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Kære medlemmer

… Hvor bliver I af?

Vi mangler, som I kan se af det tyndbenede nummer, indlæg til DASINFO. 
De kan handle om hvad det skal være: historie, farmakologi, politik, rejse-
breve, etik og sågar religion. Men uden jeres indlæg går det ikke.
Og jeg kan ikke blive ved med at skrive om, at vi går svære tider i møde, 
at politikerne ikke magter deres opgaver, at der mangler uddannelsesres-
sourcer eller, at vi har rekrutteringsproblemer i den offentlige sektor.

Kom ud af busken og giv jeres meninger til kende!

Men lidt glæder har man da lov at sprede. Ved den nyligt afsluttede runde 
med besættelse af stillinger til hoveduddannelsen var der et stort antal 
ansøgere. Det er særdeles godt for vores speciale, at der er så stor inte-
resse for det. Men det er jo selvfølgelig et problem for dem, der ikke får 
stillingerne. Dem skal der være vilje til at passe godt på indtil næste runde. 
Den noget omfattende proces omkring besættelsen af stillingerne vil der 
givetvis blive arbejdet med fra uddannelsesudvalget og de postgraduate 
kliniske lektorer, men mon ikke vi hører mere fra dem i næste nummer; 
de er lovligt undskyldt denne gang.

Indtil da forbliver jeg eders hengivne
Den gl. Redacteur
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“Hvordan er det at være ny formand for 
DASAIM ?” er jeg blevet opfordret til 
at skrive et par ord om.  Det er lidt som 
at få spørgsmålet om man kan mærke 
at man i går blev 50 år. En abstrakt lidt 
udvendig oplevelse, men bortset fra det 
er verden umiddelbart den samme: de 
samme rutiner, de samme vejrudsigter 
som mest handler  om hvordan vejret var 
i går, og tilsvarende himmelstræbende og 
stabile hverdagsbegivenheder.

De toner en ny formandsposition kan 
give, afhænger indlysende noget af tider-
nes gunst, dvs hvilke med- og modvinde 
man ufortjent rammes af, samt selvføl-
gelig de selvforskyldte plager og/eller 
succeser man måtte være årsag til.

Tilløbet til valget farver oplevelsen -  i 
hvert fald den første tid. En situation 
uden modkandidater kan selvfølgelig 
signalere at interessen er så ringe, at 
den der sidst nåde at sige fra fik aben. 
Et job med meget arbejde og ingen løn 
er det som regel muligt at tilkæmpe sig 
med fokuseret indsats.

Omvendt er det godt både for selskabet 
- og formanden såmænd - at begyndelsen 
af en valgperiode ikke fødes i krig og 
skænderi.

Som jeg oplevede generalforsamlingen 
var det et samlet selskab som lagde mødet 
bag sig. Ikke pga fravær af virksomhed 
overhovedet, men i rimelig enighed om 
det meste. Og det meste omfattede faktisk 
en forudgående periode præget af relativt 
store spørgsmål som specialegennemgang, 
ny ansættelses-procedure for specialets 
bærende kræfter på sigt, samt spillet om 
rollefordelingen på en del af det akutte om-
råde, for nu at nævne et par stykker blandt 
flere - som i øvrigt stadig er i spil!

Som jeg nævnte på generalforsamlin-
gen, arbejder en formand forhåbentlig 
ikke alene - og hvis han/hun gør det, er 
der noget ret galt, som formentlig ikke 
holder ret længe. Man kan kalde det man-
ge ting, men deling i form af struktureret 
delegation i opgavevaretagelsen er for 

mig en dækkende betegnelse. Det er en 
arbejdsform som stræber mod at invol-
vere og aktivere bredt, både i bestyrelsen 
og uden for bestyrelsen. En butik som 
står og falder med en enkelt eller meget 
få er en ret skrøbelig konstruktion.

Hvis man ser den nye bestyrelses 
start i den optik  - og for den sags skyld 
i mange andre - var det en god start. På 
bestyrelsens internatsmøde i januar fik 
vi aftegnet en række af selskabets vigtige 
problemstillinger og på mange af dem af-
sat den overordnede kurs, som produktet 
af en bred diskussion i en god atmosfære. 
Begge dele - den brede diskussion og 
den gode atmosfære - tror jeg er vigtige 
for at nå et arbejdsdueligt og produktivt 
konsensus, og dermed udgangspunktet 
for et stærkt selskab.

I det afsæt er det ikke svært at være for-
mand, såmænd uanset alder, ny eller gam-
mel. Og i øvrigt heller ikke meget anderle-
des end jeg havde forestillet mig det. Det 
svære (hvis det er svært), men selvfølgelig 
også det spændende og det, som er med til 
at vitaminisere indsatsen, er chancen for at 
være med til at påvirke hvor vi vil hen. Helt 
grundlæggende; om selskabet skal være 
proaktivt eller reaktivt. Et valg af position 
som er endnu vigtigere jo mere dynamisk, 
plastisk og omskiftelig det politiske og øko-
nomiske miljø omkring os er. 

Samtidig med, at det ofte kan opleves 
som om, den politisk-bureaukratiske mølle 
maler med meeeeget langsomme bevægel-
ser når det gælder egentlig substans, er det 
samtidig indlysende at forandringstempoet 
på en række niveauer fortsat er opadgående 
og vel næppe har været højere. Derfor skal 
DASAIM selvfølgelig være på forkant og 
præge løsningerne på de problemstillinger 
vi står over for. I modsat fald har vi bedt 
omverdenen bestemme for os.

problemstillingerne
Problemstillingerne er mange. Jeg vil 
kort berøre nogle af dem som aktuelt er 
mest i søgelyset:

Specialegennemgangen
Specialegennemgangen er gennem første 
øvelse i samarbejdet mellem de forskel-
lige videnskabelige selskaber og Sund-
hedsstyrelsen (SST). Resultatet af dette 
arbejde er til høring i regionerne med 
deadline 30.05.09. Regionernes ønsker og 
tilbud vil indgå i SSTs endeligt gældende 
udmelding vedrørende de højt specia-
liserede funktioner, og de tilsvarende 
vejledende vedrørende sygehuse med 
regionsfunktioner og hovedfunktioner, 
forventelig udmeldt september 09.

DASAIM har henvendt sig til SST mhp 
at videreudvikle det arbejde vedrørende 
organiseringen af anæstesi og intensiv te-
rapi til børn, som specialegennemgangen 
var første øvelse i. SST har understøttet 
DASAIMs ønsker og anbefalet henven-
delse til Danske Regioner(DR). Sagen 
ligger således der, og vi afventer DR’s 
udspil på de to forslag fra DASAIM: 1) 
etableringen af en database til monito-
rering af kvalitet og omfang af anæstesi 
og intensiv terapi til børn, 2) en nærmere 
beskrivelse af kvalifikationskrav og kom-
petencer til læger, som arbejde med de 
to ovennævnte områder.

Specialegennemgangen indeholder en 
bred vifte af problemstillinger i øvrigt, 
som i samme hørings- og beslutnings-
øvelse skal finde deres endelige form. 
DASAIM vil vurdere, i hvor høj grad der 
er behov for - og mening i - en diskussion 
på tværs af selskabet og landet i forbin-
delse hermed.

Fælles akut modtagelse: 
Der pågår i øjeblikket et udviklings- og 
høringsarbejde vedrørende denne kom-
mende funktion. Der er nogen regional 
forskel på, hvor langt man er i processen, 
og der ikke fundet nogen endelig løsning. 
Det er uklart, hvor forskellige de lokale/
regionale løsninger vil fremstå. Der re-
sterer med DASAIMs øjne afklaring af 
afgrænsninger til andre aktører, ligesom 
den organisatoriske indplacering af de 
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involverede interessenter ikke er fast-
lagt. Valget af model er ikke ligegyldig. 
Det er nu formen skabes, og dermed i 
denne proces, selskabets medlemmer 
bør præge.

