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”Akademiker-rollen” fylder på flere måder i denne ud-
gave af DASINFO. 

Kravene for at få en uddannelsesstilling i anæstesiologi - 
samt den nye ansættelsesprocedure - debatteres heftigt i 
øjeblikket. I dette nummer efterlyser Bjarne Sonne, Anne 
Lindhardt og Pernille Lykke Pedersen klare retningslinier 
og anfører bl.a. at ”Én af de store opgaver for DASAIM 
de kommende år må være at sørge for, at vores yngre 
kolleger ved, hvilke parametre, de bliver målt på, når de 
søger en uddannelsesstilling. Og hvor meget hver af de 
enkelte brikker egentlig tæller i det samlede puslespil”. 

Også FYA har (naturligvis) fokus på problemstillingen og 
formanden Øivind Jans konstaterer, at ”FYA anerkender 
forskningens store betydning for specialet og ser det som 
en styrke hvis mange kommende anæstesiologer er forsk-
ningsaktive” ….” Dog ser vi det som et problem for bred-
den i specialet, hvis akademiker-rollen går hen og bliver 
den eneste reelt afgørende rolle for adgang til specialet”. 

På redaktionen håber vi at mange flere vil bidrage til 
denne væsentlige diskussion - yderligere indlæg vil såle-
des blive hilst velkomne. 

Takket være bl.a. Kirsten Møllers store indsats har vi 
kunnet sætte fokus på 6 nylige eller kommende ph.d.-ere/
disputanter og deres (akademiske) arbejder. Det er der 
kommet, synes vi selv, spændende og vedkommende 
læsning ud af, og vi håber at kunne gøre denne formid-
ling til en fast tradition. Endvidere har vi i sektionen om 
forskning søgt at perspektivere 2 særligt fremragende 
og allerede publicerede videnskabelige arbejder med 
relation til faget, samt at informere om kommende og 
igangværende forskningsprojekter. Vi håber at andre vil 
indsende lignende materiale til DASINFO fremover.

Else Tønnesen rapporterer fra en årligt tilbagevendende 
begivenhed i akademisk kontekst. Det er svært inspire-
rende og vil forhåbentlig blive kopieret med stolthed i 
andre dele af landet.

Lars Rasmussen fortæller om sit første år som Editor-in-
Chief for vort fælles nordiske, akademiske projekt, Acta 
Anaesthesiologica Scandinavica. I Lars’ artikel kan man 
få gode råd om hvordan man kan optimere sit manu-
skript og disse råd er der øjensynligt brug for: ACTA 
antager således kun omkring 20% af de manuskripter, der 
bliver indsendt til vurdering…

Bent Chræmmers eminente indlæg fra DASAIMS jubilæ-
umsbog giver, på trods af lidt mere end 10 år på bagen, 
fortsat stof til eftertanke, også i relation til akademiker-rol-
len: ”At søge ny erkendelse er vores væsentligste forpligt-
else som "fag" og Selskab. For en overfladisk betragtning 
er det udvikling af "faget", at der introduceres nye medika-
menter, teknikker og apparatur. Men kvantespringet, det 
at gøre "faget" til en akademisk disciplin, det kan alene ske 
ved en ændring i de kognitive processer. Vil vi det”? 

Det var således én af Bents pointer, at ”Vores eksistentielle 
hovedproblem, vores fælles ”kognitive dysfunktion”, ligger 
i, at vi altid har svar på rede hånd, at vi aldrig bliver nogen 
svar skyldig, i bindingen aktion – reaktion. Her, i vores 
store styrke, ligger samtidig vores væsentligste svaghed”. 

Det handler vist bl.a. om kommunikation i begrebets al-
lerbredeste (eller dybeste) betydning - om at erkende at 
egne holdninger og opfattelser ikke blot lader sig injicere 
i hovedet på den eller dem vi ”kommunikerer” med, men 
at vi i fællesskab må konstruere ”virkeligheden” før den 
giver mening. – Og det handler ikke om en misforstået 
trang til konsensus og enighed om hvad som helst, men 
om at skabe en fælles forståelse der bringer os videre. 
Her er rollen som såvel samarbejder, kommunikator og 
leder i spil. Har vi lært noget i de 10 år der er gået? 

Blandt de øvrige indlæg vil jeg afslutningsvis fremhæve 
Kirsten Møllers artikel om IT på intensivafdelingen. Den 
rejser nogle principielle spørgsmål om risiko for fejl, samt 
begrænsninger i patientbehandlingen som følge af tunge, 
administrative systemer. I hvor høj grad påvirker disse den 
måde vi behandler, herunder medicinerer, vore patienter 
på? Ændrer vi vore procedurer og behandlinger for at få 
det hele til at hænge sammen? Kan andre nikke genkend-
ende hertil, eller er det bare et fåtal der ikke kan sætte sig 
til en PC ”uden at ramme tre taster samtidig hver gang”? 
Send indlæg om eventuelle erfaringer, vi holder fast i 
problemstillingen i kommende numre af DASINFO.

Sidst vil vi gerne sige tak til alle bidragsyderne, der har udvist 
en fantastisk imødekommenhed. Tak for rejsebeskrivelser, 
referater, historiske kommentarer og alle de andre initiativer 
og indlæg vi har modtaget. Endelig, tak til ad hoc redaktions-
komiteen, Kirsten, Mette og Søren og ikke mindst til Tina, for 
vedholdende interesse, engagement og produktivitet.

Bagsiden er hemmelig, men glider forhåbentlig ned.

|  leder  |

”Akademiker-rollen” - og de kognitive processer
redaktør Jørgen B. Dahl
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Alle har vel siddet til en kongres og været noget impone-
rede over foredragsholdere fra USA. De kan sproget, de-
res morsomheder falder aldrig til jorden fordi publikum 
ikke fanger pointen. Man efterlades ofte med det indtryk 
at amerikanerne repræsenterer den gyldne standard. 
Hvis man ser lidt på den geografiske fordeling af ”Invited 
Speakers” til en intensiv kongres, eksemplet kunne være 
den seneste europæiske intensiv kongres i Wien, ligger 
University of Pittsburgh tungt på flere indlæg. Det er 
folk som: Derek Angus, John Kellum og Michael Pinsky. 
Så da beslutningen om at besøge en intensiv afdeling i 
USA var truffet var valget ganske ligetil: turen skulle gå 
til Department of Critical Care Medicine, University of 
Pittsburgh, Pennsylvania (CCM UPMC).

Flere kolleger i min afdeling havde besøgt stedet tidlig-
ere. En professor af svensk oprindelse, Ake Grenvik, var 
afdelingens kontaktperson. Et besøg på stedets hjemme-
side (www.ccm.upmc.edu) afslørede at begrebet visiting 
observer var helt almindeligt og meget velkomment. Dog 
skulle man være opmærksom på at man ikke aktivt kan 

behandle, men kun observere. Jeg fik hurtigt et yderst 
venligt svar tilbage om, at jeg var mere end velkommen. 
Jeg fik en kontaktperson som var yderst behjælpelig med 
at anvise hotel og andre praktiske forhold.

