden behandling med Qutenza iværksættes.
*Graviditet og amning: der er ingen erfaring med anvendelse af Qutenza til gravide. Der bør dog alligevel udvises forsigtighed ved ordination til gravide Det er som forholdsregel tilrådeligt, at
patienten ikke ammer den dag, behandlingen har fundet sted. *Bivirkninger: de hyppigst rapporterede uønskede hændelser er forbigående lokal brændende fornemmelse på applikationsstedet,
smerter, erytem og pruritus som er forbigående, selvbegrænsende og sædvanligvis milde til moderate i intensitet. Meget almindelig (≥ 1/10): almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: smerte og erytem på applikationsstedet. Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10): almene symptomer: pruritus, papler, vesikler, ødemer, hævelser og tørhed på applikationsstedet. Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100): hjerte: 1. grads AV-blok, takykardi, palpitationer. Vaskulære sygdomme: hypertension. Infektioner og parasitære sygdomme: herpes zoster. Nervesystemet:
dysgeusi, hypæstesi, brændende fornemmelse. Øjne: irritation af øjnene. Luftveje, thorax og mediastinum: hoste, halsirritation. Mave-tarm-kanalen: kvalme. Hud og subkutane væv: pruritus.
Knogler, led, muskler og bindevæv: ekstreme smerter, muskelkramper. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: urticaria, paræstesi, dermatitis, hyperæstesi, inflammation,
reaktioner, irritation og blå mærker på applikationsstedet, perifere ødemer. Undersøgelser: forhøjet blodtryk. ATC-kode: N01BX04, lokal anæstetika. Udlevering: B. Tilskud: Nej. Pakninger og
priser (pr. 15.11.2010): 1 stk. kutanplaster 3173,85 kr (AUP inkl. recepturgebyr). Dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk. Registreringsindehaver: Astellas Pharma Europe B.V., Holland.
*Afsnittet er forkortet/omskrevet. Baseret på produktresumé dateret 11. februar 2010. Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Astellas Pharma a/s. Revideret 19. november 2010.
Astellas Pharma a/s. Naverland 4,| 2600 Glostrup. Telefon 4343 0355. Fax 4343 2224. kontakt@dk.astellas.com. www.astellas.dk.
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Starlings hjertelov og behandling af shock
under første verdenskrig
Ronan M. G. Berg, læge, klinisk assistent
Center for Inflammation og Metabolisme, Epidemiklinikken, Rigshospitalet

»

Under første verdenskrig begyndte man bl.a. som følge af Starlings
hjertelov, at betragte shock som et hjerte-kredsløbsfysiologisk fænomen.
Dette førte til at man udførte de første forsøg med krystalloider og kolloider
til væskeresuscitation, hvilket skulle komme til at bidrage afgørende til vores
moderne forståelse af hjerte-kredsløbets integrerede funktion.

Ved slagene i Flandern under første verdenskrig i 1915
nåede britiske militærlæger frem til den erkendelse, at
shock var den hyppigste dødsårsag blandt de i gennemsnit mere end tusind sårede soldater, der hver dag blev
bragt til lazaretterne. Mere end hundrede soldater døde
således hver dag i et klinisk billede af hvad man i mere
end 300 år havde betegnet som shock: bleg og blåmarmoreret hud, dilaterede pupiller, hurtig overfladisk puls,
vekslende respiration og bevidsthedssvækkelse.
Man kendte ikke årsagen til shock, men den blev i høj
grad betragtet som differentialdiagnose, når den sårede
soldat ikke viste synlige tegn på blødning, om end man
anerkendte at blødning i sig selv kunne accelerere og
forværre tilstanden. Således betragtede man på dette
tidspunkt hverken blødning eller hypovolæmi som en
nødvendig eller tilstrækkelig årsag til shock. De fleste
læger bekendte sig til ”toksin-teorien”, der byggede på
en forestilling om, at der blev frigivet en toksisk substans
fra det skadede væv. Man mente at enhver manipulation
af det skadede væv kunne forårsage yderligere toksinfrigivelse, hvorfor man i vid udstrækning undlod enhver
form for behandling og lod naturen gå sin gang.
To af Englands mest berømte og anerkendte fysiologer, Ernest Henry Starling og William Maddock Bayliss,
bidrog betragteligt til en radikal ændring i opfattelsen og
behandlingen af shock i de følgende år. Denne ændrede
opfattelse skulle tilmed vise sig at have betydning for den
endelige udformning af et helt grundlæggende princip i
moderne hjerte-kredsløbsfysiologi: Starlings hjertelov.

Starling og Bayliss
Starling og Bayliss var begge professorer i fysiologi ved
University College London (UCL) da første verdenskrig
brød ud. De var et ukueligt og umage makkerpar, der
var højt respekteret, både i det britiske Physiological
Society og i resten af verden. De blev ofte beskrevet som
hinandens modsætninger: Starling var impulsiv, udadvendt, temperamentsfuld, undertiden ligefrem kolerisk,
hvorimod Bayliss var tilbageholdende, beskeden og af et
roligt gemyt. De mødt hinanden i Physiological Society i
1890, på et tidspunkt hvor de begge var demonstratorer i
fysiologi, Starling ved Guy’s Hospital i London og Bayliss
ved UCL.
På trods af deres umiddelbart meget forskellige personligheder delte Starling og Bayliss lidenskaben for fysiologien og de fik sammen et væld af ideer, som dannede
grund for en række epokegørende videnskabelige opdagelser. Således beskrev de i 1890erne hjertets elektriske
impulsudbredning, samt kontraktionen af atrier og ventrikler; i deres studier af mave-tarmkanalen beskrev de
tarmens peristaltik, pancreas’ sekretionsmønster, og de
identificerede sammen det første hormon, sekretin. De
var nære venner privat og i 1893 blev de tilmed svogere,
da Bayliss giftede sig med Gertrude, Starlings lillesøster.

Starlings hjertelov
I årene op til første verdenskrig skiltes Starling og Bayliss’ professionelle interesser sig gradvist, om de forblev

Ernest Henry Starling (1866-1927). Uddannet læge ved Guy’s Hospital i London i 1889, hvor han
var ansat som demonstrator i fysiologi indtil han i 1899 som 33-årig blev professor i fysiologi ved
University College London. Han havde indtil da boet i Det Tyske Kejserrige ad flere omgange, og hele
hans forskningsfilosofi tog udgangspunkt i den tyske tradition for fysiologisk forskning. Hans filosofi
involverede blandt andet at forståelsen af sygdomsmekanismer og –behandling i klinisk medicin i
kraft af videnskabelige forsøg skulle tage udgangspunkt i et nøgternt kendskab til kroppens fysiologi.
Ud over hans opdagelser sammen med hans svoger og den senere hjertelov, Bayliss, var han især
kendt i fysiologiske kredse for sin hypotese fra 1896 om den kapillære stofudvekslings relation til det
hydrostatiske og kolloidosmotiske tryk. Billedet er venligst udlånt af Physiological Society.
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William Maddock Bayliss (1860-1924). Erhvervede i 1888 en doktorgrad i fysiologi og naturvidenskab fra
Oxford University, hvorefter han blev ansat ved University College London, hvor han forblev ansat indtil
sin død, fra 1912 som professor i almen fysiologi. Bayliss beskrev i 1904 arteriers intrinsikke myogene
respons, som derfor også kaldes Bayliss-effekten. Derudover skrev han Principles of General Physiology
(1915), et hovedværk inden for fysiologi, som han dedikerede til sin nære ven, svoger og kollega, Ernest
Starling. Billedet er venligst udlånt af Physiological Society.

nære venner privat. Bayliss trak sig mere eller mindre
tilbage fra laboratoriearbejdet og dedikerede det meste
af sin tid til at skrive bøger. Starling tilbragte derimod
fortsat det meste af sin tid med at udtænke og udføre
stadig mere komplekse forsøg. Imellem 1909 og 1914
publicerede Starling således 4 originalartikler i Journal
of Physiology, der i forlængelse af hinanden belyste
hvilke faktorer der betinger hjertets minutvolumen og
arbejde. Artiklerne baserede sig på en række studier af
det isolerede, denerverede hundehjerte. Artiklerne indikerede på forskellig vis, at hjertets slagvolumen stiger
når dets fyldningstryk øges. I den sidste af disse artikler,
et 49-siders værk, der udfyldte hele tidsskriftets oktobernovember-nummer i 1914, omtales den såkaldte ”hjertets
lov” eller ”hjerteloven” for første gang (senere også kaldt
Franck-Starling-relationen). Stærkt inspireret af kendskabet til længde-spændingsforholdet i skeletmuskulatur
beskrev Starling således hjerteloven som det princip, at
den mekaniske energi hjertet frigiver fra hvile til kontrak-

Figur 1. Starlings hypotese om kapillær filtration (1894).
Starlings forsøg indikerede at nettokonvektionen af vand
(JV) over kapillærvæggen primært blev afgjort af fire
kræfter: det hydrostatiske tryk i kapillæret (PC), det hydrostatiske tryk i interstitset (Pi), det kolloidosmotiske tryk i
plasma (πC) og det kolloidosmotiske tryk i interstitialvæsken (πi). Han udledte den matematiske sammenhæng
mellem disse fire kræfter i kapillæret, hvori også to konstanter, der er udtryk for kapillærvæggens permeabilitet,
hydrauliske konduktivitet (Lp) og refleksionskoefficienten
for protein (o¯), indgik. Ifølge Starling vil den hydrostatiske trykforskel over kapillærvæggen presse vand ud af
kapillæret (filtration), men den kolloidosmotiske trykforskel, der især genereres af større plasmaproteiner, vil
trække vand ind i kapillæret (absorption). I kapillærets arterielle ende vil de hydrostatiske kræfter dominere, mens
de kolloidosmotiske kræfter tiltagende større betydning
mod den venøse ende.
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tion, afhænger af hjertemuskelfibrenes længde. Ud over
Starlings egne fund forklarede dette en række tidligere
fund af de tyske fysiologer Carl Ludwig og Otto Franck på
frøer og af amerikanerne Henry Newell Martin og William
Howel på hunde.