SSAI arbejder i øjeblikket på færdig-
gørelsen af et politik-papir i et forsøg 
på, at forholde sig aktivt til fremtiden og 
sikre anæstesien - i bredeste forstand - 
de bedste forhold ud fra en kvalificeret 
strategisk tænkning. Papiret vil blive præ-
senteret på SSAI-kongressen i Odense 
11.-13. juni i år 

Nogle af de centrale fremadrettede pro-
blemstillinger omfatter: 1) fortsat forank-
ring af de forskellige søjler (og mindre 
stræbepiller) i én bygning, dvs én organi-
sation, 2) rekruttering af medlemmer til 
specialet (som heldigvis endnu ikke har 
været et problem for DASAIM) i en kom-
mende tid, med mangel på speciallæger, 
og i forlængelse af denne problemstilling; 
3) fokus på at fastholde og videreudvikle 
specialet som attraktivt, herunder syn-
ligt og med GODE (og sande) historier 
om spændende, fagligt indhold, godt og 
anerkendende lærings- og forsknings-
miljø, ordentlige arbejdsforhold m.m. 4) 
udbygning af anæstesiologers deltagelse 
i lægefaglig rådgivning. De forskellige 
planer om nye storsygehuse, FAME og 
præhospitalsorganisering er aktualise-
rede eksempler på behovet.

Opgaveglidning: 
Problemstillingen er ikke ny. For en ræk-
ke kolleger har det længe været et ønske, 
at få iværksat den opgaveglidning som 
ville betyde, at de i højere grad kunne 
koncentrere sig om lægefaglige problem-
stillinger, i videste forstand. OECD-tal 
har tidligere vist, at det ville kunne gøre 
en del ved den tiltagende speciallæge-
mangel. Den variant, som aktuelt er ble-
vet båret til torvs, baserer sig på et udspil 
fra Dansk Sygeplejeråd understøttet af 
politikere fra Venstre og Konservative. 
Tanken i denne model er etableringen 
af kliniske ekspertsygeplejersker, som 
efter ændring af autorisationsloven inden 
for bestemte  områder får ordinationsret. 
Problemstillingen blev diskuteret på et 
møde den 25.3.09 på initiativ af og med 

deltagelse af DadL, DMS og flere viden-
skabelige selskaber, herunder DASAIM. 
Holdningen var, at forslaget ikke kan støt-
tes. Det er unødvendigt, og indeholder 
en række problemer. Problemstillingen 
er interessant for DASAIM bl.a. i relation 
til NAPS (Nurse Administered Propofol 
Sedation - ved ikke anæstesiologisk per-
sonale), som er forsøgt et enkelt sted i 
Danmark. DASAIM har i forlængelse 
heraf haft møde med Dansk Kirurgisk 
selskab og Dansk Gastroenterologisk Sel-
skab. DASAIMs holdning og klare udmel-
ding er, at selskabet fraråder anvendelse 
af Propofol ved ikke-anæstesiologer. 

Det skal for en ordens skyd under-
streges, at opgaveglidning i ovennævnte 
forstand ikke skal forveksles med den 
videreuddannelse, som aktuelt finder 
sted i form af anæstesisygeplejersker og 
sygeplejersker som arbejder på intensiv-
afdelinger.

Uddannelse: 
Den nye ansættelsesprocedure til hoved-
uddannelsesforløb i speciallægeuddan-
nelsen har netop gennemløbet sin første 
runde, der som et nyt element indeholdt 
ansættelsessamtalen som et vurderings- 
og selektionsværktøj. Processen har 
været omfangsrig og arbejdsom, men 
også på en række punkter givtig, er de 
første indtryk. DASAIM har haft særlig 
god mulighed for at monitorere forløbet, 
idet formanden for uddannelsesudvalget, 
Karen Skjelsager, har deltaget i møderne 
i alle tre uddannelses-regioner. Uddan-
nelsesudvalget vil senere kommentere 
forløbet.

Fagområdebeeskrivelser: 
Arbejdet med professionelt at få beskre-
vet selskabets fagområder er nu næsten 
færdiggjort med præsentationen af fag-
områdebeskrivelserne for præhospitals 
indsats, obstetrisk anæstesi og neuro-
anæstesi.

DMS: 
DASAIM ser gerne DMS udviklet til en 
slagkraftig aktør i den lægefaglige råd-
givning på nationalt niveau. Det er en 
grundlæggende præmis, at denne op-

gave bedst løses i erkendelse af, at DMS 
står på skuldrene af de videnskabelige 
selskaber, og at samarbejdet med disse 
foregår i transparent dialog med respekt 
for det enkelte videnskabelige selskabs 
interesser. Det er holdninger, som er i 
overensstemmelse med andre tilkende-
givelser på DMS’s seneste årsmøde 08, 
og som for DASAIM er vigtige - bl.a. 
relation til DMS’s rolle i diskussionen af 
det akutte område.

ATLS: 
Bestyrelsen har holdt møde med den 
nytiltrådte direktør i ATLS, Jakob Roed. 
Den nuværende situation blev gennemgå-
et. Det er den fælles hensigt, at fastholde 
en åben dialog og at tilstræbe en transpa-
rent konstruktion og arbejdsgang.

DAD: 
Bestyrelsen har ligeledes haft møde 
med den nyvalgte formand for DADs 
styregruppe, Per Føge Jensen. En række 
problemstillinger vedrørende datakvali-
tet, registerfusioner, driftsikkerhed mm. 
blev behandlet. Problemkomplekset er 
stort og det vil tage tid før alle sten er 
ude af skoen. Der var enighed om,  at 
prioritere brugervenlighed og legitimitet 
for ”manden på gulvet” højt, herunder 
eksempelvis ”output for input” og ”væk 
med dobbelt-indtastninger”. Projektet er 
vigtigt, og bestyrelsen ønsker at under-
støtte mest mulig fremdrift i processen. 
Der er aftalt løbende gensidig kontakt. 

De ovenstående emneområder er selv-
sagt langt fra udtømmende for selskabets 
aktiviteter, men et hurtigt rids af nogle 
af de ting, der pågår aktuelt.

Jeg vil meget opfordre selskabets med-
lemmer til at ytre sig - bl.a. i DASINFO 
- om diverse problemstillinger, så syns-
punkterne kan blive bekendte og evt. 
generere en kvalificerende diskussion 
som selskabet kan gøre brug af når kur-
sen skal afstikkes og effektueres. 

Vi ses til SSAI-kongressen i Odense 
d. 11.-13. juni 2009

Ole Nørregaard, 
Formand for DASAIM
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Avanceret MRI teknologi fra Dameca 

imødekommer kravene til et MRI-

kompatibelt anæstesiapparat.

Dameca MRI 508 er udviklet til at 

stå tæt på MRI-scanneren og er testet i 

samarbejde med førende producenter 

af MRI-scannere.

Dameca MRI 508 har samme bruger-

grænseflade og patientsystem som den 

velkendte Siesta i serie. Det kræver derfor 

ingen ekstra træning at kunne betjene 

apparatet.

For yderligere information besøg

www.dameca.dk eller ring på 4450 9990.

KOM TÆT PÅ MRI-SCANNEREN

Telefon 4450 9990, Fax 4450 9999

info@dameca.dk, www.dameca.dk

DASinfo-cmyk.indd   1 23-02-2009   16:10:23
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GE Healthcare

Bringing 
the pieces 
together

Forestil dig anæstesi med et helhedsbillede af patientens 
tilstand med kritisk information ved fingerspidserne - intelligent 
integreret hvor behandlingen foregår. Carestation kombinerer 
det bedste fra GE’s anæstesiapparater, patientovervågning og 
kliniske informationssystemer med unikke software applikationer, 
der understøtter informerede beslutninger  
og bedre behandling.

Perioperative Care Re-imagined.