Amerikanere er helt vilde med rabat (discount), det at 
skulle besøge et hospital i området var et meget vigtigt 
argument, så en forespørgsel på mail til et anbefalet Ho-
tel gav en yderst rimelig pris for indkvartering. Pittsburgh 
er en gammel industriby, historien fortæller at stålet til 
New Yorks skyskrabere er produceret her. Dette kunne 
senere bekræftes ved et besøg i Empire State Building i 
New York.  I dag bærer Pittsburgh stadig præg af at være 
”stålby”, byens fodbold hold hedder ”The Steelers”. 

Department of Critical Care Medicine, University of Pitts-
burgh er et stort, primært kirurgisk specialiseret, hospi-
tal. Det er opstået ved fusion af flere mindre sygehuse 
i området. I alt råder man over mere end 165 intensive 
sengepladser. Hver underafdeling er højt specialiseret så 
udtryk som ”generel ICU” eksisterer ikke. Afdelingerne er 

Visiting observer på en intensivafdeling i Pittsburgh 
Thomas Strøm, afdelingslæge og phd-studerende 
Odense Universitetshospital, Anæstesi- og intensiv afdeling V, t.s@dadlnet.dk

| IndBlIk UdefrA |

Jeg var så heldig at få lov til at holde foredrag i afdelingen den sidste dag 
jeg var der. Emnet var vågne patienter i respirator. Det plejer at kunne 
skabe lidt debat og diskussion, men her sad - specielt de yngre læger – med 
et udtryk der sagde: ”Han er ikke rigtig klog!”. Her skal man sætte tingene 
lidt i perspektiv – som nævnt passer lægen i vagten ca. 30 patienter.»

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

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

Manuskripter og indlæg modtages elektronisk 
i rtf- og Word-format.
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indelt i mange mindre afsnit: blandt andet en levertrans-
plantationsintensivafdeling og en særskilt neurotraume-
afdeling (det er ikke påbudt ved lov at bære hjelm når 
man kører på motorcykel!). Medicinsk intensiv terapi 
findes også i området, men hører til et andet hospital. 
Ligeledes findes et særskilt børnehospital samt særskilt 
hospital for kvindesygdomme (ingen fødeepidural-kate-
tre eller subakutte sectio’er midt om natten). 

Da jeg kun var i afdelingen en uge, prioriterede jeg at se 
forskellige afdelinger hver dag og ikke koncentrere mig 
om specifikke emner. Mandag besøgte jeg thoraxkirur-
gisk afdeling. Det mest slående her var svineinfluenzaens 
hærgen. I Danmark har svineinfluenzaen mest optrådt 
i medierne. I Pittsburgh lå der på en ad hoc-allokeret 
opvågningsstue 8 patienter, 6 af disse modtog ECMO 
behandling, 3 af disse patienter havde verificeret H1N1. 
Karakteristisk for disse patienter var, at de var yngre, 
under 50 og alle havde haft en eller anden brist i deres 
immunsystem. Dette behov for ECMO-behandling til 
denne specifikke patientgruppe, havde man haft en i 
periode, hvorfor man nu havde allokeret denne stue til 
dette formål.

Senere på ugen havde jeg fået lov til at gå med på stue-
gang på medicinsk intensiv afdeling, som ellers normalt 
ikke hører under CCM UPMC. Det mest slående her var 
patientklientellet, som mærkbart var yngre og med betyde-
lig mindre co-morbiditet end man er vant til. Dette skal nok 
tilskrives det Amerikanske system, hvor der jo ikke er lige 
tilgang til sundhedsydelser. Man mærker også dette i pa-
tientbehandlingen. Hospitalet jeg besøgte er ellers det man 
kalder: non-profit (det skulle man ikke tro fandtes i USA). 

Ideen er at sygehuset som organisation ikke skal give 
overskud, blot løbe rundt. Der er ansat en bestyrelse til 
at styre driften, men man fornemmer hurtigt at det heller 
ikke skal give underskud. 

Et godt eksempel var en kvinde 
på cirka 50 år, tidligere rask, nu 
indlagt på intensivafdelingen 
med en galdestenspancreatit. 
Lægen jeg fulgtes med und-
skyldte lidt, nu skulle vi ind til en 
af deres patienter som havde lig-
get i lang tid. De havde flere gange forsøgt at indstille te-
rapien, men familien var imod. Min forestilling gik straks 
i retning af måneders intensiv terapi, men nej, patienten 
havde ligget på afdelingen cirka en måned. Umiddelbart 
så hun ud til at være i god almen tilstand, grundlidelsen 
taget i betragtning, hun var vågen, trakeostomeret og 
afhængig af en beskeden respiratorstøtte, ingen inotropi, 
fuldt sondeernæret, men afhængig af dialyse. Afdelingen 
havde netop fået accept fra det offentlige sygehus om, at 
man havde en plads på en langtids-respiratoraftrapnings-
afdeling. Så var det bare om at flytte hende.

Jeg havde en anden pudsig oplevelse under mit besøg 
i afdelingen. En tidligere rask cirka 70-årig kvinde var 

blevet indlagt med halvsidig lammelse efter apoplexi. 
Hun var noget bevidsthedspåvirket, og man havde derfor 
valgt at observere hende på intensivafdelingen. Progno-

stisk var det ikke muligt at sige 
meget om hendes genoptrænings-
potentiale. I Danmark ville man nok 
have taget en dag af gangen inden 
man ville diskutere et behandlings-
niveau, men her spurgte man de 
pårørende direkte om deres mor 
skulle tilbydes respirator behand-
ling? Om hun skulle genoplives i til-

fælde af hjertestop? Det var helt og aldeles en beslutning 
de pårørende skulle træffe. Hvis de ønskede fuld behand-
ling (og forsikringen ville betale) fangende bordet. Dette 
havde afstedkommet nogle meget groteske eksempler 
på pårørende som insisterede på fuld intensiv terapi til 
patienter i terminal fase af svære cancersygdomme. Her 
fanger bordet også og patienter bliver trukket igennem et 
fuldt intensivt forløb. Det er det helt modsatte af et dansk 
system, hvor man aldrig ville udlægge beslutningen til 
de pårørende.

Lægeuddannelsen i USA er ligeledes noget anderledes 
end i Danmark. Efter universitetet har man 2 års resi-
dency (turnus), hvorefter man søger sin speciallægeud-

| IndBlIk UdefrA |

Ideen er at sygehuset som organisa-
tion ikke skal give overskud, blot løbe 
rundt. Der er ansat en bestyrelse til 
at styre driften, men man fornem-
mer hurtigt at det heller ikke skal give 
underskud. 
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Enkel, men samtidig sofistikeret 

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

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

dannelse (fellowship eller specialist training). Den er af 
2 års varighed, og det er almindeligt at kombinere flere 
uddannelser. Man har ikke anæstesi og intensiv terapi 
koblet som i Skandinavien. Det er mere almindeligt for 
amerikanske intensivlæger at være enten medicinere el-
ler kirurger og yderligere specialisere sig i intensiv terapi. 
Enkelte er specialister i såvel anæstesi som internmedi-
cin før de specialiserer sig videre i intensiv terapi. For at 
nå specialistniveau på 2 år kræver det en lang arbejdsuge 
for at se patienter nok. 