Starling ved fronten
Den 28. juni 1914 blev den østrig-ungarske tronfølger
ærkehertug Franz Ferdinand og hans kone hertuginde
Sophie myrdet i Sarajevo. Den 14. juli stillede ØstrigUngarn Serbien det ultimatum, der 14 dage senere førte
til starten på første verdenskrig. Den anden af Starlings
originalartikler om hjerteloven i Journal of Physiology
udkom netop den 14. juli og de to sidste udkom i krigens
første måneder. Starling var dybt berørt af krigen og den
skulle komme til at sætte al hans forskning i bero.
Da Det Tyske Kejserrige på Østrig-Ungarns side den 4.
august iværksatte en invasion af det neutrale Belgien gik
Storbritannien gik ind i krigen. Starling havde altid været
en erklæret beundrer af alt tysk, og havde sågar boet i
Det Tyske Kejserrige af flere omgange og talte sproget
flydende. Da han hørte om invasionen af Belgien, der
var folkeretsstridig, blev han rasende, og besluttede sig,
meget karakteristisk for sit temperament, uden megen
tøven for at melde sig som menig soldat. Endvidere bekendtgjorde han over for familie og venner, at aldrig igen
ville sige så meget som et enkelt ord på tysk. Der skulle
en del overtalelse til fra familien før den 48-årige Starling
accepterede, at han ville gøre større gavn ved at stille sig
til rådighed som læge for Royal Army Medical Corps.
På trods af et brændende ønske om at blive sendt til fronten, valgte den britiske overkommando i første omgang
at lade Starling gøre tjeneste som kaptajn og militærlæge
ved Herbert Hospital i London. Starling havde dog ikke
arbejdet med patienter i 24 år og han blev efter få uger
undtaget fra yderligere klinisk arbejde, og i stedet gjort
til leder af en militær forskningsenhed, der skulle udvikle
forsvarssystemer mod giftgasser og andre kemiske
våben. I 1915, mens Starling gjorde tjeneste her, blev
han inviteret til at holde den prestigefyldte årlige Linacre
forelæsning for klinisk arbejdende læger på St. John’s
College i Cambridge. I denne oversigtsforelæsning
beskrev Starling med udgangspunkt i sine fund på det
isolerede hjerte hvordan hjerte-kredsløbet teoretisk set
må reagere på forskellige fysiologiske påvirkninger. Via
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Figur 2. Effekt af væskebehandling med krystalloider og
kolloider på shockerede soldater. A: Cowell og Frasers
blodtryksmålinger på en soldat, der blev såret under
slaget ved Somme (1915), og som herefter blev behandlet
med intravenøst isotonisk saltvand. Der sås en midlertidig
blodtryksstigning, men herefter faldt blodtrykket og efter
3½ time døde soldaten. B: En soldat med shock efter en
granatsplintslæsion i abdomen med seks tarmperforationer, der blev behandlet med i alt 887 ml 6% opløsning
af akaciestivelse i isotonisk saltvand. Blodtrykket steg allerede under operationen og soldaten overlevede. Figuren
er modificeret efter Van der Kloot, Notes Rec R Soc 64: 271286, 2010, med tilladelse fra forfatteren og forlaget.

sin hjertelov kunne han udlede, at det venøse tilbageløb
ved at påvirke hjertemuskelfiberlængden og dermed
hjertets mekaniske arbejde måtte være afgørende i den
integrerede hjerte-kredsløbsfunktion.
I 1916 blev Starling forfremmet til oberst-løjtnant og
udstationeret i Salonika i det nordlige Grækenland,
hvor han skulle undervise soldater i brug af gasmasker.
Der var reelt tale om en degradering pga. sin notorisk
udiplomatiske facon over for sine overordnede: Starling var dybt forarget over den britiske hærs åbenlyse
nedprioritering af faren for angreb med giftgasser, hvilket
havde ført til talrige (formentlig højlydte) konfrontationer
med den britiske overkommando. Hvad angik truslen om
kemiske angreb bød fronten mod Balkan i Grækenland
ikke på større udfordringer. Ud over sin undervisning af
soldater havde han ikke meget at tage sig til. På grund af
hans nyopståede foragt over for alt tysk brugte han dog
en betragtelig del af sin tid i Salonika på at tage private
fransktimer, for at han fortsat skulle kunne mestre et
fremmedsprog.

Shock: et hjerte-kredsløbsfysiologisk fænomen
Der skulle en krig til at få Starling væk fra det praktiske
laboratoriearbejde. Men der skulle også en krig til at
få Bayliss tilbage i laboratoriet. Mens Starling var in
absentia i Salonika fungerede Bayliss som særlig rådgiver for det britiske Medical Research Commitee (MRC).
Her blev Bayliss bekendt med rapporter fra de britiske
militærlæger, der kundgjorde at shock var et problem af
uforudsete proportioner blandt sårede soldater. Endvidere rapporterede to britiske militærlæger, kaptajn Ernest
Cowell (1886-1971) og kaptajn John Fraser (1885-1947),
at de shockerede soldater havde lavt blodtryk, hvilket var
helt nyt på det tidspunkt. Allerede fra starten af første
verdenskrig havde Cowell og Fraser målt blodtryk på soldater, der gjorde tjeneste ved fronten i Frankrig. Cowell
havde læst medicin på UCL, og var givetvis inspireret af
sine to tidligere professorer, Starling og Bayliss’ forståelse af hjerte-kredsløbets fysiologi. Han havde lært sig
at bruge et blodtryksmanometer, som på daværende
tidspunkt var en relativt ny teknik, der stort set ikke blev
brugt klinisk. Cowell og Fraser fandt bl.a. at soldaternes
systoliske blodtryk var 100-120 mmHg i lejren og under

vagttjeneste, og at det steg til 140 mmHg ved fronten.
Endvidere fandt de, at blodtrykket initialt var 170-180
mmHg hos soldater, der lige var blevet skudt, men at det
i mange tilfælde faldt til 90 mmHg før soldaten blev bragt
til lazarettet – på dette tidspunkt ofte med et klinisk billede af shock. Hos dem der kom sig steg trykket spontant
til normale værdier i løbet af timer, hvorimod det hos de
der døde faldt til 50-60 mmHg, og derefter til umåleligt.
Bayliss fortolkede med udgangspunkt i Starlings hjertelov
disse fund som værende relateret til hjertets pumpefunktion; der måtte være et blodtab hos de sårede patienter,
der svækkede hjertets fyldning og dermed dets minutvolumen, hvorfor blodtrykket faldt og førte til shock. Shock-tilstanden måtte således kunne behandles ved at opretholde
hjertets fyldning med væske. Der forelå på daværende
tidspunkt allerede anekdotiske rapporter fra den spanskamerikanske krig i 1898, hvor der i en række tilfælde tilsyneladende havde været god effekt af at behandle sårede
soldater med tegn på shock med saltvand rektalt eller
subkutant. Bayliss lagde derfor sine skriverier på hylden
og vendte tilbage på laboratoriet. Her udførte han over de
næste måneder en række dyreforsøg, der skulle komme til
at gøre endeligt op med toksin-teorien.
I marts 1916 præsenterede Bayliss sine dugfriske data
for Physiological Society. Ved hjælp af en kontrolleret
blødning havde han fremprovokeret en shock-lignende
tilstand med lavt blodtryk hos forsøgsdyr (sandsynligvis
katte). Han havde forsøgt at genoprette blodtrykket ved
hjælp af væskeindgift. Isotonisk saltvand havde kun midlertidig effekt, hvorimod akaciestivelse og gelatine, der
begge har relativt høje kolloidosmotiske tryk, genoprettede blodtrykket. Med udgangspunkt i Starlings hypotese
om kapillær stoftransport forklarede Bayliss dette med,
at akaciestivelse og gelatine var i stand til at holde den
indgivne væske i blodbanen. Kolloiderne kunne således
fortsat bidrage til hjertets fyldning, hvorimod isotonisk
saltvand frit diffunderede ud i vævene (Figur 1). Cowell
og Fraser gjorde lignende fund under slaget ved Somme
i samme år, da de sig med behandling af shock med
intravenøse infusioner af isotonisk saltvand. Ligesom i
Bayliss’ forsøgsdyr gav dette kun anledning til en midlertidig blodtryksstigning (Figur 2A).
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Figur 3. Starlings hjertelov og den ventrikulære funktionskurve. Starlings princip om at forholdet mellem
slagvolumen og det venøse tilbageløb til hjertet er den
faktor der primært betinger hjertets ydeevne i den integrerede hjerte-kredsløbsfunktion kommer bl.a. til udtryk
i den ventrikulære funktionskurve, også kaldet Starling
kurven. Her plottes hjertets slagarbejde (hjertets trykvolumenarbejde per slagvolumen) typisk som funktion af
en indikator for hjertemuskelfiberlængden i slutdiastolen
(preload), f.eks. venstre ventrikels slutdiastoliske tryk.
Forholdet beskriver hjertemuskelfibrenes ydeevne, og
blev siden defineret som hjertets kontraktilitet. Kurven
kan således anvendes til at beskrive effekten af forskellige påvirkninger på hjertets ydeevne; f.eks. vil noradrenalin forskyde hele kurven opad og til venstre, mens den
vil være forskudt nedad hos en patient med hjertesvigt.
Patienten med hypovolæmisk shock vil befinde sig til
venstre på kurven; det nedsatte totale blodvolumen vil
reducere det slutdiastoliske tryk pga. et svækket venøst
tilbageløb til hjertet.