Aisys® carestation

GE Healthcare Clinical Systems A/S
Park Allè 295, 2. sal
2605 Brøndby
T 4329 5700
F 4329 5701

Avance® carestation

See the individual in the information

M1071326_dan.indd   1 17-12-2007   10:05:04



Acta Anaesthesiologica Scandinavica 
(Acta) blev startet i 1957 af vores nordi-
ske sammenslutning (i dag SSAI) og er 
på alle måder nu et stort internationalt 
tidsskrift. Vi modtager omkring 900 ma-
nuskripter pr. år fra hele verden, og kun 
ca. en tredjedel af disse bliver accepteret 
til publikation. Af de godt 300 publicerede 
manuskripter kommer under halvdelen 
fra de nordiske lande. I 2008 kom flest 
artikler fra Sverige, mens nummer to var 
Indien og nummer tre var Tyskland. 

Kvalitet?
Acta dækker både anæstesiologi, inten-
siv medicin, smertebehandling og akut 
medicin, så på den måde afspejler det 
specialets bredde i de nordiske lande. 
Den store bredde gør det lidt vanskeligt at 
sammenligne os med andre tidsskrifter, 
der typisk har fokus på et eller to af de 

nævnte områder, men Acta klarer sig på 
mange måder særdeles godt, som jeg vil 
beskrive i det følgende.

Et tidsskrifts kvalitet kan vurderes på 
mange måde, og desværre er det ikke 
nogen let opgave. Der er mange interes-
ser involveret, idet vi både skal tilgodese 
læserne, forskerne/forfatterne, det vi-
denskabelige selskab (SSAI), forlaget 
- og ikke mindst patienterne. Jeg vil i det 
følgende kort omtale de tre første.

læserne   
Acta har mange abonnenter, især fordi 
medlemskab af SSAI indebærer et abon-
nement, hvor man modtager Acta til en 
særdeles favorabel pris. Det største antal 
abonnenter har vi i Danmark med ca. 
1.200. Et meget stort antal biblioteker 
og universiteter i verden er derudover 
abonnenter, idet tendensen går mod alene 

elektronisk adgang uden den trykte ud-
gave. Det kan være en udfordring at finde 
ud af, hvad læserne mener om tidsskrif-
tet, og her benytter man især forskellige 
former for spørgeskemaer og analyser 
af on-line brug af tidsskriftet, idet man 
kan se, hvilke artikler der hentes som 
fuld tekst over internettet. Det viser sig 
her, at klinisk orienterede artikler er 
populære, og især oversigtsartikler, der 
kan hjælpe den travle kliniker. På Actas 
hjemmeside (http://www.wiley.com/bw/
journal.asp?ref=0001-5172) plejer man at 
kunne se en hitliste med de mest hentede 
artikler (most downloaded), men lige for 
øjeblikket er denne funktion uheldigvis 
ude af drift. Alle artikler er nu tilgæn-
gelige i elektronisk form, helt tilbage til 
de første fra 1957. Måske kan du ikke 
direkte klikke dig frem til pdf-versionen, 
men det kan skyldes, at du bruger en 
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Lars S. Rasmussen, kommende editor-in-chief, Acta Anaesthesiologica Scandinavica.



adgang via universitet eller hospitalet, 
og de har ikke alle ønsket at betale for 
de ældre årgange. I så fald skal du blot 
bruge din personlige adgang til Acta i 
din egenskab af abonnent.

Forskerne/forfatterne
Denne gruppe bruger Acta for at få pub-
liceret deres forskning, og de ønsker en 
hurtig og fair vurdering af deres manu-
skripter men også, at det færdige produkt 
bliver så godt som muligt, og at det får 
stor opmærksomhed. Indsendelse af ma-
nuskripter sker udelukkende elektronisk 
via http://mc.manuscriptcentral.com/aas, 
hvor der er links til manuskriptvejlednin-
gen, som vore forfattere ikke altid er så 
flinke til at læse igennem. Valg af tids-
skrift sker ofte efter den hakkeorden, der 
kaldes Impact Factor (IF). Sidstnævnte 
udregnes hvert år som antallet af cita-
tioner i det pågældende år for artikler 
publiceret de to foregående år, divideret 
med antallet af artikler de to relevante år, 
f.eks. for 2007 var Actas IF på 1,7, idet der 
var 315 citationer til artikler fra 2006 og 
443 citationer til artikler fra 2005. 

De to år publicerede Acta 441 artikler 
tilsammen, og 758/441=1,7.

IF er en underlig størrelse, som i vir-
keligheden er et vældig dårligt mål for 
kvalitet for et tidsskrift, og specielt for 
en specifik artikel i et tidsskrift. Allige-
vel bruges IF i stor stil ved uddeling af 
forskningsmidler og hædersbevisninger 
under henvisning til, at der ikke findes 
noget bedre.  

Det er ikke gennemskueligt, hvordan 
de nævnte citationer tælles op (dvs. tæl-
leren), f.eks. hvor man kikker, og det 
er heller ikke klart, hvilke publicerede 
artikler, der tæller med i nævneren. IF 
udregnes af Thomson Reuter, og listen 
kan ses på Journal Citation Report på 
internettet. 

Til sammenligning kan nævnes, at 
meget anerkendte, generelt orienterede 
medicinske tidsskrifter som N Engl J 
Med har en IF på 52,6, Lancet på 28,6 
og JAMA på 25,5.      

Læseren vil bemærke, at kategorien 
“Anesthesiology” omfatter smertebe-
handling, men ikke intensiv medicin el-
ler akutmedicin/genoplivning. Tager vi 
smertetidsskrifterne ud, så ligger Acta 
som nummer 7 indenfor anæstesiologi, 
men nummer 5, hvis vi ser på det totale 
antal citationer. Det er da ganske flot, 
men ikke godt nok til at tiltrække de bed-
ste manuskripter. Uheldigvis indgår IF 
i en selvforstærkende mekanisme, så-
ledes at manuskripter baseret på store 
videnskabelige undersøgelser sendes 
til tidsskrifter med høj IF. Disse citeres 
ofte, og det giver en stigning i IF. En høj 
IF sikrer mange abonnementer blandt 
biblioteker, dvs. stor udbredelse og gode 
indtægter, som gør det muligt at yde god 
service og hurtig behandling af manu-
skripter osv., osv. 

Det er derfor ikke underligt, at tids-
skrifterne arbejder/manipulerer med 
IF. Et eksempel herpå er, at tidsskriftet 
udarbejder en slags “oversigtsartikler”, 

hvor man ”gennemgår” - og dermed ci-
terer - sidste års artikler i selv samme 
tidsskrift!         

SSAI
SSAI’s ambitioner for Acta  og rela-
tioner fremgår af hjemmesiden http://
www.ssai.info/

Her fremgår det også, at det økonomi-
ske grundlag for driften af Acta ligger i 
Acta fonden, hvor overskuddet placeres. 
Acta’s redaktører som er anæstesiolo-
ger fra de skandinaviske lande, har i alle 
årene arbejdet uden honorar og dette har 
muliggjort årlige overskud. I 1995 blev 
Acta fonden stiftet med det formål at sikre 
at tidsskiftets midler også i fremtiden blev 
anvendt med rettidig omhu. Acta fondens 
formål er, at sikre tidsskriftet økonomisk 
og herudover - indenfor definerede ram-
mer - at støtte den videnskabelige udvik-
ling af anæstesiologi i de nordiske lande. 
Det er vigtigt at fremhæve, at SSAI og 
Acta fonden er to helt adskilte økonomier. 
SSAI er en organisation og Acta fonden 
er en erhvervsdrivende fond og derfor 
underlagt dansk lovgivning. Forbindelsen 
og indflydelsen fra SSAI er sikret ved at 
Acta fondens bestyrelse, der består af 7 
personer, skal vælges af og blandt den 
siddende bestyrelse for SSAI. 