De yngre læger møder typisk 05.30, forbereder sig til 
stuegang på 10 patienter. Klokken 9-10 starter stuegang 
med en speciallæge og 3-4 yngre læger. 
Det går meget stærkt, speciallægen skal høre om alle 
patienterne og ligeledes tilse de fleste. Det hele skal 
være færdigt inden middag. Det er meget slående at 
det hurtige tempo og meget lidt tid fra speciallæger til 
stuegang kræver algoritmer og planer for alt. Det hele 
skal helst være planlagt for et døgn frem da lægen i 
vagt har ansvaret for cirka 30 patienter. Dette kombi-
neret med den ringe praktiske erfaring i eksempelvis 
luftvejshåndtering gør, at patienterne er sederede og 
fixierede på hænderne. Man kan ikke så godt hånd-
tere utilsigtede ekstubationer. Respiratorjusteringer 
foretages af en respiratorterapeut, der er skemaer og 
algoritmer for alt, lægerne rører sjældent respiratoren 
på egen hånd. Efter stuegang er der undervisning dag-
ligt fra 12-13. Efter en kort frokost løses de opgaver og 

problemer som blev diskuteret på stuegang. Ofte er de 
yngre læger først færdige ved en 17-18 tiden. En meget 
lang arbejdsdag og ingen af de yngre læger jeg talte 
med havde børn.

Ikke alle læger er rutinerede i luftvejshåndtering og må ofte 
have hjælp af en kollega fra anæstesiafdelingen ved intu-
bation. Hver sygeplejerske passer 2 patienter, ikke sjældent 
på hver sin side af gangen. Man kan let se et noget hektisk 
scenarie for sig hvis man slukkede for sedationen.

Afslutningsvist skal det siges, at et besøg på en ame-
rikansk intensiv afdeling klart kan anbefales. Man får 
mange spændende input, og bliver gjort opmærksom 
på vores noget lempeligere arbejdsvilkår. Rent fagligt er 
amerikanske læger meget dygtige på paratviden, men 
der er meget lidt tid til hver enkelt patient og meget langt 
mellem speciallægerne i både dag og vagttid. Det kan 
godt være at amerikanske foredragsholdere fylder godt 
til kongresserne, men i det daglige mener jeg ikke, vi 
står tilbage i forhold til amerikanske intensivafdelinger. 
Jeg synes tværtimod vores højere personalenormering 
og grundighed i både dagtid og vagt er helt uvurderligt. 
Så jeg ville stadig foretrække en dansk intensiv afdeling, 
hvis jeg selv skulle være patient, specielt hvis jeg skulle 
ligge der for en længere periode.

Tak til DASAIM og DSIT for et rejselegat fra Hindsgavl-
symposiet på 10.000 kr.
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| IndBlIk UdefrA |

Optimismen falmer imidlertid 
noget, da jeg hører, at de 
netop har brugt den sidste 
dobbeltlumen tube og at 
epiduralkatetre ikke har kunnet 
fås et stykke tid, Trods den 
nostalgiske gensynsglæde 
løfter det heller ikke humøret 
at se halothane fordampere 
på alle stuerne, og det er altså 
landets fremmeste offentlige 
hospital vi taler om. 

»

En dansk anæstesiolog i Usbekistan
Hans Kirkegaard, overlæge, dr.med., Anæstesiologisk afd., Skejby 

Hvad har dansk og uzbekisk anæstesiologi egentlig til 
fælles? Nok ikke så meget, men de seneste år har der fak-
tisk været to dan ske anæstesiologer i Usbekistan for at 
undervise på CEEA kurser. Nu er jeg den tredje i rækken, 
så måske der er skabt en lille tradition?

Som indledning vil jeg kort fortælle om Committee for 
European Education in Anaesthesiology (CEEA). CEEA 
hed oprindelig FEEA, men i 2006 blev organisationen 
en del af ESA (besluttet på ESA Counsil mødet i Køben-
havn). Organisationen har desuden hele tiden arbejdet 
sammen med de anæstesiologiske selskabers verdens-
organisation WFSA. CEAA arrangerer kurser inden for 
det anæstesiologiske speciale i mindre udviklede lande 
verden over. Et program består af 6 kurser a 2-3 dage, 
kursusrækken afholdes over nogle år og dækker det anæ-
stesiologiske speciale. Det er lokale kræfter som står for 
organiseringen, som CEEA og WFSA så støtter. Som jeg 
ser det - et rigtigt godt initiativ, der som hovedformål har 
at højne den anæstesiologiske standard ”worldwide”

Usbekistan, er det mon en by i Rusland? Associationerne 
vælter ikke ligefrem ud af skabet når man hører navnet. 
Selv siger Uzbekerne at landet ligger i Centralasien, nord 
for Afghanistan, syd for Kasakhstan og tæt på Kina, 10 
gange så stort som DK og 28 millioner indbyggere. Usbe-
kistan var tidligere en sovjet republik, men efter USSRs 

kollaps blev det i 1992 et selvstændigt land. I teorien 
et demokrati med et parlament og en valgt præsident i 
spidsen. I praksis nok mere noget i retning af det gamle 
kommunistiske styre, et autokrati kalder udenrigsmini-
steriet det. I hvert fald er det den samme præsident, der i 
mange år har siddet fast på magten.

Når man lander med Turkisk Airlines i hovedstaden Tash-
kent, ser det egentligt tilforladeligt ud. Det samme ind-
tryk får man umiddelbart, når man færdes rundt i byen, 
folk er pænt klædte og alt synes rimeligt organiseret. Det 
er imidlertid ikke tilforladeligt. Selv kl. 4 om natten er der 
kilometerlange køer ved paskontrollen og tolden, og da 
vi et par dage senere bliver standset af færdselspolitiet 
for en mindre forseelse går betjentene målrette efter at 
blive bestukket for ikke at indberette os. Usbekistan frem-
står, som et land med en del udvikling, men hvor der for 
25 år siden er sket en pludselig og kraftig opbremsning. 
I de mere polerede områder og kredse, hvor jeg fik lov at 
færdes er man nok 25-30 år bagud og stadig præget af 
sovjettiden, på godt og ondt. Jeg ved ikke hvordan det 
står til længere væk fra bycentrene og turistområderne, 
men det kan kun være værre.

Inden jeg fortsætter med, hvad nogen kunne opfatte som 
kritik, men som er et forsøg på at være en let ironise-
rende objektiv beskrivelse af forholdene, vil jeg gerne 
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sig, at jeg blev utrolig venligt modtaget og venligt be-
handlet; mindst lige så godt og nok bedre end de andre 
mange steder jeg har været. Mit ophold var organiseret 
ned i mindste detalje og en ung læge afsat til at over-
sætte og passe mig op alle døgnets 24 timer. Det var 
næsten for meget, men alligevel behageligt for et par 
dage at føle sig behandlet som et statsoverhoved.