Special Investigation I on Surgical Shock
and Allied Conditions
Den amerikansk læge og professor i fysiologi ved Harvard Medical School, Walter B. Cannon (1871-1945) fulgte
hele udviklingen af shock-begrebet med stor interesse.
Cannon var særligt interesseret i kroppens fysiologiske
reaktion på ekstreme belastninger og er blandt andet
kendt for at have formuleret fight or flight-begrebet i
forståelsen af det sympatiske nervesystem. Ligesom
Bayliss var Cannon overbevist om, at det måtte være et
svigt af blodets kredsløb, der var årsag til shock. Men
han havde ikke adgang til shockerede patienter og kunne
ikke afprøve sine ideer i praksis. Da USA gik ind i første
verdenskrig i april 1917 tog Cannon derfor straks af sted
til Frankrig for at udføre forsøg på shockerede soldater
sammen med Cowell og Fraser.
På få uger havde Cannon genereret data, der antydede,
at acidose var en medvirkende årsag til shock, et fænomen han tilskrev en acidose-betinget stigning i kapillær permeabilitet. Cannon havde forsøgt at behandle
shockerede soldater med en teskefuld natron hver anden
time, kombineret med varme drikke og morfin, hvorefter blodtrykket i flere tilfælde var steget og soldaten
kommet sig. Cowell sendte en begejstret rapport om
Cannons fund til MRC. MRC sendte umiddelbart efter et
udvalg bestående af Bayliss og to militærlæger fra Royal
Army Medical Corps til Frankrig for at evaluere Cannons
metoder og fund. Om end Bayliss selv mente at acidose
snarere var en konsekvens af, men ikke direkte årsag til
shock hos de sårede soldater fandt han ikke nogle metodiske problemer i Cannons forskning. Således indførte de
rådvilde militærlæger ved fronten næsten øjeblikkeligt te
med natron som standardbehandling til alle sårede soldater med symptomer på shock. Denne praksis fortsatte
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selvom Bayliss sammen med Cannon kort efter dementerede acidose-hypotesen, idet intravenøs indgift af syre
i en vågen kat hverken forårsagede blodtryksændringer
eller shock-symptomer.
Efter Bayliss’ visit til Frankrig besluttede MRC i august
1917 at nedsætte Special Investigation Commitee on
Surgical Shock and Allied Conditions, et ekspertudvalg
der skulle koordinere forskning og behandling af shock
under krigen. Starling var vendt tilbage til London en
måned tidligere og blev som en selvfølge udnævnt til
formand for udvalget med Bayliss som næstformand.
Starling havde i den sidste tid kedet sig i Salonika (og
hans private fransktimer gik i øvrigt umådeligt dårligt),
hvorfor han med henvisning til sine nu 51 år bad om at
blive fritstillet fra tjeneste. Efter en kort hemmelig mission, hvor han skulle indhente efterretninger om Italiens
teknologi til forsvar mod potentielle gasangreb, blev han
således hjemsendt.
På udvalgets første møde d. 17. august 1917 blev Cannon, Fraser og Cowells data fra shockerede soldater
diskuteret. I forlængelse af Bayliss’ og Cannons betragtninger og tydeligt inspireret af Starlings hjertelov
definerede man såkaldt sår-shock som en tilstand med
kredsløbssvigt på grund af utilstrækkeligt indløb af
blod i hjertet. Betegnelsen sår-shock, forløberen for
hypovolæmisk shock, blev anvendt i erkendelse af at
andre tilstande som f.eks. gangræn kunne forårsage et
lignende klinisk billede, uden patienten på nogen måde
havde været udsat for et fysisk traume. Udvalget holdt
en række møder i løbet af det kommende år, men allerede fra starten var man enige om at tiden var moden
til at afprøve væskebehandling med akaciestivelse i
opløsning ved fronten.
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Intravenøs væskebehandling med
akaciestivelse ved shock
Allerede d. 29. november 1917 forelå der data i Special
Investigation Commitee on Surgical Shock and Allied
Conditions om effekten af væskeresuscitation. I flere tilfælde hvor der var blevet iværksat intravenøs behandling
med akacie-stivelse i opløsning havde soldater overlevet
shock, idet blodtrykket steg til normale værdier (Figur
2B). Dette udløste naturligvis stor begejstring i udvalget.
Man anbefalede på grundlag af fundene, at alle shockerede soldater skulle behandles med 500 ml intravenøs
5% akacie-stivelse, og at dette kunne gentages en enkelt
gang hvis der ikke var effekt inden for et par timer.
Desværre sørgede udvalget ikke for, at erfaringerne med
akaciestivelse blev dokumenteret, og der blev bl.a. ikke
udarbejdet grundige beskrivelser af hvordan væsken skulle
steriliseres. I mange tilfælde anvendte militærlægerne ved
fronten således usteriliseret vandhanevand til at opløse
akaciestivelsen, og i løbet af et par måneder var der talrige
forlydender fra Frankrig og Italien om at behandlingen
havde alvorlige bivirkninger. Endvidere troede mange militærlæger troede ikke på de gavnlige effekter af intravenøs
væskebehandling; eftersom sår-shock ifølge Special Investigation Commitee on Surgical Shock and Allied Conditions
var en tilstand med kredsløbssvigt på grund af utilstrækkeligt indløb af blod i hjertet, mente mange at blodtransfusion
var den eneste nyttige behandling.
Da Starling i marts 1918 igen skulle på hemmelig mission for den britiske regering overtog Bayliss hans
formandspost i udvalget. Bayliss fastholdt at akaciestivelse var mere velegnet end blod, ikke mindst fordi det
var billigere og nemmere tilgængeligt ved fronten. Men
antallet af sårede i krigens afsluttende fase var overvældende. For at behandlingen skulle have effekt havde man
tidligere anbefales at den helst skulle iværksættes inde
for otte timer, men den gennemsnitlige sårede soldat
var mere end 40 timer undervejs før han nåede frem til
lazarettet. Endvidere var der ikke væske nok til det massive antal sårede, al væskebehandling af sårede soldater
ophørte i oktober 1918. Militærlægerne var desillusionerede og mange fandt i forvejen enhver form for behandling nytteløs, og mange gik tilbage til princippet om at
”lade naturen gå sin gang” i tilfælde af shock. Alene på
amerikansk side døde mere end 66.000 soldater mellem
juli og krigens afslutning i november 1918.

Efterspil
Efter krigen gik princippet om intravenøs væskebehandling ved shock hen i glemslen. Militærlægernes
erfaringer havde ikke været overbevisende nok til at
væskeresuscitation vandt indpas i de lægevidenskabelige
lærebøger i de følgende årtier. Det er tvivlsomt om behandlingen under de daværende forhold havde egentlig
effekt; soldaterne var i forvejen udsultede og dehydrerede (i perioder fik britiske soldater rationeret ned til 300
ml vand om dagen) og væskebehandlingen var yderst

restriktiv, idet man på selv svært shockerede patienter
højst behandlede med en liter væske. Væskebehandling
ved shock blev først taget op igen under anden verdenskrig, om end tilsyneladende uden man havde kendskab
til erfaringerne fra første verdenskrig.
Ikke desto mindre var Starling ligesom Bayliss overbevist
om at der var en effekt af væskebehandlingen, hvilket bekræftede ham i hans tro på hjertelovens fysiologiske relevans: hvis intravenøs væskebehandling kunne genoprette
blodtrykket hos en person med nedsat blodvolumen måtte
det skyldes det intrinsikke myokardielle respons på stræk
som følge af en øget fyldning af hjertet. Således kom erfaringerne med shock øjensynligt til at farve hans endelige
analyse af hjertelovens betydning, som han fremførte i en
oversigtsforelæsning for Royal Army Medical Corps i oktober 1919, og som blev publiceret i korpsets medicinske
tidsskrift året efter. Uden direkte at kommentere på erfaringerne med shock-behandling, der efter krigens afsluttende
fase var yderst kontroversiel blandt militærlæger, redegjorde Starling for, at forholdet mellem slagvolumen og
det venøse tilbageløb til hjertet er den faktor der primært
betinger hjertets ydeevne i den integrerede hjerte-kredsløbsfunktion. Andre faktorer, såsom centralnervesystemet,
det autonome nervesystem og cirkulerende hormoner
adapterer hjerte-kredsløbet til forskellige påvirkninger ved
at justere netop dette forhold (Figur 3).
Om end Starlings udsagn set med nutidens øjne kan
synes en smule forsimplet har det siden været et helt
centralt dogme i vores forståelse af hjerte-kredsløbets
funktion. Skismaet om krystalloid- versus kolloidbehandling ved hypovolæmisk shock er fortsat kontroversielt, og
shock-definitionen er blevet modificeret flere gange siden
første verdenskrig. Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at den tidlige shock-forskning blev foranlediget af en øget interesse for hjerte-kredsløbets funktion,
og at shock-forskningen samtidig i sig selv syntes at
bidrage til den endelige form og relevans af Starlings
hjertelov. Starlings hjertelov har siden forelæsningen for
Royal Army Medical Corps været kernepensum i enhver
lærebog i fysiologi, og er en af grundstenene i det paradigme, der ligger til grund for den moderne forståelse af
det integrerede hjerte-kredsløb.
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1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Susanne Wammen, som vælges med
akklamation.

2: Formandens beretning
Jeg har i den skriftlige beretning omtalt en række af de
vigtigere forhold som selskabet har beskæftiget sig med i
det forgangne år – heldigvis er det ikke tilstrækkeligt. Verden står ikke stille, og derfor supplering i form af denne
mundtlige beretning.
Først vil jeg nævne navnene på afdøde medlemmer af
selskabet i det forgangne år, og bede jer sammen med
mig ære dem med et øjebliks stilhed. De afdøde er: Eiler
Fossaberg, Birgitte Bruun Islev, Finn Jensen, Johannes
Hagelsten, Johannes Petersen og Hans Pahle. Æret være
deres minde.
Det første område jeg vil kommentere er: Akutfunktionen
Det kommer nok ikke som nogen overraskelse at der
stadig er liv i problemstillingen.
Region Sjælland
Den længe både annoncerede og efterspurgte evaluering
af den særlige organisering af den præhospitale funktion
i Region Sjælland, synes nu at nærme sig realitet i form
af PEPP (Projekt Evaluering af den Præhospitale Plan).
LVS er blevet indbudt til, sammen med en række øvrige
organisationer, at deltage i denne evaluering i form af
en plads i følgegruppen, som også har deltagelse af
bl.a. Sundhedsstyrelsen. University of Sheffield, DSI og
Roskilde Universitet deltager i andre dele af evaluerings-