Takket være en god økonomi har Acta 
fonden uddelt ganske store beløb over 
årene til SSAI’s aktiviteter, både i relation 
til kongresserne, foredragskonkurrencer, 
uddannelse og forskning. Læg mærke til 
muligheden for at søge penge til sidst-
nævnte på http://www.ssai.info/Research/
research_grant.html

Fremtiden
Acta vil gerne klare sig godt i konkur-
rencen med de andre tidsskrifter. Vi 
skal derfor se på, hvordan vi kan gøre 
det færdige produkt så godt som muligt. 
De mest citerede artikler er oversigts-
artikler og kliniske undersøgelser, især 
indenfor anæstesi, som man kan se af 
http://www.blackwellpublishing.com/
pdf/Most_cited_AAS.pdf

Denne statistik over citationer kommer 
naturligvis (i modsætning til downloads) 
med en betydelig forsinkelse, da artik-
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Navn Impact Factor Total citations Antal artikler 
Pain 5,2 21465 231
Anesthesiology 4,6 18411 236
Eur J Pain 3,7 1759 136
Br J Anaesth 2,9 8779 233
Clin J Pain 2,5 2677 110
J Neurosurg Anesthesiol 2,5 847 37
Anaesthesia 2,3 5096 208
Anesth Analg 2,2 15960 498
Can J Anaesth 1,8 3612 108
Acta Anaesthesiol Scand 1,7 4481 194

Impact Factor og andre karakteristika for en række tidsskrifter i kategorien ”Anesthesio-
logy” for 2007.



lerne først skal optræde i en ny, publiceret 
artikel. På Web of Science kan man se, 
hvor meget enkelte forfattere og artikler 
er blevet citeret. Det er interessant læs-
ning, og ikke sjældent er mange citationer 
forklaret ved, at en aktiv forsker citerer 
sig selv igen og igen.

Editorials er populære , idet de giver 
en kort gennemgang af et emne og sæt-
ter en eller flere artikler i et perspektiv. 
Vi skal derfor øge antallet af både over-
sigtsartikler og editorials. Case reports 
citeres meget sjældent, men de kan være 
interessant læsning, så vi bibeholder ka-
tegorien, men antallet skal begrænses. I 

øvrigt sker det nok automatisk i og med, 
at vi nok må forlange samtykke fra patient 
eller pårørende fremover. Et andet krav 
vil i fremtiden være, at alle interventions-
forsøg skal være registrerede, f.eks. på   

http://clinicaltrials.gov/

En sidste ting er det stigende problem 
med videnskabelig snyd. De virkelig 
grove former er falsifikation, fabrikation 
og plagiering. En frisk eksempel er Dr. 
Scott Reuben, som har fabrikeret data til 
en snes artikler om smertebehandling. 
Acta har også været ramt i form af plagi-
ering, hvor forfattere indsender andres 

manuskripter med deres eget navn på, 
eller de indsender et manuskript med 
egne, tidligere data fra publikationer i 
andre tidsskrifter. Heldigvis er det blevet 
lettere at opdage med IT-værktøjer, og 
konsekvenserne er altid alvorlige, idet 
man ikke kun retraherer publikationen 
(Acta Anaesthesiologica Scandinavica 
2008;  52, side 493-498, T. Nishiyama 
et al.) men også kontakter det relevante 
universitet.

Lars S Rasmussen, Assistant editor-in-chief, 
Acta Anaesthesiologica Scandinavica

(fra juli 2009 Editor-in-chief)
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Har du lyst til at forske?

ph.d./disputats-projekter inden for akut smertebehandling samt kronisk post-
operativ smerte – begge med stor international impact.

henvendelse:
Henrik Kehlet, Enhed for Kirurgisk Patofysiologi 4074, Rigshospitalet 
Tlf. 3545 4074 - email: henrik.kehlet@rh.regionh.dk

ph.d.-/evt. disputatsprojekt inden for postoperativ kognitiv dysfunktion i relation 
til  hofte- og knæledsartroplastikker.

Projektet indgår i et stort multi-disciplinært / multi-center projekt med det formål at udvikle et 
smerte- og bivirkningsfrit forløb med 1-2 dages indlæggelsesbehov.

henvendelse til: 
Lars S. Rasmussen, Anæstesi- og operationsklinikken 4231, Rigshospitalet
Tlf: 3545 3488 - email: lars.rasmussen@rh.regionh.dk eller 

Henrik Kehlet, Enhed for Kirirgisk Patofysiologi 4074, Rigshospitalet
Tlf: 3545 4074 - email: henrik.kehlet@rh.regionh.dk
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Når du vil optimere patientforløbet 
– på operationsstue og intensivafdeling

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

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

Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, 
der kan fås hos GlaxoSmithKline eller på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Kontakt GlaxoSmithKline og få information om, hvordan Ultiva® remifentanil kan bidrage til at:

indlede rekonvalescens proaktivt på operationsdagen1

reducere liggetid på opvågningsafdelingen2

øge den perifere vævsoxygening ved at dæmpe stressrespons peroperativt3

reducere udtrapningsfasen i forbindelse med respiratorbehandling4

reducere den samlede tid i respiratorbehandling5

Kontaktpersoner
Hanne Elkjær, produktchef, tlf.: +4536359235, mail: hanne.x.elkjaer@gsk.com
Malene Hersløv, medicinsk rådgiver, tlf.: +4536359115, mail: malene.l.hersløv@gsk.com

Referencer:
1. Medicinsk Teknologivurdering – puljeprojekter 2005 ; 5 (7)
2. Lund M et al. Ugeskr Læger 166/47. 2004 15. november
3. Kabon B et al. Anaesthesia, 2007, 62, pp 1101-1109
4. Dahaba A et al. Anaesthesiology 2004; 101:640-6
5. Muellejans B et al. Critical Care 2006; 10:R91
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Klinikchef Jakob Trier Møller er trådt 
tilbage som formand i styregruppen for 
Dansk Anæstesi Database (DAD). Jakob 
har lagt en stor indsats i styregruppen, og 
dette kan også ses i den store udbredelse 
DAD har fået, som værktøj til registre-
ring af kvalitet i anæstesi. En stor tak 
til Jakob!

Posten som formand er nu overgået 
til undertegnede. Jeg er i øjeblikket på 
”rundrejse” til flere af de store aktører 
- både brugere, men også de ansvarlige 
centre, som står for driften og udviklin-
gen af DAD.  

Dansk Anæstesi Database (DAD) 
modtager indberetninger af individu-
elle anæstesiforløb fra en lang række 
danske anæstesiafdelinger. Antallet af 
anæstesiforløb, der allerede er indbe-
rettet, nærmer sig nu stærkt den halve 
million, og 30 afdelinger ud af Danmarks 
ca. 50 anæstesiafdelinger indberetter så 
vidt muligt alle anæstesiforløb til DAD. 
Det sidste store spring for at muliggøre 
indberetning fra samtlige anæstesiaf-
delinger og dermed gøre DAD reelt 
landsdækkende, foretages i nærmeste 
fremtid. DAD skulle dermed være i stand 
til at modtage data indtastet i andre bru-
gerflader, såkaldte lokale eller regionale 
databaser, end DAD’s egen. 

Når det forhåbentlig i løbet af 2009 
lykkes at gøre DAD landsdækkende, vil 
Danmark være det første land i verden, 
som har en national anæstesidatabase, 
der systematisk får indberetninger fra 
samtlige af landets operationspatienters 
anæstesiforløb. Det er en stor indsats, der 
gøres på alle landets anæstesiafdelinger 

for at indberette relevante oplysninger fra 
samtlige anæstesiforløb.