Sundhedsmæssigt er Usbekistan både på det forebyg-
gende og helbredende område selvfølgelig også årtier 
bagud, her et par eksempler. Det er forskellige læger som 
transporterer mig rundt, for det meste i egne biler. Da jeg 
første gang stiger ind på forsædet og reflektorisk griber 
ud efter sikkerhedsselen, bliver jeg nærmest korporligt 
forhindret i at spænde den. Alle ler overbærende og 
min tolk fortæller at chaufføren nærmest er ufejlbarlig. 
Momentet efter er han splitsekunder fra at banke op i 
r…. på en forankørende, der vil dreje af til venstre, og jeg 
et tilsvarende tidsinterval fra en kraftig hjernerystelse. 
Ryge- og alkoholpolitikken halter også efter. Under visit 
på universitetshospitalets intensivafdeling hiver den 
ledende overlæge en ordentlig flaske vodka op af skri-
vebordsskuffen og byder på et glas. Jeg bliver imidlertid 
så svimmel af vodka midt på dagen, så jeg afslår venligt, 
men bestemt. Disse eksempler er ikke for at pege fingre 
eller moralisere. Men viser blot at man i den profylaktiske 
tankegang er noget bagud. 

Under mit ophold besøger jeg den thoraxanæstesiologi-
ske afdeling på universitetshospitalet i Tashkent, her er 
Lyudmila chef. Hun gør et kæmpemæssigt arbejde for at 
højne standarden på sin afdeling og er desuden hoved-
ansvarlig for CEEA-kurserne i Usbekistan. Jeg bliver posi-
tivt overrasket, her er rent og organiseret og Lyudmila og 
hendes stab fremstår meget professionelle. 

Min optimisme falmer imidlertid noget, da jeg hører, at 
de netop har brugt den sidste dobbeltlumen tube og at 
epiduralkatetre ikke har kunnet fås et stykke tid, Trods 
den nostalgiske gensynsglæde løfter det heller ikke hu-
møret at se halothane fordampere på alle stuerne, og det 
er altså landets fremmeste offentlige hospital vi taler om. 
Alligevel er slutindtrykket positivt alle er utroligt venlige 
og engagerede, og ivrige efter at lære mere.

Undervisningen er et kapitel for sig. Mine slides er 
oversat til russisk, men for ikke at blive helt forvirret 
har jeg en computer foran mig med den engelske tekst. 
Lige til højre og et skridt tilbage står mit russiske ekko, 
min tolk, og oversætter sætning for sætning. Lidt tungt, 
men det fungerer. Jeg ser ikke mange der hænger med 
hovedet eller glipper med øjnene, den lille time showet 
står på. En enkelt gang går det galt, en vaks elev har 
fanget en mindre nuance mellem teksten på mit slide og 
hvad Hasim (tolken) har sagt. Der bliver en noget dårlig 
stemning og min forelæsning afbrydes flere minutter 
indtil Lyudmila går ind og får stoppet diskussionen og 
glattet ud. Også her er interessen for at lære mere stor. I 
kaffepausen bliver jeg i ½ time nærmest krydsforhørt af 
unge læger der vil vide mere.

Hasim er kvik, han er ikke min daglige tolk, men hentet 
ind til at oversætte under forelæsningen. Hasim har 
arbejdet 4 år i Singapore og synes rigtig dygtig. Han er 
uddannet anæstesiolog, men har skiftet til kardiologi og 
er udset til at blive landets første invasive elektrofysiolo-
giske kardiolog. Jeg havde bundet mig til fire forskellige 
forelæsninger af 45 min varighed. Det var lidt voldsomt. 
Nå, det siges, at det er underviseren der lærer mest. En 
af forelæsningerne var om ARDS. Efter forelæsningen 
fandt lægerne fra universitetshospitalet ud af, at de nok 
havde en ARDS-patient liggende på deres thoraxinten-
sive afdeling, så de bad mig om en ekspertudtalelse. Vi, 
Hasim, chefen for intensivafdelingen og en lægechauf-
før, tog derfor ud til hospitalet og intensiv afdelingen for 
at gå tilsyn. Jeg kunne konstatere, at patienten absolut 
ikke havde ARDS, men han havde nok en pneumoni og 
trængte til at blive afvandet lidt og vækket og ekstuberet. 
Igen blev jeg overrasket over, hvor ivrig man var for at 
høre min udlægning og mine meninger. Der var også 
friske a-gasser, rtg thorax, invasiv blodtryksmonitorering 
og en daggammel ekkokardiografi, respiratorerne var no-
get skrammel, men fungerede. Hasim var knap så impo-
neret. Jeg skal passe meget på med ikke at være for klog, 
sagde han. Jeg er langt nede i hierarkiet på trods af, at 
jeg har arbejdet 4 år på et internationalt hospital i Singa-
pore. Desuden kommer jeg nu fra en anden afdeling, og 
skal passe meget på med mine meninger, samarbejdet 
mellem afdelingerne er ikke så god. Chefen spørger om 
jeg kan anbefale et dyrt italiensk i.v.-produkt, som skulle 
give energi til intensiv patienter. Jeg ser på flasken, men 
genkender ikke indholdet og stiller mig meget tvivlende. 
Hasim bliver ophidset over dette spild af penge på et 
virkningsløst produkt. Oversættelsen forstår jeg ikke, 
men jeg kan forestille mig, den fik en ekstra negativ drej-
ning, at tyde efter chefens ansigtsudtryk.

Efter tre dages hårdt arbejde havde Lyudmila arrangeret 
to dage sightseeing sydpå i Usbekistan. Først til Bukara 
og senere langs den gamle silkevej til Samarkand. Vi 

Lederen af intensivafdelingen på universitetshospitalet 
til venstre og til højre; Lyudmilia, lederen af anæstesiaf-
delingen.
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drog af sted om aftenen, Vasiliy, min oppasser, Anton, 
min nye anæstesiolog-ven fra Moskva, en rigtig rus-
sisk bjørn og jeg. Jeg blev lidt nervøs, da toget i mørket 
hamrede sydpå mod grænsen til Afghanistan. Anton var 
hurtigt blevet neutraliseret på grund af den medbragte 
vodka. Vasiliy oplyste i opløftet stemning, at han aldrig 
havde været så langt sydpå i landet, og anså at chancen 
for terrorisme nok var stigende, på grund af nærheden 
til Afghanistan og min vesterlandske fremtoning. Der 
var nu ingen grund til bekymring. Alt åndede fred og ro 
i det sydlige Usbekistan, så om ikke andet, så har det 
autokratiske styre formået at holde Taleban og Al Quida 
fra døren. Det var i øvrigt, som at gå rundt i en åben 
historiebog at besøge de to byer og rejse langs silkeve-
jen. Set i et medicinsk perspektiv så er faderen til den 
arabiske lægekunst Avicenna ifølge uzbekerne født nær 
Bukara, hvor man passende har opført et flot museum 

der fortæller om hans liv og levned. Efter 5 hektiske dage 
i Usbekistan gik det så atter tilbage over Istanbul til Århus 
hvor jeg var fremme efter yderligere 24 timer. 