arbejdet. LVS har videredelegeret repræsentationen til
DASAIM, hvilket der hermed skal kvitteres for, både i
politisk og faglig henseende. DASAIM har indstillet Kim
Garde.
Det er godt at der nu omsider tages skridt til vurdering
og refleksion over en præhospital organisering som i DASAIMs øjne ikke kan anbefales. Det springende punkt er
om den faglige uafhængighed kan bevares med Region
Sjællands koncerndirektør som formand for styregruppen. Man kan have sine tvivl. Kun tiden kan vise det.
Umiddelbart ville jeg klart have foretrukket en uafhængig figur. Uanset er vejen frem i udgangspunktet ikke
de korslagte armes politik, men aktivt indspil og faglig
stringens.
DADLS’ præhospitale arbejdsgruppe
DADLs præhospitale arbejdsgruppe har samlet en række
centrale aktører på det præhospitale område. Arbejdsgruppen har Mads Koch (Lægeforeningens formand) som
formand og omfatter ud over DADLs tre søjler, DASAIM,
LVS, DASEM, DCS, DPS og DSAM.
Baggrunden er den naturlige, at der med den nye sygehusstruktur og dermed større afstande mellem de enkelte
sygehuse, er et behov for at styrke det præhospitale
beredskab samt det nære sundhedsvæsen.
Det Nationale Udvalg om det Præhospitale Akutberedskabs arbejde har afgivet en statusrapport i november
2010, der indeholder nogle overordnede principper for
det samlede akutsystem.
Regionernes planer på det præhospitale område viser, at
der er relativ stor forskel på, hvordan de enkelte regioner
planlægger at løse opgaven. 4 ud af 5 regioner planlægger f.eks. en organisation, hvor det mobile beredskab
består af ambulancer, akutbiler, lægebiler og lægehelikopter, mens Region Sjælland som bekendt har afskaffet
lægebilerne, hvorefter ambulancereddere og paramedicinere samt helikopterlægen udgør det mobile personale.
Det er DASAIMs holdning, som i øvrigt flugter med Lægeforeningens, at en mere ensartet organisering baseret
på bedste tilgængelige viden bør etableres, og at den kan
medvirke til at sikre højere kvalitet og patientsikkerhed
i løsningen af opgaverne på det præhospitale område.
Den holdning blev allerede tilkendegivet i DADLs og LVSs
høringssvar til – udkast til ændret bekendtgørelse om
planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab mv. (som i øvrigt i vid udstrækning var
forfattet af DASAIM).
Den præhospitale arbejdsgruppes opgave er på den
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her opridsede baggrund ”at udarbejde et forslag til et
præhospitalt ”set up”/præhospital organisering, der –
med udgangspunkt i et lægefagligt perspektiv – kan give
de bedste muligheder for at sikre at akutte 112-patienter
behandles af rette personale på rette tidspunkt.”
Forslaget skal tage udgangspunkt i Det Nationale Udvalg
om det Præhospitale Akutberedskabs hidtidige arbejde
samt Lægeforeningens politikpapir: ”Det mobile akutberedskab” fra 2008.
”Arbejdsgruppen skal endvidere give input til en national
konference om det præhospitale område i 1. kvartal 2012,
… hvor bl.a. arbejdsgruppens forslag kan præsenteres i
forbindelse med konferencen.”
Det skal desuden bemærkes at DASAIMs strategipapir for
den præhospitale organisering i Danmark fra PAU indgår
som en del af gruppens baggrundsmateriale, og er som
sådan blevet vel modtaget – godt arbejde.
Hele spørgsmålet om delegation af lægelig virksomhed
ligger centralt i denne virksomhed, og det er godt at det
er kommet på dagsordenen i arbejdsgruppen. Det er
DASAIMs standpunkt, at delegation skal finde sted efter
klare ensartede retningslinjer for den praktiske organisering og gennemførsel af delegation, således at alle parter
kan håndtere de konkrete situationer forsvarligt, når de
opstår.
I forhold til forslaget om at ambulancebehandlere skal
have mulighed for at indgive opiater intravenøst efter delegation, er det samtidig vigtigt at fastholde, at
anvendelse af potentielt farlige stoffer – f.eks morfika i
relation til vejrtrækning – kun anvendes efter konkrete og
veldefinerede behandlingsprotokoller og/eller efter lægelig ordination, samt at anvendelsen af sådanne stoffer
kun foretages af personer med dokumenteret evne til at
håndtere potentielle bivirkninger.
Der har været afholdt møde i Det Nationale Udvalg vedr.
det præhospitale beredskab den 27. september 2011.
På dette møde blev det foreliggende udkast til bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet drøftet,
herunder spørgsmålet om lægelig delegation. Ministeriet
kunne konstatere, at der fortsat – ligesom det er afspejlet
i de indkomne høringssvar – er uenighed herom. Dvs.
forslag om afslutning af patienter + indgivelse af opiater
via lægelig delegation er udskudt.
Det kan i øvrigt bemærkes, at det af det nye regeringsgrundlag fremgår, at der skal gennemføres en undersøgelse af behovet for lægeambulancer.
Fagområdebeskrivelse for det akutmedicinske område
Som allerede anført i den skriftlige beretning var forventningen til revisionen at den ville holde sig ganske meget
op ad den tidligere beskrivelse, hvilket har vist sig at
holde stik.
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Dimensionering af speciallægeuddannelsen
DASAIM afgav i september i år høringssvar vedr. den
skønnede fremtidige udvikling inden for speciallæger i
anæstesiologi. Det må grundlæggende konstateres at det
er et område behæftet med ganske betydelig usikkerhed,
helt på linje med oplevelsen i andre specialer.
På tilgangssiden, som er det mindst svære at skønne
over, viser en grov kalkule at DASAIM vurderer den årlige
nettotilgang af speciallæger med uændret indtag til ca
25/år sv.t. 2%, eller ca dobbelt så stor som den SST skønner, og ca 4 gange så stor som den årlige nettotilvækst
i befolkningen på 0.5%. Nettotilgangen er dog også betinget dels af balancen mellem immigration og emigration,
og nok så vigtigt: tilbagetrækningsmønstret som er noget
mere uforudsigeligt, men som formentlig vil ændre sig
i retning af at anæstesiologerne forbliver længere på
arbejdsmarkedet end tidligere.
Efterspørgslen er det set med selskabets øjne noget
sværere at skønne over. Vi har, om end i meget lille skala,
set fyringer også af anæstesiologiske speciallæger. De
stramme økonomiske udsigter bliver ikke lysere af serien
af græske stunts, som ingen ende synes at tage, og som
vist mest lempeligt kan beskrives som en kuldsejlet parafrase over den klassiske græske tragedie. Læg dertil den
store omstrukturering af sygehusvæsenet med sandsynlig nedlæggelse af en række mindre belastede vagtlag,
som peger i retning af dalende efterspørgsel. Modsatrettet påvirker oprustningen af den præ- og interhospitale
aktivitet, og sandsynligvis udviklingen demografi- og
sygdomsprofilen og i den medicinske udvikling i bredeste forstand med vedvarende nye behandlingstilbud.
Den samlede vurdering er formentlig en nogenlunde
balanceret situation, evt med en lille risiko for overproduktion af anæstesiologiske speciallæger, ledsaget af
national geografisk skrævvridning.
Bestyrelsen overvejer hvorvidt en egentlig enquette
skal gennemføres mhp en mere præcis kortlægning af
forholdene.
Telemedicin
Emnet kan føles lovlig snævert til at berettige selvstændig omtale. Jeg nævner det imidlertid bl.a. foranlediget
af at selskabet for få dage siden har kommenteret på
Sundhedsstyrelsens interessante og kærkomne udkast til
national strategi for telemedicin 2012 -2015. Regionerne
tilbød i øvrigt i foråret i år deres ganske digre værk med
bud på fremtidens telemedicin.
Det er en udvikling som inden for vores speciale har ganske mange mulige implikationer og anvendelsesområder,
og vores indspil kan formentlig kun gå for langsomt.
DASAIM pegede i vores tilkendegivelse bl.a. på det præ-
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og interhospitale område, på kronisk håndtering af respiratorbehandling og smerteterapi i hjemmet. Teknologien
er endvidere skræddersyet til vejledning og coaching fra
højt specialiserede enheder til samarbejdspartnere og
til uddannelse over afstand og faglige mini-konferencer
mm. Billeddannende teknikker som ultralyd på skadestedet er et let forståeligt eksempel.
Det skal for en ordens skyld nævnes at ansvarsforholdene for sundhedspersonale i forbindelse med telemedicin ikke er anderledes end ved enhver anden form for
selvadministration hvor det er det der er problemstillingen, når betingelser vedr. ordination, instruktion og
samtykke mv. er opfyldte.
Forskning
Der lyder sammenlignet med forrige år lidt som grammofon-pick-up’en der sidder fast i rillen, men uanset: trods
stramme tider er der fortsat stor dynamik på området.
Det gælder både mht. antallet af tilmeldte abstracts,
som i år ligger på 66, og mht. antallet og kvaliteten af de
mange ansøgninger til de efterhånden ikke så få fonde
selskabet har adgang til. Det er meget flot, og hvad angår
abstracts fint i tråd med den imponerende profil danske
bidrag præsenterede på seneste SSAI-kongres. Heldigvis lever dynamikken også på donationssiden. Der er
således uddelt over ½ million i år fra de forskellige fonde
til sammen, såvel fra eksterne donorer, som også i meget
betydelig omfang fra selskabet selv. Det er en god politik
og aktiv linje jeg håber selskabet vil fastholde mange år
frem.
LVS
Samarbejdet med LVS er velfungerende. Ikke at der
har været enighed om alt undervejs, men ret beset er
der kommet en markant tydeligere tilstedeværelse af
DASAIM i relation til det centrale og efterhånden ganske
fyldige akutområde. DASAIM har sat betydelig fingeraftryk på tilkendegivelser fra LVS, og i øvrigt også fra
DADL. Det er helt berettiget, men ikke nogen selvfølge.
Det er samtidig godt at LVS fortsætter og intensiverer
kursen mod at blive en central høringspart i sundhedsfaglige og –politiske spørgsmål. Ambitionen, som i tiltagende grad indfries, er selvfølgelig at forskellige politiske
beslutninger tages på så sundhedsfagligt et kompetent
og komplet grundlag som muligt. LVS er i øvrigt placeret
som nummer 3 i ranglisten over aktører med indflydelse
på sundhedsvæsenet.
Det er fortsat lidt en belastning at det friske flow af
høringer ankommer med kriminelle korte svarfrister. Det
er imidlertid ikke LVS man kan klandre, men et utålmodigt centraladministrativt bureaukrati. Det er ikke kun et
irritationsmoment. Svarfrister under en kritisk grænse
blive meningsløse i relation til lægefaglig rådgivning – en
rådgivning som vi selvfølgelig meget gerne både vil og
bør inddrages i.