Formålet med Dansk Anæstesi Da-
tabase er en landsdækkende klinisk 
kvalitetsdatabase, som har til formål at 
beskrive væsentlige elementer af opera-
tionspatienters forløb før, under og umid-
delbart efter bedøvelse. Databasen dæk-
ker patientforløbet i den perioperative 
fase, dvs. fra den indledende samtale 
med patienten inden anæstesi, hvor evt. 
risikofaktorer vurderes, og anæstesifor-
løbet aftales med patienten. Derudover 
indeholder databasen informationer om 
det egentlige anæstesiforløb i forbindelse 
med operationen, undersøgelsen, samt 
opvågningsfasen indtil patienten flyttes 
tilbage til stamafdelingen. 

Helt konkret er det DAD’s formål at 
afrapportere resultatet af indsatsen. 
Dette gøres ved hjælp af valgte klini-
ske kvalitetsindikatorer. Det er et krav 
fra Danske Regioner, at der hvert år 
udarbejdes en årsrapport (se mere på 
http://www.kliniskedatabaser.dk) med 
afrapportering af både landsresultatet 
på kvalitetsindikatorerne og afdelinger-
nes årsresultat således, at afdelingernes 
resultat kan holdes op mod hinanden og 
landsgennemsnittet. Derudover skal hver 
enkelt afdeling, der har fuld rådighed 
over egne indtastede data, naturligvis 
have uindskrænket ret til at analysere 
og opgøre egne patientforløb. 

Dansk Anæstesi Database (DAD) har 
nu en størrelse, der langt overstiger sum-
men af de øvrige kliniske databaser til 
sammen. Den store anvendelse er også 
en succesfaktor. Det er kommet flere 

spændende videnskabelige publikationer 
fra DAD. Men ingen træer vokser ind i 
himlen. Der har været og er stadig mange 
knaster, som kræver en indsats. 

Det er mit ønske, at der fremover kom-
mer større fokus på DAD i form af synlig-
gørelse, men også transparens, således 
at det giver større mening hos den en-
kelte anæstesiolog lokalt at registrere i 
DAD. Der skal stilles flere værktøjer til 
rådighed i DAD, således at medarbejdere 
lokalt på afdelingerne på en meningsgi-
vende måde kan følge antal og fordeling 
af anæstesier, de har været involveret i. 
Det skal være muligt og tilgængeligt for 
den enkelte medarbejder at kunne følge 
op på sin egen registrering. Læger under 
uddannelsesforløb - og i øvrigt også alle 
andre - bør, eksempelvis, kunne se hvor 
mange situationer med svær luftvej man 
har mødt, og hvordan de er håndteret. 

En af de store udfordringer bliver den 
relativt pæne mængde uudfyldte skemaer 
der hober sig op i nogle afdelinger og 
derudover data og patientforløb som slet 
ikke indberettes. 

Strategien for den kommende tid er 
modtaget positivt i både Styregruppen 
og i DASAIMs bestyrelse. Det lover jo 
godt! 

Til afslutning kan det ”røbes” at i løbet 
af foråret bliver en ”historik”-knap tilgæn-
gelig i DAD. Man kan ved hjælp af denne 
funktion få en oversigt over patientens 
tidligere indlæggelser. 

Per Føge Jensen, klinikchef
Rigshospitalets Hjertecenter, Hjerteanæ-

stesiologisk Klinik i Gentofte
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Baggrund
Lægelig præhospital indsats er udbredt 
i de skandinaviske lande samt i hoved-
parten af de europæiske lande, hvori-
mod man i den angloamerikanske del af 
verdenen ikke har samme tradition for 
at anvende læger i den præhospitale ind-
sats. I Europa varetages den præhospitale 
indsats af en række specialer, mens det 
i Skandinavien hovedsageligt er base-
ret på det anæstesiologiske speciale. I 
Danmark har den lægelige præhospitale 
indsats været kendt siden begyndelsen 
af 50’erne, hvor Århus Kommunehospital 
etablerede en udrykningsordning, hvor 
en anæstesilæge kunne rekvireres til 
særligt alvorlige tilfælde. Først i 1971 op-
stod en egentlig udrykningsordning fra 
Holstebro Sygehus, hvor anæstesilæge 
og anæstesisygeplejerske rykkede ud til 
både traumer og livstruende medicinske 
tilstande. Den første lægeambulance/
lægebilsordning blev etableret i 1985 fra 
Kommunehospitalet i København. Efter-
følgende er der kommet en række læge-
bemandede biler i det meste af landet. I 
takt med, at der bliver færre akutte modta-
geafdelinger på sygehusene, er anvendel-
sen af lægelig præhospital indsats blevet 
mere udbredt og behovet øges. Den præ-
hospitale indsats har herudover primært 
været varetaget af ambulancetjenester 
og brandvæsener, og først med bekendt-
gørelsen 1039 af 24. november 2000 om 
præhospital indsats er der nu en egentlig 
sundhedsfaglig ledelse af området i form 
af præhospitalledere i regionerne, ligesom 
uddannelsen af ambulancemandskabet er 
blevet en sundhedsfaglig uddannelse. 

Afgrænsning af området
Præhospital indsats omfatter vurdering 
og behandling af patienter med livstru-

ende og potentielt livstruende sygdom-
me/traumer, samt at sikre øjeblikkelig 
intervention for at undgå yderligere 
hæmodynamisk-, respiratorisk- og/el-
ler neurologisk instabilitet. Det gælder 
også patienter med sygdomme eller til-
skadekomst med symptomer, hvor der 
er mulighed for progression til en po-
tentiel livstruende tilstand. Indsatsen 
overfor disse områder svarer til den 
indsats, der foregår i akutmodtagelser 
og på intensivafdelinger, men arbejdet 
udføres præhospitalt under helt andre 
betingelser, nemlig på skadestedet og i 
hjemmet. Det betyder, at kompetencer i 
form af prioritering af ressourcer samt 
samarbejde og ledelse af en række andre 
aktører med ikke-sundhedsfaglig bag-
grund, er nødvendig. Det præhospitale 
område hænger sammen med den bered-
skabsmæssige indsats og kompetencen 
til at kunne indgå i indsatsledelse. 

Begrundelse
Akut livstruende tilskadekomst eller 
sygdom - det være sig akutte tilstande 
som sepsis, blødningsshock, kardiogent 
shock, respirationsinsufficiens, kranie-
traumer, multitraumer m.m. - er alle 
præget af et continuum af symptomer, 
hvor tidlig intervention er afgørende for 
patientens prognose mht. mortalitet, mor-
biditet og permanente følgetilstande. Det 
præhospitale område er således meget 
bredt og omfatter en hel række tilstande 
- og den præhospitale indsats er isoleret 
set sjældent dokumenteret på højeste 
evidens-niveau. Dette skyldes en række 
forhold: vanskeligheden ved at foretage 
dobbeltblindede, randomiserede under-
søgelser, case-mix mv. De nyeste EU-ret-
ningslinier kræver informeret samtykke 
under alle vilkår - og hindrer at man kan 

foretage randomiserede undersøgelser i 
det præhospitale miljø.

Hertil kommer, at den præhospitale 
indsats hænger snævert sammen med 
det videre behandlingsforløb. 

På en række områder er der dog klare 
anbefalinger, fx vedr. kranietraumer. Det 
anbefales, at bevidstløse patienter med 
kranietraume og GCS < 9 skal intuberes 
og hurtigt visiteres til neurokirurgisk 
afdeling. De fleste patienter - også akut 
medicinske patienter - skal bedøves, 
før intubationen kan foretages. Dette 
sammenholdt med andre samtidige på-
virkninger af organfunktioner, andre 
læsioner, eksisterende lidelser, gør så-
vel luftvejshåndtering som kredsløbs-
stabilisering til en specialistopgave og 
der findes ikke andre specialer end det 
anæstesiologiske, der kan sikre en kon-
tinuerlig opretholdelse af rutine indenfor 
disse specialopgaver. 

organisatorisk og strukturel placering
Lægelig præhospital indsats ydes fra 
anæstesiologiske afdelinger. Af hensyn 
til rationelle drift og af hensyn til sikring 
af rutine hos de involverede læger, skal 
den præhospitale indsats være knyttet 
til de hospitaler, der har akut modtage-
funktion og/eller traumecenter. I tættere 
befolkede områder opnås dette ved hjælp 
af en lægebemandet udrykningsenhed; i 
områder med tyndere befolkningstæthed 
kan dette opnås ved en lægebemandet 
helikopter. Det præhospitale fagområde 
er en naturlig del af det anæstesiologiske 
speciale, der i dagligdagen har en frem-
trædende plads i det inhospitale akutte 
arbejde. Da det præhospitale arbejde 
som anført foregår under specielle og 
ofte vanskelige forhold, er en daglig ru-
tine i de opgaver man stilles overfor en 
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nødvendighed, som kun kan opnås ved 
tilknytning til anæstesiafdelinger med 
akut modtagefunktion. 