Har det nu nogen værdi, at en vesterlænding som jeg 
tager til centralasien og fortæller om vores metoder og 
holdninger? Hjælper det noget? Svaret er ubetinget ja. 
Uzbekerne går ad den samme vej som os, men er blot 
kommet rigtig langt bagud. Det er mange godt klar over, 
og de er meget åbne overfor information og hjælp fra os. 
Det har de også brug for, men deres iver og arbejdsom-
hed og visionære folk som Lyudmila og Hasim gør, at jeg 
tror Usbekistan har en god chance fremover. Derudover 
synes jeg, det er en stor personlig oplevelse at se, høre 
og føle den del af verden. Jeg vil derfor håbe, at der 
fremover er andre danske anæstesiologer der vil føre 
traditionen videre.

På tilsyn på intensivafdelingen. Nr. 2 fra højre er afdelingens chef.
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The 14 training centres across the world are important 
for this. For instance, young specialists from Vietnam, 
Laos, Mongolia, Burma and more go to Bangkok in Thai-
land to be trained in modern anaesthesia for a year. The 
programme has been running since 1996, initiated and 
chaired by Prof. Thara Titrakarn. The 56 fellows that have 
been there until now have left their (sometimes small) 
children and friends behind to improve their profession-
als skills in a foreign country, a real sacrifice. The teachers 
in the three university hospitals and three other hospitals 
work together with them all the time - teachers and fel-
lows in a foreign language alike. Despite this only three 
have dropped out of the training, and all except two are 
practicing anaesthesiology in their home countries. In 
Mongolia, these fellows have now been able to form a 
critical mass to become influential in improving anaes-
thesia services and education in that country. 

But Bangkok is not the only training centre in Asia - for 
years, it has been possible to learn paediatric anaesthe-
sia in Vellore, India, and recently, also in Singapore and 
in Hong Kong. In the Maldives, for instance, the (until 
recently) only anaesthesiologist in the country went to 
Vellore to train under Prof. Rebecca Jacob, and this has 
meant a major change in how the Maldivian children are 
being anaesthetised.

In Israel, Prof. Gaby Gurman started a training centre for 
Eastern Europeans in Beer Sheva. When he retired, the 
programme was moved to Tel Aviv, and Prof. Tiberiu Ezri 
took over and opened it to young colleagues from Kenya 
and Nigeria, as well. Moldovan colleagues can be trained 
in Romania, as well (by Prof. Yuri Achalowski), and this 
centre is run in co-operation with the European Society 
of Anaesthesiology (ESA). In the same way, the WFSA 

works with the Latin American Regional Section (CLASA) 
to establish a training centre for regional anaesthesia 
in Brazil. In Chile, Prof. Silvana Cavallieri runs an excel-
lent training centre for paediatric anaesthesia, and Latin 
Americans can learn obstetric anaesthesia in Bogotá, 
Colombia. If you were African, your best bet to learn 
obstetric anaesthesia would be to go to Tunisia to learn 
from Prof. Mohamed Benammar or to learn paediatric 
anaesthesia in Tunisia or in South Africa. Intensive care 
medicine training programmes are run in India and in 
Israel.

There have been Fellows learning neuro- and paediatric 
anaesthesia in Cape Town, and we are in the process of 
developing a training centre for paediatrics in Nairobi, 
Kenya. Some of these initiatives are co-sponsored by 
national societies who wish to contribute more than just 
membership fees. The typical funding for a Fellow means 
that the home institution pays their salary, the hosting 
institution waives fees and the WFSA covers housing 
expenses and per diem. The Fellows are selected based 
upon their applications, CVs and recommendations from 
their home institution and national society. After the 
training, they will have improved their competence and 
received a diploma to show that.

In countries where anaesthesiologists are particularly 
scarce, the WFSA has also supported basic postgraduate 
training, e.g. for a colleague from Zimbabwe and from 
Congo. WFSA can also support other activities where 
there are no or very few doctors, like update meetings 
for clinical officers in Malawi and examination support.

WFSA will also support speakers to national meetings 
several places in the world, and, for major regional con-

»
Your country pays about $2.50 US dollar 
for you as an annual membership fee to 
the WFSA.  Did you know that the WFSA 
is now an organization with educational 
activities going on across the world in 
order to improve anaesthesia services 
to our patients worldwide, be it in 
Micronesia, Malawi, Moldova, Mexico or 
Mongolia?

WFSA – an active player on the world scene 
Dr. Jannicke Mellin-Olsen, chairman WFSA Education Committee, jmellin@online.no 
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gresses, we now offer WFSA panels. To some countries, 
we are sending examiners for national exams, and these 
experts will often combine that with speaking at national 
congresses.

We are also working with other organizations such as 
the International Association for the Study of Pain with 
whom we co-sponsor a training programme for pain spe-
cialists in Thailand; Baxter Inc for Fellowships to regional 
and world congresses and for production of educational 
CD ROMs in obstetric anaesthesia; the Society for Pediat-
ric Anesthesia (USA) in supporting training Fellowships 
in paediatric anaesthesia in Vellore, India. Also Drager 
has been a major sponsor to our programmes, particu-
larly to paediatric anaesthesia in Tunisia and in South 
Africa.  We expect to work even more closely with other 
specialty organizations in the future, for instance the 
obstetricians and the surgeons.

Some of the major organizations that work with WFSA 
are established by our own colleagues. For instance, 
the Primary Trauma Course (PTC) programme (www.
primarytraumacourse.org) was initiated by Dr. Douglas A 
Wilkinson and Dr. Marcus Skinner in 1996 with the aim to 
train surgeons, anaesthesiologists and other health pro-
fessionals involved in the prevention and early manage-
ment of severe trauma victims. During a two day course, 
they are taught the basics of primary and secondary 
survey and early resuscitation, but within the confines 
of their time, experience and resources.  The course con-
tinues with a teaching module, so that the participants in 
turn can train others. As an example, four PTC instructors 
went to Iran early in 2007 and trained 30 people. By the 
end of that year, 300 more health workers in Iran had un-
dergone the same training. PTC courses have now been 
held in 46 countries throughout the world and are now a 
part of the trauma strategy of the WHO. 

Another course series that has spread across the world 
was initiated in 1986 by Prof. Scherpereel of France 
and more European colleagues – the  ”Foundation for 
European Education in Anaesthesiology” (FEEA). This is 
a course series to improve CME/CPD initially in Europe, 
but from 1995 in Latin America, in 2004 in Africa and in 
2006 in Asia. Impressively today there are course series 
in 102 centres in 47 countries across the world. The series 
consists of a cycle of six courses, covering all aspects of 
our speciality in an interactive programme. Although the 
topics are the same, the contents will be adapted to local 
conditions. If the anaesthesiologist completes one course 
per year, the full cycle will be completed in six years, 
ready to start again. ESA has taken over the practical 
organisation of the programme, which has changed its 
name into the Committee for European Education in An-
aesthesiology. The ESA sponsors European centres; the 
WFSA the rest of the world.  All the educational material 

can be found on a website sponsored by GE Healthcare, 
www.euroviane.net. 