LVS har i dag valgt ny formand Peter Schwarz, Glostrup,,
ændret regelsættet så formanden kan genvælges 2 år x 3
i stedet for som tidligere x 2, valgt nyt bestyrelsesmedlem Henrik Sillesen, Rigshospitalet, og øget kontingentet
med 25 kr. pr. medlem pr. år.
Uden for dagsordenen genopstod diskussionen som
tidsmæssig koordinering af forskellige selskabers årsmøder. Det blev aftalt at kirurgerne henvender sig formelt til
DASAIM vedr. problemstillingen.
ESA
Jeg har omtalt ESA i den skriftlige beretning, og har
ikke meget at tilføje hvad angår ESAs politik, udover at
DASAIM har tilkendegivet modstand mod forslaget om
at anerkendelse fra kun 1/3 af landene er tilstrækkeligt til
at UEMS accepterer et fagområde som et selvstændigt
speciale. Aktuelt kræves anerkendelse fra 2/5 af landene.
Der er imidlertid en anden meget relevant ESA-problemstilling som bør omtales: som bekendt har sekretariatet
for få dage siden rundsendt en medlemsmail med opfordring om at melde sig som individuelt medlem af ESA.
Baggrunden var, som de af jer der har set og læst mailen
vil vide, at Danmark som en ny situation ikke kunne
præstere de 25 medlemmer som kræves for at landet
overhovedet har ret til medlemskab af ESA Council – det
betydende organ udover bestyrelsen. Det kan oplyses at
f.eks. Malta magter opgaven.
Det kan mene forskelligt om, som f.eks. at det er et
problem for ESA – ja, klart, men også et problem for Danmark. Selv om vi har genopsat grænsebommene for nylig, holder verden udenfor altså ikke op med at fungere,
herunder at foretage ting, som påvirker også Danmark,
også den anæstesiologiske del af landet.
Jeg vil virkelig opfordre til at både selskab og anæstesiologer ude på afdelingerne forholder sig proaktivt til den
udvikling vi uanset hvad alligevel bliver en del af – alt
andet er hul i hovedet, og et bagudrettet signal om at vi
synes at det vist er for farligt uden for kolonihavehækken
– det får man ingen indflydelse af, men får lov at forblive
bag hækken – vælger man alternativt en aktiv politisk
kurs, er det ofte sådan at muligheden for indflydelse er
ikke meget længere væk end man selv synes den skal
være.
Udvalgene
Udvalgene svarer selvfølgelig for sig selv som det
fremgår af de skriftlige beretninger. Dog synes jeg det
i en hurtig overflyvning af problemstillinger er værd at
nævne uddannelsesudvalgets arbejde med målbeskrivelsesrevisionen, og anæstesiudvalgets påbegyndte arbejde
med revision af ”Målsætningen for anæstesiologi og
rekommendation for anæstesi 1995”.To øvelser, som er
ret centrale for selskabets DNA.
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DASINFO
Jeg har allerede i den skriftlige beretning nævnt at
Jørgen Dahl trækker sig efter at han (m.fl.) over for DASAINFO at have gjort det enhver sand anæstesiolog bør
gøre: nemlig revitalisere/ genoplive vedkommende når
man møder en asfyktisk nødlidende gestalt –
TUSINDE TAK.
Årsmødet og den aktuelle generalforsamling
Man tør næsten ikke håbe på det, men sandt nok: succesen, så meget af den vi har nået endnu, er kommet på
plads endnu en gang. Der er et godt stykke over 300 deltagere svt ca ¼ af selskabets medlemmer, og 41 udstillere. Det er lidt lavere end tidligere, og afspejler hvordan
tingenes tilstand er i verden omkring os for tiden.
Årsmødet er om noget selskabets og medlemmernes
tydeliggørelse af sig selv. Og det er der god grund til.
Som jeg skrev i den skriftlige beretning er DASAIM nu
det største monofaglige videnskabelige selskab i LVS.
Vores økonomi er god, vi er fortsat et populært speciale
som har let ved at tiltrække nye medlemmer og der er
dynamik i forskning og uddannelse.
Det betyder ikke at alt er uproblematisk eller kommer som
en selvfølge. Der er talrige udfordringer fremover. Selskabet
skal forsøge at håndtere dem så godt rustet som muligt. En
af de vigtige veje derhen er en aktiv medlemsdiskussion og
–aktivitet, som bl.a. her på generalforsamlingen.
Jeg vil derfor meget opfordre til at salen tilkendegiver sig
og vejleder bestyrelsen og hinanden om den brede vifte
af problemstillinger som specialet står over for. I særdeleshed har bestyrelsen opfordret til at salen tilkendegiver
sig vedrørende de tre problemstillinger som for få dage
siden er rundsendte til alle medlemmer, nemlig:
NAPS har igennem de seneste par år fundet begrænset anvendelse på danske kirurgiske afdelinger. I år har
Region Hovedstaden besluttet at udbrede NAPS yderligere. Debatten har fundet sted både i bl.a. Ugeskriftet og
Dagens Medicin (senest 30.9.11), og har også været genstand for diskussioner og beslutninger i ESA. DASAIMs
position har været og er at selskabet ikke kan anbefale
NAPS. Der er imidlertid i medlemsflokken divergerende
synspunkter, og bestyrelsen ønsker generalforsamlingens eksplicitte tilkendegivelser på problemstillingen.
Der har gennem det seneste år optrådt tilfælde, hvor
organisatorisk aktive medlemmer af DASAIM har trukket
sig fra arbejdet begrundet med at man fra vedkommendes ledelse er blevet påbudt ikke at inddrage arbejdstid
til sådanne aktiviteter, men udelukkende at bruge fritid til
dem. Bestyrelsen ønsker punktet diskuteret mhp
- at få et indtryk af omfanget, dels af
- de mulige konsekvenser og dels af
- generalforsamlingens tanker om handlemuligheder i
forhold til problemstillingen.
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Klinisk produktion og uddannelse, herunder fast track,
opleves forskellige steder som i konkurrence med hinanden/hinandens modpoler. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse af hvor stort omfanget
reelt er ude på afdelingerne, om uddannelsen rent faktisk
bliver nødlidende, eventuelt ikke gennemføres fuldt ud,
og om der skal tages initiativer – og i givet fald forslag til
hvilke – i forhold til problemstillingen.
Men alt er naturligvis til debat. Jo mere, jo bedre.
Til sidst vil jeg tak til afgående udvalgsformænd ogmedlemmer. Fra bestyrelsen Jørgen Dahl, Lone Poulsen
og Torsten Lauritsen. Til alle medlemmer i almindelighed
og for deltagelse her i årsmødet. Til Gitte Blom som efter
mange, mange års tro tjeneste for DASAIM har valgt at
anvende sine talenter til andre ting i livet. Til Tina Calundann som sikrer sekretariatets og selskabets dagligdag.
Til Lars Rasmussen og Steen Møiniche for deres store
arbejde i forbindelse med at arrangere årsmødet.
Bemærkninger til formandens beretning:
Svend Felsby (SF): Samkøring af kirurgiske og anæstesiologiske årsmøder: det er svært at være imod, men der
kan være divergerende interesser, hvis de holdes fælles,
men kan også holdes på hvert sit sted.
Man kan selvfølgelig diskutere en mere formel henvendelse – holdningen er, at man i hvert fald ikke er imod.
NAPS
Carsten Tollund (CT): Regionen påbyder at vi gennemfører NAPS. Der er ikke evidens for at det er forkert at
indføre NAPS, men der kan være problemer i forbindelse
med administrationen der ikke kan håndteres af sgpl.
Det bør være en anæstesilæge der har det lægefaglige
ansvar.
Lars Steen Jacobsen (LSJ): NAPS gives kun til ASA I og
II ptt., og det er fuldt forsvarligt at det er specielt trænet
personale der håndterer propofol-anæstesi. Organisation
og ansvarlighed er vigtig. Mener det er et kvalitativt løft
af patientsikkerheden, og patienterne er tilfredse. Anvendes i USA til rigtig mange patienter.
Lars Rasmussen (LR): Betænkeligt, at ikke-anæstesisygeplejersker oplæres i NAPS.
SF: der kan defineres et nyt område med minimumsstandarder, hvor der uddannes sgpl. Til NAPS og derefter
laves opgørelse over hvordan det går.
Leif Rognås: Der findes dedikerede sgpl., så hvorfor ikke
bruge anæstesisgpl.? Det er et dårligt signal at indføre
NAPS i tider, hvor vi fyrer anæsesisgpl.
CT: Vi skal ikke rekommandere det næstbedste.
Jørgen Dahl (JD): Det handler ikke om faglighed, men
om sikkerhed.
Niels Juul (NJ): Betænkeligt at uddelegere administration
af propofol til ikke specialuddannet personale.
SF: Der skal være nogle minimumstandarder, der skal
være opfyldt, f.eks.at det skal være anæstesisgpl., inden
selskabet laver rekommandation til Sundhedsstyrelsen.
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CT: DASAIM har tidligere anbefalet ikke at indføre NAPS,
og det bør vi holde fast i.
Ole Nørregaard (ON): Argumenterne er ikke ændret, vi
bør stadig sige nej. Vi bør anbefale nogle nedre standarder, som vi fagligt kan stå inde for.
Berit Handberg (BH): Folk uddannes til at kunne håndtere
faglige problemstillinger og farlige situationer.
ON: ESA arbejder med guidelines vedr. administration af
medikamina. Skulle være færdig om 1½ år.
Ledelses- og organisatorisk arbejde: er der problemer
med at få frihed til dette?
Kim Garde: Et PAU-udvalgsmedlem har fået at vide at udvalgsarbejdet må foregå i fritiden. Beklages af bestyrelsen.
ON: Vil gerne vide noget om problemets omfang.
Susanne Scheppan (SS): Kender til en sag hvor en inspektor ikke kunne få fri til inspektorbesøg.
Torsten Lauritsen: Stort problem hvis der ikke er plads til
udvikling og uddannelse i arbejdstiden.
Hans Kirkegaard (HK): Kirurgerne mener, at problemet er
stigende.
JD: Uheldigt at der er mindre tid til disse faglige ting, men
klinikledelserne er også trængt.
Karen Skjelsager: Der må og skal være plads til det faglige
arbejde.
Uddannelse og fast track
KS: Uddannelse trækker ressourcer ud af klinikerne.
Kirsten Bested (KB): Der pågår et arbejde i Sundhedsstyrelsen om status og perspektivering af speciallægeuddannelsen, hvor der fokuseres på uddannelse.
Herefter blev formandens beretning godkendt.