En anden meget vigtig funktion i det 
præhospitale felt er rollen som koordi-
nerende læge på et skadested; i de nye 
indsatstaktiske retningslinier indgår den 
koordinerende læge som en del af ind-
satsledelsen. Den koordinerende læge 
skal her være forbindelsesleddet til den 
regionale AMK og i samarbejde med 
AMK sikre en korrekt visitation. 

Aktuelt eksisterer ikke formaliseret 
videreuddannelse, men en fællesnordisk 
uddannelse i emergency medicine under 
SSAI er påbegyndt efteråret 2008. End-
videre eksisterer en række kurser, som 
må anses for at være obligatoriske for 
udøvelse af præhospital indsats. Som ek-
sempel på kurser, der kan foreslås i denne 
forbindelse kan nævnes ALS, PHTLS, 
ATLS, STaR. Ligeledes arbejdes der på at 
etablere et europæisk baseret traumekur-
sus i Danmark. Endelig har Københavns 
Universitet startet en masteruddannelse i 
Disaster Management efteråret 2008. 

Internationale forhold
I de skandinaviske lande er der bety-
delig ensartethed på det præhospitale 
område hvad angår sundhedsmæssige 
forhold, ulykkesmønster etc. Ligeledes 
er der en række fællestræk med de øv-
rige europæiske lande, der har lægelig 
præhospital indsats. 

Der er ikke noget selvstændigt speciale, 
der varetager funktionen præhospital ind-
sats - i enkelte europæiske lande er der 
dog etableret emergency medicine, der 
også betjener den præhospitale indsats. 

Præhospital og akutmedicinsk udvalg, 
DASAIM

Baggrund
Smerter i forbindelse med fødsler har 
været kendt lige så længe, som kvinder 
har født børn. Bibelen har beskrevet den 
smertefulde tilstand. Planteekstrakter 
som smertebehandling er beskrevet i 
gamle skrifter. Moderne obstetrisk 
analgesi med æter blev anvendt i 1847, 
dette var tre måneder efter den første 
succesfulde kirurgiske anæstesi. Siden 
blev den obstetriske analgesi afløst af 
administration af kloroform og lattergas. 
Sedation med en kombination af morfin og 
skopolamin blev populært i begyndelsen 
af det tyvende århundrede. Regional anal-
gesi blev siden anvendt først som single 
shot injektion og senere som en konti-
nuerlig blokade via et kateter. Samtidig 
blev psykologiske metoder forsøgt som 
smertebehandling, men uden den store 
succes. Kontinuerlig epidural blokade 
blev udviklet og er den optimale metode 
til smertereduktion i forbindelse med 
fødsler. Den øgede anvendelse af obste-
trisk analgesi, og erkendelsen af de store 
fysiologiske og farmakologiske forskelle 
mellem den gravide og den ikke-gravide 
kvinde, har ført til udviklingen af fagom-
rådet obstetrisk anæstesi samt dannelsen 
af obstetriske anæstesi selskaber.

Siden 1952 har man i England og Wales 
rapporteret graviditetsrelaterede dødsår-
sager og publiceret denne rapport hvert 
3. år som The Confidential Enquiry into 
Maternal and Child Health (CEMACH). 
I 1985 inkluderes alle dødsfald fra hele 
Storbritannien. Analyser fra rapporten 
har resulteret i mange tiltag for at mind-
ske dødeligheden for fødende. Blandt 
andet har ændringen fra universel anæ-
stesi til regional anæstesi i forbindelse 
med kejsersnit mindsket dødelighed 
betydeligt.

Dødsfaldene kategoriseres i umiddel-
bare direkte og indirekte årsager og i 
sene direkte og indirekte årsager.

I 1972 var der 37 anæstesirelaterede 
dødsfald i England og Wales, i den se-
neste rapport udgivet i 2007 var der 6 
anæstesirelaterede dødsfald.

�Gennem tiderne er følgende vigtige tiltag 
gennemført:
■� �speciallæger er til stede ved alle kej-

sersnit
■� �professionelt tværfagligt samarbejde 

i elektive og akutte situationer
■� �centralisering af fødende med kom-

plicerede graviditeter
■� �centralisering af fødende med alle-

rede eksisterende sygdomme 
■� �klar kommunikation i akutte situationer 

omkring behandlingen af de fødende
■� �team-træningsøvelser for fødegangs-

personale

I 1968 stiftedes i Storbritannien The 
Society for Obstetric Anesthesia and 
Perinatology (SOAP) som et forum for 
diskussioner af problemer, som er spe-
cielle i perioden omkring fødslen. SOAP 
er en sammenslutning af anæstesiologer, 
obstetrikere og pædiatere, som har den 
fælles interesse at varetage behandling 
af den gravide og hendes barn. Året efter 
blev i Storbritannien The Obstetric Anae-
sthetists’ Association (OAA) stiftet for at 
promovere den højeste standard af anæ-
stesi for den fødende og hendes barn. 

Afgrænsning af området
Specialet omfatter den gravide kvinde fra 
20. gestationsuge indtil fødselsrelaterede 
lidelser er overstået. Det omhandler peri-
partum anæstesi og analgesi i forbindelse 
med vaginal fødsel, kejsersnit, fjernelse 
af fastsiddende placenta og postpartum 
blødning.

I et videre perspektiv omfatter ob-
stetrisk anæstesi også neonatal genop-
livning og behandling af fødende med 
ledsagesygdomme.
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Sevorane® sevofluran

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

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

• Sevorane-flasken er monteret med
lukket QuikFil® påfyldningssystem

• Sevorane-flasken er fremstillet i
stødsikker PEN (polyethylen naftalate)
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Begrundelse
Kliniske opgaver: 
Lægens primære opgave er at yde anæ-
stesiologisk assistance til patienten i fød-
selsforløbet samt postoperativ kontrol af 
smerte- og væskebehandling.

videnskabelig evidens
Fra CEMACH er der påvist behov for 
ændringer af patientbehandlingen og 
efter implementering af disse, er mor-
taliteten faldet. Fra rapporterne fra 
Storbritannien vides, at komplikationer 
ved anæstesi i forbindelse med kejser-
snit er meget hyppige, hvis anæstesi-
personalet er mindre godt uddannet. 
Derfor er de officielle anbefalinger i 
DK nu, at der på fødesteder skal være 
en anæstesiologisk speciallæge i vagt. 
Desuden anbefaler Dansk Selskab for 
Gynækologi og Obstetrik, at en pæ-
diater med neonatologisk kendskab er 
tilknyttet samme hospital.

De fleste anæstesirelaterede dødsfald 
forekommer i forbindelse med akut kej-
sersnit og skyldtes vanskelig intubation 
eventuelt i kombination med overvægt, 
og i tilfælde hvor uddannelse og kom-
munikationen mellem sundhedsansatte 
var utilstrækkelig. 