An extremely important part of education is to facilitate 
teaching. Not all eminent scientists are naturally gifted 
teachers, and some tricks of the trade can be learnt. Dr. 
Gaby Gurman of Israel came up with the idea of estab-
lishing the “International School of Instructors in Anaes-
thesia” (ISIA). The first course involved colleagues from 
five countries in Eastern Europe, and that was so suc-
cessful that a new class has started, now in co-operation 
with ESA. It consists of three weeks of courses, some 
months apart. The students come from various coun-
tries and are supposed to exercise their newly acquired 
competence in-between courses and then to establish 
courses in their own countries afterwards. The students 
have been extremely enthusiastic and have later formed 
their own networks to train others. There is a great de-
mand for similar courses from other regions, and WFSA 
expects that training of teachers will be an even more 
important activity in the future.

The Education Committee is composed of nine members. 
Currently the members come from Colombia, Israel, 
Japan, New Zealand, Norway, Russia, Singapore, Tunisia 
and the USA. Traditionally, there has been a geographical 
spread with each member responsible for one part of the 
world. The Committee both starts and facilitates educa-
tional activities, in addition to finding partners to finance 
them.

During 2010, we would like to co-operate even more 
closely with national societies. Many of those have their 
own important international activities, sometimes together 
with WFSA, sometimes on their own. If we could join 
forces, then we would accomplish even more. What would 
you like the WFSA to do for you? What do you want to do 
to share your competence with those who do not have 
your knowledge base – be it that you come from a high 
income part of the world with access to all facilities or you 
have become an excellent clinician because you have little 
basic equipment and few drugs in your vicinity?

One of my personal experiences after I got involved in 
the WFSA is that I have learnt much more than I have 
taught. I have experienced that when I meet colleagues, 
we always have something in common. That gives us a 
shortcut to conversations on other aspects of life. I have 
learnt that no matter what my religion, colour or cultural 
background is, we anaesthesiologists as human beings 
mostly share the same aspirations and hopes for our 
lives, no matter where we live: Food, water, shelter, safe 
living conditions, love from family and friends, and in-
teresting working conditions and being able to provide a 
future for our children. Being involved in WFSA activities 
makes us better professionals and wiser human beings.  
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For nylig publicerede Strøm, Martinussen og Toft 
nedenstående studie i Lancet. Redaktionen siger 
tillykke med den flotte publikation. Kirsten Møller har 
interviewet forfatterne.

Sedation i intensiv terapi – pendulet svinger tilbage 
Ph.d. studerende, Thomas Strøm og professor, overlæge, dr.med. Palle Toft

Palle Toft

»
strøm t, Martinussen t, toft P. A protocol of no sedation for critically ill patients receiving mechanical ventilation: a 
randomised trial. lancet 2010;375:475-80. 

Department of Anesthesia and Intensive Care Medicine, Odense University Hospital, University of Southern Den-
mark, Denmark. 
Comment in: Lancet 2010;375:436-8. 

BACKGROUND: Standard treatment of critically ill patients undergoing mechanical ventilation is continuous seda-
tion. Daily interruption of sedation has a beneficial effect, and in the general intesive care unit of Odense University 
Hospital, Denmark, standard practice is a protocol of no sedation. We aimed to establish whether duration of me-
chanical ventilation could be reduced with a protocol of no sedation versus daily interruption of sedation. 

METHODS: Of 428 patients assessed for eligibility, we enrolled 140 critically ill adult patients who were undergoing 
mechanical ventilation and were expected to need ventilation for more than 24 h. Patients were randomly assigned 
in a 1:1 ratio (unblinded) to receive: no sedation (n=70 patients); or sedation (20 mg/mL propofol for 48 h, 1 mg/mL 
midazolam thereafter) with daily interruption until awake (n=70, control group). Both groups were treated with bolus 
doses of morphine (2.5 or 5 mg). The primary outcome was the number of days without mechanical ventilation in a 
28-day period, and we also recorded the length of stay in the intensive care unit (from admission to 28 days) and in 
hospital (from admission to 90 days). Analysis was by intention to treat. This study is registered with ClinicalTrials.
gov, number NCT00466492. 

FINDINGS: 27 patients died or were successfully extubated within 48 h, and, as per our study design, were excluded 
from the study and statistical analysis. Patients receiving no sedation had significantly more days without ventila-
tion (n=55; mean 13.8 days, SD 11.0) than did those receiving interrupted sedation (n=58; mean 9.6 days, SD 10.0; 
mean difference 4.2 days, 95% CI 0.3-8.1; p=0.0191). No sedation was also associated with a shorter stay in the 
intensive care unit (HR 1.86, 95% CI 1.05-3.23; p=0.0316), and, for the first 30 days studied, in hospital (3.57, 1.52-9.09; 
p=0.0039), than was interrupted sedation. No difference was recorded in the occurrences of accidental extubations, 
the need for CT or MRI brain scans, or ventilator-associated pneumonia. Agitated delirium was more frequent in the 
intervention group than in the control group (n=11, 20%vs n=4, 7%; p=0.0400). 

INTERPRETATION: No sedation of critically ill patients receiving mechanical ventilation is associated with an in-
crease in days without ventilation. A multicentre study is needed to establish whether this effect can be reproduced 
in other facilities. 
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Red.: Hvordan opstod ideen til studiet, og hvor lang tid 
gik der med de forskellige faser for eksempel at for-
mulere protokol – opnå videnskabsetisk godkendelse – 
udføre studiet…?

- Som nævnt stoppede rutinemæssig brug af sedation 
i Odense til kritisk syge patienter i respirator for cirka 
10 år siden. Mange har hørt om den konsekvente og 
”anderledes” måde at gøre tingene på i Odense, men 
det naturlige og rationelle spørgsmål har i bedste fald 
været: ”Det lyder lovende og meget interessant med 
ikke-sederede patienter, men har I noget dokumentation 
for metodens effekt?”. I værste fald har man ment at 
vågne, kritisk syge patienter i respirator var uetisk og 
ikke gennemtænkt. Projektet har stået lidt i stampe som 
meget anden forskning på kritisk syge patienter som 
ikke kan give et informeret samtykke. Men med loven 
om stedfortrædende samtykke kom der skred i tingene. 
Selve protokollen og godkendelse hos videnskabsetisk 
komite var ikke det store problem. Men den daglige 
inklusion af patienter hvor patienten, på trods af ingen 
sedation, ikke kunne rådspørges, og beslutningen over-
lades til de pårørende var lidt af en balanceakt. Mange 
pårørende var ikke imod projektet, men det at skulle be-
slutte at en af deres nærmeste, foruden kritisk sygdom, 
skulle forblive uden eller måske lægges i kunstigt koma, 
var en beslutning man ikke kunne tage. Så hellere bare 
sige nej.
De 140 patienter blev, trods vanskelighederne, inkluderet 
over en ca. 2-årig periode.

Red: Hvordan oplevede I processen vedrørende viden-
skabsetisk godkendelse af protokollen?
- Som nævnt gik denne del af processen relativt smertefri. 
Det er vores opfattelse at Videnskabsetisk Komite kunne 

se det fornuftige og nødvendige i dette projekt. 
Red.: Jeres intensivafdeling er kendt for at håndhæve en 
strategi med minimal sedation. Hvordan tog de forskel-
lige personalegrupper imod ideen om et randomiseret 
studie, hvor halvdelen af patienterne skulle behandles 
på en måde, som de må have opfattet som ”ringere end 
standard”?