3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
Uddannelsesudvalget
KS: Svært at få alle uddannelsesforløb til at opfylde
målbeskrivelsens formelle uddannelseskrav, men der
udvises stor velvilje fra afdelingerne. De takkes og der
udtrykkes håb om godt samarbejde fremover også.
Alle udvalgsberetninger godkendt.

4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond
JD takkede DAO for donation på 100.000 til grundfonden,
der muliggør større uddelinger.
Regnskaberne fremgår af DASINFO nr. 4, 2011

5. Indkomne forslag

DASAIMs regnskab 2010/11
(kr. 1000) Udgifter kr. 2.576

DASAIMs regnskab 2010/11
(kr. 1000) Indtægter 2.779
Kontingent

Årsmøde
SSAI + ACTA
Administration
Udvalg
DASINFO
Bestyrelse

Målbeskrivelser
Salg af annoncer DASINFO
Sponsorer arrangementer
Medlemsbetaling,
DASAIM møder
Udstillingsindtægter

DASAIMS regnskab 2010/11
• Overskud:
• Sidste år

kr. 202.902
kr. 420.000

• Egenkapital:

kr. 2.358.732

• Budget 2011-2012:

Uændret kontingent

CT: Foreslår at DASINFO udsendes elektronisk eller som
app. Til Ipads. Forslaget skal sendes skriftligt til bestyrelsen.
JD: Spørger om omkostningernes størrelse. Det oplyses
at det koster ca. 300.000/år, når annonceindtægterne er
fraregnet.
Jakob Trier Møller: Man skal huske at afsætte penge til
udviklingen af en elektronisk udgave af DASINFO.
SS: Man kunne også flytte årsmøderne ud af København,
Lægeforeningen holder f.eks. deres møder i Kolding for
at spare.
LR oplyser, at det er undersøgt om man kan spare noget
ved at flytte mødet til andre lokationer i København, Århus eller Ålborg, men det har ikke været muligt at finde
et sted, der kan konkurrere med det nuværende sted mht.
priser og antal/størrelse/placering af lokaler.

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.

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Sammensætningen af bestyrelse, udvalg og repræsentanter ses umiddelbart efter pkt. 14.

6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af
kontingent

14. Eventuelt
Intet.

Annette Ulrich (AU): Fremlagde regnskab, der udviser et
pænt overskud på godt 200.000. Der har været faldende
sponsorindtægter, og trykke- og portoudgifter til DSAINFO
er store. Årsmødet løber rundt med pænt overskud. Egenkapitalen er på kr. 2.358.732. Kontingentet fastholdes.

Referenter: Gitte Blom og Tina Calundann
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Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv.
Bestyrelsen
Ole Nørregaard, formand (2008)
Karen Skjelsager, næstformand (uddannelsesudv.)(2008)
Annette G. Ulrich, kasserer (2009)
Kirsten Møller (redaktør DASINFO)(2011)
Øivind Jans, bestyrelsessekretær (YL)(2008)
Mette Hyllested (anæstesiudv.)(2009)
Jane B. Andersen (børneanæstesiudv.)(2011)
Susanne Iversen (intensiv medicinsk terapi)(2011)
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)
Jesper B. Poulsen (YL)(2011)

Anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Mette Hyllested (formand)(2008)
Jonna Storm Fomsgaard (2011)
Birgitte Ruhnau (2008)
Anne Tøttrup (2006)
Sven Felsby (2011)
Børneanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Jane B. Andersen (formand) 2011)
Torsten Lauritsen (2011)
Birgitte Duch (2009)
Søren Kjærsgaard (2011)

Etisk 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)

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)
Susanne Iversen (formand)(2011)
Susanne Ilkjær (2010)
Kirsten Møller (2008)
Jan Bonde (2011)
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+ 4 medlemmer fra DSIT
+ 1 associeret medlem: Mette Østergaard (2011)

Kronisk smerteudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Luana E. Jensen (formand)(2006)		
Per Rotbøll Nielsen (2006)
Thomas Peter Enggaard (2010)
Jørgen Mølgaard (2011)
Carsten Tollund (2011)

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)
Charlotte Albrechtsen (2008)
Anja Mitchell (2008)
Desiree Rosenborg (2009)
Lars Møller Pedersen (2010)
Michael Sprehn (2009)
Karina Bækby Houborg (2011)

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

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

Uddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007)
Karen Skjelsager (formand)(2008)
Hanne Tanghus Olsen (2008)
Svein Aage Rodt (2010)
Gustav Gerstrøm (2011)

3 YL-repræsentanter
Nicola Groes Clausen (2008), Rikke Malene Jepsen
(2007), Morten Hassager Kirk (2011) Sigrun Kann (suppleant)
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Faste medlemmer

Juniorinspektorer:

3 postgraduate kliniske lektorer: Kirsten Bested, syd
(2007), Helle Thy Østergaard, øst (2007)
Doris Østergaard, hovedkursusleder (2007)
Helle Thy Østergaard, UEMS (2011)

Region Øst:
Rikke Malene Grønholm Jepsen

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

Revisorer

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

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

ATLS Denmark Fond

Dansk Standards udvalg

(indstilles af bestyrelsen)
Kim Gaarde (2008)

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

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

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

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

(indstilles af bestyrelsen)
Ivan Petersen (2008)

PHTLS

Organisationen af lægevidenskabelige selskabers
bestyrelse
(valgt af DMS’ repræsentantskab)
Hans Kirkegaard

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

SSAI
Ole Nørregaard (2009)
Ivar Gøthgen (manager ACTA Foundation)
Lars S. Rasmussen (editor-in-chief ACTA)
(vælges på generalforsamlingen)
Hans Kirkegaard (DASAIM repr. 2009)

UEMS og EBA

(udpeges af bestyrelsen)
Helle Thy Østergaard (Educational Committee)
Palle Toft (Research Committee, Clinical Practice Committee)

(vælges hvert 4. år)
Helle Thy Østergaard (2011)

Tilforordnede Retslægerådet

Skolen for cardiovaskulær teknik

Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen

(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
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Referat af DAO’s generalforsamling,
10. november 2011
Dagorden:

Formandsberetning 2010 – 2011 for DAO

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra de nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Redegørelse for budget
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse (se § 8)
9. Valg af udvalgsmedlemmer
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt

Følgende medlemmer er afgået ved døden siden sidste
generalforsamling:
Johannes Hagelsten, Hellerup; Johannes Petersen, Køge;
Holger Kortsen, Frederiksværk; Birgitte Bruun Islev,
Skive. Æret være deres minde.

Ad 1: Tormod LaBianca blev valgt som dirigent og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt
og rettidigt indkaldt.

Det forløbne år har budt på udfordringer for anæstesiologiske speciallæger såvel på sygehuse som i praksis.
Hvad der for blot 2-3 år siden forekom utænkeligt er
siden blevet til barsk virkelighed: Kolleger fyres fra overlægestillinger i sygehusvæsenet enten pga. tilpasning i
forbindelse med sammenlægning af sygehuse, eller pga.
strategiske ændringer i ledelsesstrukturen, som det hedder med et pænt udtryk. Speciallæger som er fastansat
på private sygehuse / klinikker mærker også at udfordringerne i hverdagen er fokuseret på rentabel drift via
den skærpede konkurrence, sammenlægninger samt ikke
mindst reduktion af honoraret for ydelser i forhold til de
foregående år.

Ad 2: Beretningen foreligger skriftligt - se nedenfor. Der
kan knyttes den kommentar til FAPS nye overenskomst,
at der ikke er enighed i bestyrelsen om hvorvidt DAO
eller FAPS skal informere om, om man ligger over rammen, da der ikke er sanktionsmuligheder og da der er
tale om regionernes forsøg på at fastholde udgifterne
som i resten af sundhedsvæsenet.
Ad 3: Ingen beretninger fra nedsatte udvalg.
Ad 4: Ingen indkomne forslag
Ad 5 + 6: Regnskab godkendt. Der vil måske være basis for
kompensationer for bestyrelsesmedlemmer, hvis det bliver
nødvendigt med øget mødeaktivitet pga. kvalitetssikring.
Ad 7: Der var enighed om at kontingentet skal være
uændret.
Ad 8: Karsten Bjerre-Jepsen og Hans B. Andersen var på
valg. Hans B. Andersen ønskede ikke genvalg. Formanden takkede Hans B. Andersen for hans store arbejde
i hans tid som medlem af bestyrelsen. Karsten BjerreJepsen var villig til genvalg og blev valgt. Ivan Nielsen,
Frederikshavn, stillede op og blev valgt.

Foreningsåret har budt på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev vedtaget at overføre 100.000 kr.
til DASaim’s Forskningsfond. Det var og er bestyrelsens
holdning, at vi ikke skal akkumulere formue. Et lignende
initiativ kan ikke afvises i fremtiden.

De væsentlige politiske initiativer for overlægerne ligger
i disse år efter strukturændringerne i Lægeforeningen
primært under Overlægeforeningen, som jo netop har
valgt ny formand – naturligvis en anæstesiolog.
For de praktiserende speciallæger under sygesikringsoverenskomsten har året stået i overenskomstfornyelsens tegn. Der er indgået en overenskomst med Danske
regioner som indeholder følgende vigtige hovedpunkter:

Ad 10: Revisorer Mogens Hüttel og Jeppe Lund ikke på valg.

Økonomi: Rammen for aktiviteter inden for overenskomsten hedder plus 1,25 % - 1,00 % -1,00 % øgning af aktiviteten i de tre år aftalen løber set i forhold til aktiviteten i
2010. Da aftalen indebærer en tilbagebetaling af merforbrug, og stigningen de foregående år lå på 7 % / år er der
en udfordring for DAO i de kommende år, idet vi som en
del af FAPS kommer til at informere kolleger om hvorvidt
vi ligger ”over” rammen med deraf afledte aktiviteter,
eller kan sove roligt om natten.

Ad 11: Ingen sager af principiel faglig karakter. Formanden opfordrede til at man tænker over om man er
interesseret i at stille op til næste år til FAPS repræsentantskab, da der godt kan være brug for en anæstesiolog.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.