Derudover er det vigtigt med godt 
tværfagligt team arbejde, såfremt gravide 
med ikke-graviditetsrelaterede lidelser 
skal gennemgå en graviditet uden væ-
sentlig risiko.

organisatorisk udbredelse
Danske obstetriske anæstesiologer er 
samlet under Obstetrisk udvalg i Dansk 
Selskab for Anæstesiologi og Intensiv 
Medicin (DASAIM). Formanden for ob-
stetrisk udvalg er medlem af DASAIM’s 
bestyrelse. 

organisatorisk og strukturel placering
I 2006 var der 63.201 fødsler i Danmark. 
Anæstesiologer medvirker skønsmæssigt 
ved knapt 50% af alle fødsler og hoved-
saglig i forbindelse med enten kejsersnit, 
fødeepidural eller ved obstetriske kom-
plikationer i forbindelse med fødslen. 
Behandlingen af visse graviditetsrela-
terede komplikationer varetages dog i 

forskellig grad i samarbejde med andre 
anæstesiologer, for eksempel de gravide 
med medfødte hjertelidelser. 

Antallet af fødesteder i Danmark bli-
ver mindsket, og planen er, at fødsler 
skal foregå på sygehuse med pædiatri-
ske afdelinger, hvor speciallæger i anæ-
stesi, obstetrik og pædiatri er tilstede 24 
timer i døgnet. Der er samarbejdsaftaler 
med Obstetrikere og pædiatere og even-
tuelt andre specialer, der har relevans 
for patienten.

Desuden er det tværfaglige samar-
bejde vigtigt for patientens morbiditet 
og mortalitet i forbindelse med fødslen. 
Dette er endnu et argument for at have 
den fødende på et sygehus med læger, 
der har specialviden, og som er vant til 
at samarbejde. 

lægelig kompetence
I speciallægeuddannelsen i anæstesiologi 
findes obstetrisk anæstesi som et obli-
gatorisk element. Obstetrisk anæstesi 
adskiller sig fra andre fagområder ved 
at anæstesiologen på en gang har ansvar 
for både mor og barn.

En obstetrisk anæstesiolog skal
■� være speciallæge i anæstesi
■� �deltage i obstetrisk anæstesi som en 

del af dagarbejdet på et hospital, hvor 
der også findes pædiatri

■� �have været ansat i mindst 2 år på et 
hospital, hvor obstetrik desuden ind-
går i vagtarbejdet 

■� �have deltaget i undervisning og su-
pervision af afdelingslæger, uddan-
nelsessøgende læger, sygeplejersker, 
jordemødre og studenter

■� �deltage i regelmæssig opdatering af 
lokale guidelines og protokoller for 
behandlinger og procedurer

■� �deltage i kvalitetssikring indenfor 
fagområdet obstetrisk anæstesi

■� �deltage i den kontinuerlige udvikling 
af nationale, kliniske guidelines

En fælles nordisk 2-årig uddannelse 
indenfor det obstetriske speciale er un-
der udarbejdelse. Uddannelsen starter 
i efteråret 2009.

uddannelsen har til formål
■� �at øge kvaliteten af den anæstesio-

logiske behandling af obstetriske 
patienter

■� �at øge patientsikkerheden ved at redu-
cere hyppigheden og alvorsgraden af 
anæstesirelaterede komplikationer

■� �at øge patienttilfredsheden i de skan-
dinaviske lande

Efter den obstetriske uddannelses start for-
ventes det efter 2011, at obstetriske anæste-
siologer efterhånden skal varetage ansvaret 
for specialet på alle landets fødesteder.

Internationale forhold
Fagområdets eksistens og organisering 
i andre lande:

Mange lande har udarbejdet guidelines 
for obstetrisk anæstesi. Behandlingen af 
obstetriske patienter er samlet i specielle 
afdelinger, og obstetrisk anæstesi er op-
rettet som en del af disse afdelinger for at 
yde den obstetriske patient den optimale 
behandling. I mange lande er der oprettet 
specielle obstetriske anæstesiologiske 
selskaber under de større anæstesiolo-
giske selskaber. 

ref:
Edward Tuohy: The Man, His Needle, and 

Its Place in Obstetric Analgesia. 
JA Martini, DR Bacon, GM Vasdev, Reg 

Anesth Pain Med 2002;27:520-523.
CEMACH, udgivet 2007 og andre udgi-

velser fra CEMACH.

Obstetrisk anæstesiudvalg, DASAIM
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NYHED

Den hurtige vej til revertering.Se produktresumé for yderligere oplysninger

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

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

Nyhed – hurtig revertering 
af alle blokader uanset graden

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

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

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

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

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

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

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

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

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

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

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

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

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

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

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

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

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

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

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

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

Typiske subjekter (75 kg) Clearance
Fordelingsvolumen ved 

steady-state (l)
Elimineringshalveringstid (timer)

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

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

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

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

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

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

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

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

safePICO70  
– Optimal blodgasmåling fra start til slut

Prøvetagning
Klargøring af prøve

Prøvemåling

Prøveresultat

safePICO_AD.indd   1 09-06-2008   10:58:17
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Wednesday 10.06.09
09.00 - 10.00 Respiratory ICU - (A. Larsson, P. Pelosi, chair)

How to diagnose and monitor ARDS - L. Gattinoni

How to manage ventilation in severe ARDS - P. Pelosi 

A case for discussion - A. Larsson

Obstetric anaesthesia I - (U. Bang, chair)

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

Fluid balance during labour and delivery - V. Moen

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

Trends in day case surgery - J. Räder

Postoperative pain in day case surgery - N. Rawal

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

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

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

10.00 - 10.30 Coffee

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

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

Sedation in PICU - R. Antaa

TIVA in children - N. Morton

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

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

Treatment of cancer pain - P. Sjøgren

Treatment of non malignant pain - (K. Hamunen)

Obstetric anaesthesia II - (U. Bang, chair)

Cardiac complications during pregnancy and delivery - G. Klemenzson

The bariatric obstetric patient - D. Rosenborg

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

12.00 - 13.15 Lunch

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

Functional hemodynamic monitoring - M. Pinsky

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

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

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

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

Postoperative and visceral pain - M. Curatolo

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

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

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

14.45 - 15.15 Coffee

Anaesthesia

Workshop

Intensive Care Medicine

Other Arrangement

Prehospital, Emergency Medicine

Education, Breaking news, Organisation

Pain

Break

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

Inflammation in human models - B. Klarlund Pedersen

Inflammation at organ level - M. Singer

Substrate utilization in sepsis - J. Wernerman

Inflammation in animal models - E. Tønnesen

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

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

Has it helped? - A. Møller

EBM in anaesthesia - J. Wetterslev

Reviews, examples - A. Afshari

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

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

Hypersensitivity in chronic pain - M. Curatolo

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

17.00 - 17.05 Welcome/Palle Toft/Eldar Söreide 

17.05 - 17.35 Does aging affect anaesthesiologists?/Kaare Christensen

  18.30 Welcome Buffet at the City Hall - (Music)

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

Triage: Introduction and literature review - H. Flaatten 

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

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

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

Perioperative reduction of cardiac complication - B. Bein 

Acute pain symposium - (S. Henneberg, chair) 