- Det var lidt en kamp at få igennem. Både læger og syge-
plejersker havde vænnet sig til, som den eneste intensiv 
afdeling i verden, at behandle kritisk syge patienter i 
respirator uden rutinemæssig brug af sedation. Man kan 
sige, at dette var blevet det normale i Odense. Men uan-
set hvor mange gode historier man kan berette, er den 
eneste rigtige måde at vise en given behandlings effekt 
på, at gennemføre et randomiseret studie. Sygeplejer-
skernes hjælp og støtte har været uvurderlig, men man 
anede da fra tid til anden lidt ærgrelse i deres blik når en 
patient som de havde haft god dialog med, mobiliseret 
osv., blev randomiseret til sedation.

Red: I forlængelse af dette spørgsmål – så må det have 
været lettere og mere indarbejdet at behandle patien-
terne i den ikke-sederede gruppe. Ser I det selv som en 
potentiel bias i studiet - og fik I mange spørgsmål fra 
personalet til den konkrete procedure for de sederede 
patienter?

- Helt klart et bias problem. Vi oplevede, specielt i starten, 
at sygeplejerskerne undersederede kontrolgruppen, altså 
ikke til Ramsey 3-4. Typisk var kommentaren: ”Jamen han 
ligger jo bare og kigger og klør sig lidt, hvorfor så sedere 
mere?” På trods af at det således var svært at opnå til-
strækkelig dyb sedation i kontrolgruppen, var det muligt 
at påvise en forskel mellem grupperne. I tilfælde af at 
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patienterne havde været dybt sederede i kontrolgruppen 
ville forskellen sandsynligvis have været større. Generelt 
gik tingene meget glat med wake-up test og dokumenta-
tion af Ramsey hver 2-3 time. Sygeplejerskerne kunne ret 
hurtigt foretage disse ting på egen hånd.

Red.: Forekomsten af respirator-associeret pneumoni og 
andre komplikationer var ens i de to grupper. Lancet har 
en stram grænse for manuskriptstørrelse, så ikke alle ob-
servationer = mulige årsager er kommet med. I er sikkert 
i gang med posthoc-analyserne – men hvilke mekanis-
mer vil I umiddelbart vurdere som væsentlige årsager til 
de bedrede outcomes i den ikke-sederede gruppe? Var 
der fx nogen umiddelbar forskel på anvendelsen af vaso-
aktive medikamenter eller CRRT i de to grupper?

- Vi arbejder selvfølgelig intenst på at belyse alle 
aspekter af de data vi har fået. Flere har allerede været 
præsenteret som abstract og foredrag. Blandt andet til 
foredragskonkurrencen ved den Europæiske Intensiv 
kongres i Wien i oktober med et foredrag om sedation og 
nyresvigt. Noget tyder på at de sederede patienter ligger 
højere i Rifle score end patienter uden sedation. Andre 
aspekter skal selvfølgelig med: væskebalance inotropi, 
eller måske at behovet for kontrolleret ventilation frem 
for support hos de sederede? Endvidere havde vi en po-
ster med til den Amerikanske intensiv kongres i Miami i 
januar omkring de økonomiske aspekter af denne strategi 
uden sedation. Vi arbejder stadig på databehandlingen 
og er i publikationsprocessen, så aktuelt er vi lidt tilbage-
holdende med yderligere kommentarer.

Vi kan tilføje at vi næsten er færdige med den psykolo-
giske efterundersøgelse af patienterne fra projektet. De 
er blevet screenet for graden af post traumatisk stress 
ved et interview med en klinisk neuropsykolog. Ingen 
data foreligger endnu, men vi håber selvfølgelig at kunne 
vise at ingen sedation ikke er associeret med øget post 
traumatisk stress, snarere tværtimod. 

Red.: Mange intensivafdelinger landet over læser sikkert 
om jeres sygeplejerske:patientratio på 1:1, og om at der 
yderligere kunne allokeres en person ”to comfort and 
reassure the patient” ved behov, med en vis misundelse. 
Det ligger lidt uden for studiet – men vil I løfte sløret for, 
hvordan det er lykkedes jer at ”få lov” i det administra-
tive system til at opretholde en så høj plejenormering?

- Hånden på hjertet tror vi ikke ret mange større intensiv 
afdelinger i Skandinavien har en ringere normering? Man 
kan sige vi alle håndterer spidsbelastninger med mere 
eller mindre ad hoc løsninger: kalder personale ind, flytter 
patienter internt eller eksternt, fremrykker udskrivelser, 
lader en sygeplejerske passe flere patienter eller sederer 
patienterne. Men generelt er det vores opfattelse at alle 
større intensiv afdelinger, i hvert fald på universitetshospi-
taler, har en 1:1 normering. Brugen af faste vagter i studiet 
var begrænset til få patienter og meget få dage. Om det 
havde gjort en forskel om disse få patienter havde været 
sederede et par døgn er uvist, men vi tror det ikke? 

Det er vores klare holdning at de fleste intensiv afdelin-
ger i Danmark uden problemer personalemæssigt kunne 
undlade rutinemæssig sedation hos hovedparten af deres 
patienter, det er ikke primært et personaleproblem, men et 
holdningsproblem hos både læger og sygeplejersker. Men 
det kræver vilje og et bredt samarbejde fra alle personale-
grupper. Det er ikke gjort med en instruks alene.

Red.: Og til sidst: fremtiden… Hvornår ser vi oplægget til 
et dansk eller internationalt multicenterstudie af sedation 
vs. ingen sedation til intensivpatienter, skal man være 
ambitiøs nok til at inkludere mortalitet som et primært 
endpoint, og hvor mange patienter anslår I, at man i 
givet fald skal inkludere i et sådant studie?

- Multicenterstudiet skal laves så hurtigt som overho-
vedet muligt. Vi nævnte det i artiklen og gentog det på 
Hindsgavl symposiet. Selvfølgelig skal alle data være 
publiceret inden vi kan få godkendt en protokol til et 
multicentersudie, men vi håber da at kunne begynde at 
inkludere patienter indenfor 2 år. Vi håber at så mange 
intensiv afdelinger i landet og måske i Skandinavien som 
overhovedet muligt vil deltage? Vi har i hvert fald vist at 
forskning i intensiv terapi udført i Danmark bliver godt 
modtaget og kan publiceres i anerkendte tidsskrifter. 
I studiet viste vi, måske lidt overraskende, en næsten 
signifikant forhøjet ICU mortalitet i den sederede 
gruppe. Lad os nu få gjort 365 dages mortaliteten op før 
vi endelig tager stilling til antal patienter. Men umiddel-
bart bør antallet af patienter være således, at mortalitet 
kan være et af de primære endpoints.

| forsknIng – forsknIngskoMMentArer |
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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



16 · DASINFO · April 2010

| forsknIng – forsknIngskoMMentArer |

gärtner r, Jensen MB, nielsen J, ewertz M, kroman n, kehlet h. Prevalence of and factors associated with persistent 
pain following breast cancer surgery. JAMA 2009;302:1985-92.