Kvalitet: Det er aftalt at den danske kvalitetsmodel (IKAS)
tilpasset speciallægepraksis skal implementeres i den
kommende periode. En fraktion under DAO – Foreningen
af praktiserende anæstesiologer (FAPA) er på nuværende
tidspunkt i fuld gang med at lave en køreklar ”pakke”
med såvel generiske som faglige standarder der kan

Ad 9: Ingen.
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appliceres til speciallægepraksis. Aftalen gælder såvel
fuldtids- som deltidspraksis.
IT siden på sygehuse skal kunne kommunikere med
speciallægepraksis, ligesom Fælles Medicinkort og Datafangstmodul skal implementeres.
Bestemmelser vedrørende delepraksis og assisterende
speciallæger, samt brug af vikar er blevet strammet op
- der henvises til overenskomsten som ligger på FAS’
hjemmeside.
Efteruddannelse: Der er fortsat 8 dage / år med tilskud fra
FAS’ fond og dertil 2 dage i den næste periode til implementering af kvalitetsmålepunkter i speciallægepraksis.
Ønsket om 10 dage/år blev desværre ikke indfriet.
Bestyrelsen har drøftet muligheden for at få ultralydsvejledt blokadeanlæggelse ind som en ydelse via en
lynmodernisering. Der foreligger en ansøgning om en §
64 aftale i Region Hovedstaden på dette område, og man
vil forsøge at få den til at gælde alle de praktiserende
speciallæger i regionen. Udfordringen bliver at finde økonomien til det, da der næppe kan forventes større beløb
fra moderniseringspuljen.
Et ydernummer er sat til salg i Region Syd, hvor regio-

nen planlægger at nedlægge det og udlodde det som
overlægeydernumre for at regionen kan bevare kompetencen inden for børneanæstesi. Da kollegaen er ved at
sælge er det et juridisk spidsfindigt område, og kollegaen får hjælp af kompetent advokat. DAO’s bestyrelse
er imod nedlæggelse af fuldtidsydernumre for i stedet
at give overlægeydernumre. Der findes andre veje til at
opnå erfaringer på området, herunder fokuseret ophold i
speciallægepraksis, hvilket de praktiserende speciallæger
ved flere lejligheder har tilbudt
Kravet til formaliseret og dokumenteret efteruddannelse
vokser, hvilket er en af de store arbejdsområder i UEMS, som
i DAO – regi varetages af overlæge Grethe Astrup, Århus.
Medlemmerne af DAO opfordres kraftigt til at gå aktivt
ind i fortsat faglig efteruddannelse nationalt som internationalt.
Lov om sundhedsstyrelsens inspektion af private klinikker
der bedriver lægelig virksomhed blev vedtaget i kølvandet
på de omdiskuterede ulykkelige sager om mammografiscreeninger sidste år. Den træder i kraft pr. 1. januar 2012.
DAO er sammen med formanden for DASAIM indbudt til
møde herom i Sundhedsstyrelsen i nærmeste fremtid.
Formand Carl Johan Erichsen

Enkel, men samtidig sofistikeret
LIFEPAK® 20 monitor/defibrillator
a division of Medtronic

giver brugeren mulighed for at gå fra AED
funktion til avanceret hjertelungeredning
ved tryk på en enkelt knap. LIFEPAK® 20
er konstrueret til brug på en akutvogn og
er velkendt for sin brugervenlighed. Den
anvender Adaptiv bifasisk teknologi med
stød op til 360 joules og er derfor blandt
de kraftigste defibrillatorer på markedet.

For yderligere oplysninger ring 3248 1800
eller se på www.physio-control.dk

DK LP20 175x119 draft1.indd 1

09-12-15 13.51.11
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Uddeling af priser og legater
Acta Foredragskonkurrence
1. præmien på kr. 5.000,- gik til Pia Jæger; Effect of continuous adductor-canal-blockade on pain and mobilization
after total knee arthroplasty.

Yuliya Boyko, 60.000,- Undersøgelse af søvn hos respiratorbehandlede patienter på intensivt terapeutisk afsnit:
betydning af omgivelserne, ventilationsmodus samt
melatoninbehandling.

2. præmien, kr. 3.000,- gik til Kirsten Rønholt Pedersen;
Remote ischemic preconditioning in children operated
for complex congenital heart disease does not reduce the
risk of postoperative acute kidney injury: A randomized
single center study.

DASAIMs Smertepris

3. præmien på kr. 2.000,- gik til Ronan M. Berg; Impaired
hypoxic cerebral vasodilation after lipopolysaccharide
infusion in healthy humans: implications for sepsis-associated encephalopathy?

Innovationsprisen

Publikumsprisen, kr. 2.000,- gik ligeledes til Pia Jæger.
Posterkonkurrencen, kr. 2.000,- blev vundet af Morten
Sejer Hansen; Pain treatment after craniotomy - where is
the (procedure-specific) evidence? A systematic review.

Forskningsinitiativet
Peter Juhl-Olsen, kr. 50.000,- Effects of Levosimendan
in patients eligible for aortic valve replacement with left
ventricular hypertrophy.
Anders Gade Kjærgaard, kr. 50.000.- Biomarkører for
svær sepsis og septisk shock - et klinisk studie.
Nicolai R.S. Haase, kr. 50.000,- Sepsisinduceret endotelskade, koagulopati og blødning.

Prisen indenfor akut/kronisk smertebehandling, med det
formål at stimulere til fortsat udvikling indenfor området,
gik til Steen Henneberg, Rigshospitalet.
Prisen er sponsoreret af Norpharma.

Innovationsprisen er sponsoreret af Novo Nordisk A/S
består af en hæderspris på kr. 10.000,- samt et rådighedsbeløb på yderligere kr. 10.000,-. Prisen gik til Thomas
Strøm for projektet; Long term psychological effects of a
no sedation protocol in critically ill patients.

DASAIMs Uddannelsespris
DASAIM og FYA sætter fokus på en person eller en afdeling, der har bidraget positivt til uddannelsen. Modtager
af vandrepokalen i 2011 blev Birgitte Ruhnau, Rigshospitalet.

Lippmann Fonden
Jens Aage Kølsen Petersen modtager kr. 13.750,Nicolaj Duus modtager kr. 13.750,Jacob Gjedsted modtager kr. 7.500,Lene Krenk modtager kr. 7.500,Kamilla Nielsen modtager kr. 7.500,-

Sophus Johansens Fond
Modtager af støtte fra fonden blev Anne Kathrine Stæhr.

Signe Tellerup Nielsen, kr. 50.000,- GLP-1 hos kritisk syge
patienter indlagt på intensiv afdeling: glykæmisk, metabolisk, hormonel og antiflammatorisk betydning.
Kim Zillo Rokamp, 47.000,- Hjernens gennemblødning
og stofskifte: Betydning af polymorfi i genet for den ß2adrenerge receptor.
Niels Vidiendal Olsen, kr. 37.000,- Erythropoietins renale
virkninger hos mennesker
Henrik Torup, kr. 16.000,- Toksiske serum-værdier efter
Transversus Abdominis Plane (TAP) blok?
På vegne af Intensivsymposiet, Hindsgavl:
Kristian Kjær Andersen, 60.000,- Overflade versus invasiv
kølings påvirkning af stressrespons og cerebrum. Et
dyreeksperimentelt studie.
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3M Patient Warming legat
Kim Jacobsen, Næstved, modtog kr. 10.000,- fra legatet,
der uddeltes for første gang og er sponsoreret af 3M.
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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 i
elektronisk format til formanden for DASAIM
(chair@dasaim.dk). Uddelingen finder sted i forbindelse
med den årlige Husfeldt-forelæsning. Der bliver uddelt 1-4 portioner, primært til udgifter i forbindelse med
uddannelse og studier i udlandet. Der gives ikke støtte
til rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor man
ikke er aktiv deltager. Ansøgningsfrist er 1. oktober. Der
foreligger ikke ansøgningsskema.
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
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større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor
rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes
kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks.
når der er tale om fremlæggelse af væsentlige originale
danske forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes også
ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats
(men ikke ph.d.). Ansøgninger til denne del af fonden
stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til advokat
firmaet 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 (- såfremt
legatet tilfalder en anæstesiolog). Ansøgningsfrist er 12.
oktober. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden for
anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital.

Professor, dr.med. Bjørn Ibsens Fond

Fondens formål er at støtte almennyttige - specielt videnskabelige - og æstetiske formål.
Ansøgningen stiles til Fondsbestyrelsen og sendes til
advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K.
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer.
Ansøgningsfrist 1/10.

En stærk kombination
til måling af akutparametre
AQT90 FLEX

ABL90 FLEX

• Analyse af hjerte-, koagulations-, infektions- og
graviditetsmarkører fra en enkelt prøve
• Alle prøver bliver udført parallelt – op til 30 prøver i timen
• Overlegen analytisk præcision
• Måler på fuldblod eller plasma – ingen prøveforberedelse
• Automatiseret opblanding og måling
• Ingen kontakt med blod eller affald
• Fuld dataudveksling

•
•
•
•
•
•
•
•

Simpler, faster, better

17 målte parametre inklusiv laktat og bilirubin
Op til 30 prøver i timen
Måler på kun 65 µl blod
Prøveresultat på bare 35 sekunder
2 forbrugsvarer, ingen rutinemæssig vedligeholdelse
Maksimal oppetid - altid klar
Fuld dataudveksling
Fuld remote support i POC

8. Thoraxanæstesiologiske Symposium
“Assist og behandling af akut hjertesvigt”
Fredag den 8. juni 2012, kl. 9:30 - 18:00
IDA Mødecenter, København
09:30 - 10:30
13:00 10:30 - 11:15
11:30 - 12:15
12:15 - 13:15
13:15 - 14:00
14:30 - 15:15
15:15 - 16:00
16:15 - 17:00
17:00 - 17:45
19:00 -

Registrering. Udstilling, kaffe
Velkomst v/ Lisbeth Bredahl
Monitorering ved hjertesvigt v/ Hasse Møller Sørensen, thoraxanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet
Moderator: Lars Folkersen
Medicinsk behandling af postkardiotomisyndrom. v/ Lars Algotsson, thoraxanæstesiologisk afd., Lund
Moderator: Helle Laugesen
Frokost
Inotropi - hvad gør vi egentlig? v/ Dorthe Viemose Nielsen, thoraxanæst. afd., Århus Universitetshospital, Skejby
Moderator: Lisbeth Bredahl
Akut failure efter PCI. v/ Kristian Wachtell, kardiologisk afd., Gentofte Hospital
Moderator: Marianne Kjær Jensen
CPS. v/ Kim Terp, thoraxanæstesiologisk afd., Århus Universitetshospital, Skejby
Moderator: Marianne Kjær Jensen
Heart Mate. v/ Kaare Sander, thoraxkirurgisk afd., Rigshospitalet
Moderator: Helle Laugesen
Hjertetransplantation. v/ Finn Gustafsson, kardiologisk afd., Rigshospitalet
Moderator: Lars Folkersen
Middag IDA Mødecenter