Acute pain - M. Werner

Per- and postoperative analgesia - P. Tarkkila

Postoperative treatment of pain in children - S. Henneberg

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

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

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

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

Principles of assessment - H. T. Østergaard

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

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

10.00 - 10.30 Coffee

10.30 - 12.00 Posters

Free Papers

12.00 - 13.15 Lunch

Industry – Symposium, Schering Plough Organon

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

Delirium frequency and impact and outcome - H. Flaatten

CIP - L. Eriksson

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

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

Results of the CPC survey - J. Laake

Finnish database - M. Niskanen

Danish database - A. Møller

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

Why do we do scientific investigations - S. Lindahl

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

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

Transition from acute to chronic postoperative pain - H. Kehlet

Chronic pain after surgery - L. Nikolajsen

Controlled clinical trials in chronic postoperative pain - V. Kontinen

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

14.45 - 15.15 Coffee

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

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

SSAI guidelines for prehospital intubation - M. Sandberg

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

Prognosis and outcome after traumatic brain injury - A. Maass

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

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

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

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

16.00 - 17.00 DASAIM’s Husfeldt Lecture

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

Right dose - right duration - J. Bonde

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

Killing me softly with the right antibiotics - M. Singer

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

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

Long term consequences of postoperative cognitive dysfunction - J. Steinmetz 

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

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

Opioids for chronic non-malignant pain - H. McQuay

Opioids in neuropathic pain - P. Watson

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

Emergency - How to initiate Prehospital Research - B. Dirks

Nordic Trauma Registery - K. Ringdal

Dispatch - E. Christensen

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

10.00 - 10.30 Coffee

10.30 - 12.00
Posters

Free Papers

12.00 - 13.15 Lunch

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

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

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

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

Perioperative stroke - G. Crosby

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

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

Acute pain management - xxxxxxxxxx

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

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

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

15.15 - 16.45 Acta Award Competition 
(5 presentations)

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

17.00-18.15 SSAI General Assembly Meeting

Congress dinner

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

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

Prehospital Pedatrics - F. Davies

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

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

Angina pectoris and SCS - C. Andersen

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

The SOAP study - D. De Backer 

Transcranial Doppler - J. Wolff, S. Byrd

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

10.15 - 10.45 Coffee

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

Medical treatment - B. Bein

Assist devices - A. Vuylsteke

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

ICU in China - S. Sandy

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

Transcranial Doppler - J. Wolff, S. Byrd

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

12.45 - 13.00
Closing ceremony
31st SSAI Congress presentation

DETAILED PROGRAMME

OUH

  WWW.SSAI2009.COM



Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond 
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnska-
beligt og fagligt under følgende former:
■� �Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, 

som anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbejde 
eller bemærkelsesværdig faglig indsats

■� �Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, 
som har ydet en videnskabelig indsats eller til anæste-
siologer, som ønsker at studere specielle emner

■� �Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af 
DASAIMs møder

■� �Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredrags-
holdere

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

oberstinde Kirsten Jensa la cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning af ryg-
marvsanæstesi, herunder specielt risikoen for og behandling 
af opstået lammelse og følgetilstande. Såfremt der på grund 
af udeblevne ansøgninger til det ovennævnte formål, kan 
legatets afkast anvendes til forskning vedrørende central-
nervesystemets 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 kan søges af personer, der måtte have 
brug for støtte til lægevidenskabelige og humanitære formål 
inden for anæstesiologien. Der foreligger ikke ansøgnings-
skemaer, men ansøgningerne skal sendes til formanden 
for DASAIM. Uddelingen finder sted i forbindelse med 
den årlige Husfeldt-forelæsning. Der vil blive uddelt 1-4 
portioner, primært til udgifter i forbindelse med uddannelse 
og studier i udland. Fondet støtter ikke rejseudgifter til 

kongresrejser og lignende, hvor man ikke er aktiv deltager. 
Ansøgningsfrist 1. oktober.

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 sen-
des til overlæge Doris Østergaard, anæstesiologisk afdeling, 
Amtssygehuset i Herlev senest den 1. oktober. Uddelingen fin-
der sted i forbindelse med DASAIM’s generalforsamling.

holger og ruth hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvik-
ling 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 el-
ler institutioner i få portioner. Der foreligger ikke specielle 
ansøgningsskemaer, men ansøgning med kortfattet beskri-
velse 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 smer-
tereduktion, nedsættelse af rekonvalescens, reduktion i 
komplikationer, samt tidlig hjemsendelse fra hospital. Ud-
deling af disponibelt beløb i henhold til fundatsen sker efter 
bestyrelsens skøn én gang årligt med uddeling af legatet 
i forbindelse med DASAIMs årsmøde. Ansøgningsfrist er 
12. oktober. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden for 
anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital.

Maj 2009 · DASINFO · 25

legAter



26 · DASINFO · Maj 2009

DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen

bestyrelsen@dasaim.dk  

Anæstesiudvalget 
anaestesi_udv@dasaim.dk  

Børneanæstesiudvalget  
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk  

etisk udvalg 
                                       etisk_udv@dasaim.dk

Intensiv medicin udvalg 
intensiv_udv@dasaim.dk  

It udvalg 
it_udv@dasaim.dk  

Kronisk smerteudvalg 
kronisk_smerte_udv@dasaim.dk  

neuroanæstesiudvalg 
neuroanaestesi_udv@dasaim.dk  

obstetrisk anæstesiudvalg 
obstetrik_udv@dasaim.dk  

postmaster 
postmaster@dasaim.dk    

præhospital udvalg 
praehospital_udv@dasaim.dk  

Sekretariat  
sekretariat@dasaim.dk  

thoraxanæstesiudvalg 
thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk  

uddannelsesudvalget 
udd_udv@dasaim.dk  

udvalgsformændenes adresser er 
fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk     

Webmaster 
webmaster@dasaim.dk  

Kasserer 
kasserer@dasaim.dk  

redaktør af DASInFo 
redaktoer@dasaim.dk  

ueMS-repræsentant 
uems_rep@dasaim.dk  

Bestyrelsens sekretær 
best_sekr@dasaim.dk        

FyA’s hjemmeside
www.fya.nu

Kommende DASAIM Årsmøde
DASAIMs Årsmøde 2009: 

13. november (København)

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

SeDAtIon uDen 
AnæSteSIologISK 

MeDvIrKen

På et nyligt bestyrelsesmøde i DASAIM besluttede vi efter indstilling 
fra anæstesiudvalget, at skærpe formuleringen således, at grænsen for, 
om en patient skal have ilttilskud, lægges ved en saturation på 93%, og, at 
anbefalingerne alene omfatter voksne.

Den får derfor følgende ordlyd:
DASAIM kan kun anbefale procedure-relateret sedation uden medvirken 
af anæstesipersonale til voksne patienter, og kun såfremt:
■  der alene anvendes præparater af opioid- eller benzodiazepinklasserne 

(alfentanil, morfin, fentanyl, diazepam, midazolam)
■  der udvises skærpet opmærksomhed ved anvendelse af kombinationer 

af sedativa og opioider
■  personalet er uddannet og trænet i brug af ventilations- og overvåg-

ningsudstyr
■  personalet er uddannet og trænet i brug af de nævnte lægemidler for 

at kunne varetage observation og behandling af sederede patienter 
og personalets uddannelse heri er dokumenteret

■  der foretages kontinuerlig observation og dokumentation af bevidst-
hedsniveau

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

■  medicingivning,
■  en anden person, end den der udfører proceduren har ansvaret for 

observation og dokumentation
■  ilttilskud gives ved SAT< 93 %
■  at udstyr til luftvejshåndtering og genoplivning samt relevant medicin 

(antidoter, atropin og adrenalin) er umiddelbart tilgængeligt på stuen
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Anæstesiudvalgets formand, Mette Hyllested, og redaktør Torben Calle-
sen mødtes med repræsentanter for Dansk Kirurgisk Selskab og Dansk 
Gastroenterologisk Selskab d. 24. marts med henblik på præsentation og 
uddybning af selskabernes synspunkter vedrørende sygeplejerskeadmi-
nistreret propofolsedation (NAPS). Mere herom senere.

Fra RegionH’s side er der stillet krav/ønske om en fælles vejledning for 
sedation uden anæstesiologisk medvirken. Pudsigt nok er det også hér 
anæstesiologerne (i Sundhedsfagligt Råd), der skal udstikke eller legitimere 
retningslinjer for andre læger!!

Bedste hilsner
Torben Callesen
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Afsender: DASAIM, Rigshospitalet, AN/OP, HOC 4231, 2100 København Ø

Din foretrukne partner
inden for diagnostik og
monitorering af sepsis

Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 99 52
www.roche.com
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