Bindende tilmelding: Senest mandag den 10. april 2012 til sekretær Lise Kristensen: e-mail lise.k@rn.dk
Mødeafgift: Symposium kr. 250, - middag kr. 150,- overnatning på Hotel Wake Up Copenhagen kr. 800,- . Samlet pakke 1.000 kr.
Beløbet bedes indsat på konto: Reg.nr. 0914 - kontonr. 4701018079 med angivelse af navn og adresse.
IDA Mødecenter er beliggende på Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

DT - DanskeThoraxanæstesiologers Årsmøde
Lørdag den 9. juni 2012, kl. 09:00 - 12:00
Rigshospitalet, afsnit 2151, lille aud.
Mødet henvender sig til alle fastansatte læger ved thoraxanæstesiologiske afdelinger. Ingen mødeafgift
09:00 - 10:15
10:30 - 12:00
12:00

Orientering fra centerne
Diskussion
Kort frokost
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Personalet fra Intensiv afsnit, Regionshospitalet Holstebro - Hospitalsenheden Vest
inviterer til
11. Holstebro Symposium om intensiv terapi & sygepleje

Respiratorbehandling - en opdatering
Dato:

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 08.00 - 16.00

Sted:

Mødelokalerne indgang U, Regionshospitalet Holstebro

Pris:

Kr. 400,- incl. forplejning, max. ca. 100 deltagere

Målgruppe:

Læger, yngre læger og plejepersonale fra intensive afdelinger

Tilmelding:

11. april 2012 til lægesekretær Birthe Kjær Laustsen
tlf.: 7843 2607, e-mail: birtlaus@rm.dk
Ved tilmelding bedes oplyst: Stilling, navn, sygehus, afd., adresse og EAN nr.

Vort første symposium (2001) havde netop respiratorbehandling som tema ved bl.a. Knut Dybvik fra Norge, men siden er
forståelsen og mekanismerne bag de skader respiratorbehandling kan medføre øget, ligesom der er tilkommet ny viden
om de muligheder man har for at forebygge bivirkninger og gener gennem forskellige respiratorbehandlinger.
Teknologien og specielt interface mellem maskine og menneske er forbedret i en sådan grad, at tidligere tiders “kamp”
mellem respirator og menneske nu sjældent ses. Det har haft betydning for hele behandlingen og måske især for valg af
sedationsstrategi som betyder at patient og pårørende på en helt ny måde kan deltage i pleje og behandling. Det stiller
nye krav til alle behandlere; læger sygeplejersker og fysioterapeuter.
NIV-behandlingen har ligeledes gennemgået en rivende udvikling fra de første simple maskiner til en monitoreret avanceret terapiform. Det har imidlertid også betydet at NIV forsøges på respiratoriske tilstande hvor der er dårlig dokumentation, samt at NIV behandlingen forsøges længe, måske (?) for længe.
Alle disse emner vil behandles i foredragsform og gennem workshops i løbet af dagen. Vi har igen formået at hente
virkelige kapaciteter på området til Holstebro og forelæsningerne vil i år være på dansk samt på et letforståeligt svensk.
Foredrag ved:

Prof. Dr. med. Ola Stenqvist, Sahlgrenska University Hospital
Prof. Dr. med. Palle Toft, Odense Universitetshospital
Læge Thomas Strøm, Odense Universitetshospital

Overlæge, dr.med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnor’s Fond
Der uddeles nogle legatportioner (kr. 50.000 – 120.000) til:
1: Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgisk patientforløb, herunder introduktionsstipendier
(1-3 mdr.)
2: Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats vedrørende ovennævnte emne
3: Forskningsårsstuderende/scholarstipendier
Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forskningsprojekt samt udspecificeret budget for det ansøgte beløb
samt 1-sides CV indsendes til:
Advokat Peter Mürsch
Svanholmvej 12
1905 Frederiksberg C
Ansøgningsfrist: 1. april 2012 og 1. oktober 2012
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WORKSHOP

i akut svær
respirationsinsufficiens
Aarhus Universitetshospital
Fredag d. 13. april 2012

kl. 09.30

Velkomst.

kl. 09.35

ARDS patofysiologi og outcome ved follow-up.
Ole Viborg

kl. 10:05

Konventionel respirator behandling med
protektiv ventilation & APRV. Reinhold Jensen

Kl. 10:35

Kaffe og frugt.

Kl. 10:50

Adjuvant terapi (NO, prostacyklin, steroid,
hæmodynamik, etc). Hanne Ravn

Kl. 11:30

High frequency oscillation/ ventilation.
Interventional lung assist (iLA). Hans Kirkegaard

Kl. 12.10

Frokost.

Kl. 13.10

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).
Christian Lindskov

Kl. 13:40

Case-story: En ARDS patients odyssé.

Kl. 14:10

Workshop i grupper (grisemodeller).
Forskellige ventilationsmodi afprøves på
dyremodeller i Klinisk Institut.

Kl. 16.30

Afsluttende evaluering.

Kl. 18.00

Middag

Kursusleder: Hanne Ravn, ovl.dr.med.
Kursusafgift: Kr. 1700,- inkl. mad og drikkevarer.
Tilmelding:
Sekretær Tina Weibel Møbel, e-mail adresse: tinamoel@rm.dk.
Ved tilmelding gives besked om du ønsker at deltage i middagen.
Aarhus Universitetshospital
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I
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Program

Joint Annual Meeting of
the Scandinavian Association for the Study of Pain and
the Danish Pain Society
Aarhus 19-21 April 2012

JOINING FORCES AGAINST PAIN
Main topics:
Measuring pain and comorbidities in animal models
Experimental pain research
Neuropathic pain
Postoperative pain
Headache and orofacial pain
Chronic pain
We warmly welcome you to this meeting arranged by the Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP) and the
Danish Pain Society (DSF). The meeting will be held at the Scandinavian Congress Center in Aarhus
For more information about the program and updates please go to www.sasp.org or
www.dansksmerteforum.dk
Abstract deadline: 1 March 2012 - Early registration deadline: 15 March 2012
Detailed program, information on registration, abstracts, hotel booking etc. will be available on the
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SSAI
Call for applications for

The 6th Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine
The series of courses start in Stockholm, Sweden, November 2012
The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an Inter-Nordic post-specialist training
programme in advanced pain medicine. The programme is limited to 30 trainees, predominantly anaesthesiologists but candidates
from other specialities may be considered. The training period is 1½ - 2 years. During the training period, 5 courses each lasting 3
days will be arranged. The courses will circulate among the Nordic countries (Sweden, Finland, Denmark, Norway and Iceland). The
courses will be held in English.
During the 2-years period clinical training of a minimum of 3 months should be carried out at a university based multidisciplinary
pain clinic/pain centre or a multidisciplinary department of palliative medicine. Furthermore, within the 2-years the trainee should
complete a project or a written paper according to further instructions. Trainees completing the 2-years Inter-Nordic training
programme will receive a diploma in advanced pain medicine from the SSAI. All expenses for the education (the fee for each course
is DKK 6.000 (800 EUR), travel and accommodation) must be covered by the applicants host department.
Further information and application form may be obtained from
http://www.ssai.info/education/training-programs/pain-education.html
or from the Secretariat.
How to apply:
Application form approved and signed by the chairman of the host clinic including
• A recommendation letter
• Your motivation and documented interest in pain medicine
• A short version curriculum vitae
• A list of all publications, and
• If possible a statement of an appointment with a minimum of 3 months stay at a university multidisciplinary pain clinic or a
department of palliative medicine
should be mailed to the Secretariat no later than April 30th, 2012.
Secretariat: Kirsten Rye, e-mail: PainEdu@gmail.com
Chairman of the educational programme:
Niels-Henrik Jensen, MD, NDAPM, Multidisciplinary Pain Centre 63P7,
Herlev University Hospital, Herlev Ringvej 75, DK-2730 Herlev, Denmark
E-mail: NIJE@heh.regionh.dk - Phone: +45 3868 4751 - Fax: +45 4453 5345

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommende DASAIM Årsmøder:
DASAIMs Årsmøde 2012:

8.-10. november

(København)

DASAIMs Årsmøde 2013:

14.-16. november

(København)
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3M™ Bair Hugger™ varmeterapi giver
enkel og effektiv forebyggelse mod hypotermi

Luft

Alle patienter bør tilbydes varmeterapi

Karakteristisk mønster for hypotermi
induceret ved generel anæstesi

Det er dokumenteret, at patienter i generel eller regional anæstesi ikke kan
regulere deres egen temperatur. Kernetemperaturen falder med op til 1,6°C
inden for den første time efter anæstesiinduktion1, hvilket øger de risici, der
er forbundet med utilsigtet hypotermi, såsom højere dødelighed2, forlænget
hospitalsophold3 og øget incidens af sårinfektion4.

Δ Kernetemp. (°C)

varmeterapi

3M Bair Hugger trykluftsdrevet varmeterapi er en enkel og sikker metode til
forebyggelse af utilsigtet hypotermi og dertil knyttede komplikationer.
Læs mere om vores produkter på www.bairhugger.dk

}
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Forløben tid (timer)
1.

Sessler, DI. Perioperative Heat Balance. Anesth. 2000;92:578-596.

2.

Bush H Jr., Hydo J, Fischer E, et al. Hypothermia during elective abdominal aortic aneurysm repair: The high price of
avoidable morbidity. J Vasc Surg. 1995;21(3): 392-402.

3.

Sessler DI. Current concepts: Mild Perioperative Hypothermia. New Engl J Med. 1997; 336(24):1730-1737.

4.

Kurz A, Sessler DI, et al. Perioperative Normothermia to Reduce the Incidence of Surgical-Wound Infection and Shorten
Hospitalization. New Engl J Med. 1996;334:1209-1215.

3M a/s
Health Care
Fabriksparken 15
DK-2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 48 01 00
Fax: +45 43 96 85 96
www.3mhealthcare.dk

Diagram tilpasset efter: Sessler, DI., Perioperative Heat
Balance. Anesthesiology, V92, No. 2, Feb 2000.
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