Department of Breast Surgery, Rigshospitalet 2101, University of Copenhagen, Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen, 
Denmark. Comment in:  JAMA. 2009;302:2034-5; Arch Surg 2010;145:224-5; Womens Health (Lond Engl) 2010;6:175-7. 

CONTEXT: Persistent pain and sensory disturbances following surgical treatment for breast cancer is a significant clini-
cal problem. The pathogenic mechanisms are complex and may be related to patient characteristics, surgical technique, 
and adjuvant therapy. 

OBJECTIVE: To examine prevalence of and factors associated with persistent pain after surgical treatment for breast 
cancer. 

DESIGN, SETTING, AND PATIENTS: A nationwide cross-sectional questionnaire study of 3754 women aged 18 to 70 
years who received surgery and adjuvant therapy (if indicated) for primary breast cancer in Denmark between January 
1, 2005, and December 31, 2006. A study questionnaire was sent to the women between January and April 2008. 

MAIN OUTCOME MEASURES: Prevalence, location, and severity of persistent pain and sensory disturbances in 12 
well-defined treatment groups assessed an average of 26 months after surgery, and adjusted odds ratio (OR) of re-
ported pain and sensory disturbances with respect to age, surgical technique, chemotherapy, and radiotherapy. 

RESULTS: By June 2008, 3253 of 3754 eligible women (87%) returned the questionnaire. A total of 1543 patients (47%) 
reported pain, of whom 201 (13%) had severe pain, 595 (39%) had moderate pain, and 733 (48%) had light pain. Factors 
associated with chronic pain included young age (18-39 years: OR, 3.62; 95% confidence interval [CI], 2.25-5.82; P < .001) 
and adjuvant radiotherapy (OR, 1.50; 95% CI, 1.08-2.07; P = .03), but not chemotherapy (OR, 1.01; 95% CI, 0.85-1.21; P = 
.91). Axillary lymph node dissection (ALND) was associated with increased likelihood of pain (OR, 1.77; 95% CI, 1.43-2.19; 
P < .001) compared with sentinel lymph node dissection. Risk of sensory disturbances was associated with young age 
(18-39 years: OR, 5.00; 95% CI, 2.87-8.69; P < .001) and ALND (OR, 4.97; 95% CI, 3.92-6.30; P < .001). Pain complaints from 
other parts of the body were associated with increased risk of pain in the surgical area (P < .001). A total of 306 patients 
(20%) with pain had contacted a physician within the prior 3 months for pain complaints in the surgical area. 

CONCLUSION: Two to 3 years after breast cancer treatment, persistent pain and sensory disturbances remain clinically 
significant problems among Danish women who received surgery in 2005 and 2006.

» Redaktionen har bedt Henrik Kehlet perspektivere 
forskergruppens flotte og meget kommenterede 
undersøgelse, der for nyligt blev publiceret i JAMA.

Kroniske smerter efter brystcancerkirurgi – hvad nyt? 
Henrik Kehlet, professor, overlæge, dr.med. 
Rigshospitalet, Enhed for Kirurgisk Patofysiologi, JMC 4074
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At operation og efterfølgende behandling for brystcancer 
har risiko for følgegener i form af kroniske smerter, lymf-
ødem, funktionsforstyrrelser, etc. har været vist i mange 
enkeltcenterundersøgelser samt tidligere danske større 
oversigter (Peuckmann et al.). Den aktuelle undersøgelse 
bekræfter at kroniske smertetilstande er hyppige efter 
brystcancerkirurgi og behandling, men i modsætning 
til de tidligere undersøgelser har det nu været muligt at 
inkludere et stort antal patienter delt ud på 12 undergrup-
per, svarende til de moderne behandlingsprincipper, der 
er introduceret i DBCG-regi de seneste år. 

Undersøgelsen giver i modsætning til tidligere et mere 
detaljeret svar på sværhedsgraden af smertegenerne 
samt konsekvenserne for en række daglige funktio-
ner. Ikke overraskende fandtes den største frekvens af 
smertegener og sensoriske forstyrrelser efter operation i 
aksillen som udtryk for større nerveskade. Overraskende 
fandtes kemoterapi ikke at have væsentlig betydning, 
mens stråleterapi viste sig som en moderat risikofaktor 
for kroniske smerter.

Denne nye danske undersøgelse bekræfter omfanget af 
senfølgeproblemer efter brystcancerbehandling som et væ-
sentligt problem og danner derved basis for igangsættelsen 
af en række videnskabelige undersøgelser på Brystklinikken 
og Enhed for Kirurgisk Patofysiologi på Rigshospitalet med 
henblik på nærmere forståelse af de mange patogenetiske 
mekanismer samt muligheder for profylakse og behand-
ling. Disse undersøgelser vil bl.a. i et internationalt samar-
bejde benytte det store patientmateriale (n = 3500) med de 
veldefinerede undergrupper til en detaljeret analyse af be-
tydningen af de mange smertegenkandidater – en problem-
stilling det ikke har været muligt at belyse på tilsvarende vis 
i så veldefineret stort materiale. 

Herudover vil undersøgelserne fokusere på detaljeret 
kvantitativ sensorisk testning af forskellige patientgrup-
per med og uden smerter til nærmere at forstå, hvorfor 
nogle patienter efter samme behandling får kroniske 
smerter og andre ikke, analogt med de igangværende 

undersøgelser inden for kroniske smerter efter ingvinal 
herniotomi. Andre undersøgelser vil inkludere et ran-
domiseret set-up til konventionel vs. nervebesparende 
kirurgi ved aksildissektion, afklaring af betydning af spe-
cifik lokal intraoperativ radioterapi mod brystet sammen-
lignet med de tidligere fund ved konventionel stråleterapi 
og en afklaring af betydningen af nyere kemoterapeutika 
(taxaner, etc.) for kroniske smerter, jf. deres potentielle 
neurotaksiske virkning. 

Endelig vil der blive udarbejdet et valideret procedu-
respecifikt spørgeskema på basis af artiklen og som 
kan anvendes i fremtidige nationale og internationale 
undersøgelser i stedet for tidligere mere almene ikke-
procedurespecikke spørgeskemaer. 

Hvad angår terapimuligheder viser resultaterne jo, at 
der bør fokuseres på aksildissektionspatienterne, som 
i randomiserede undersøgelser vil blive profylaktisk 
behandlet i op til 3-4 uger postoperativt med forskellige 
analgetika eller farmaka med indvirkning på de spinale 
smertemekanismer efter nerveskade. Terapimuligheder 
vil også inkludere afklaring af betydningen af lidocain- og 
capsaicin-plasterbehandling samt evt. kirurgisk reeks-
ploration og transektion af nervus intercostobrachalis, 
svarende til tilsvarende positive erfaringer inden for her-
niekirurgien. Endelig vil de unikke muligheder for sådanne 
nationale undersøgelser inkludere et langtidsfollow-up på 
samme kohorte for at belyse evt. ”burn-out” af de neuro-
patiske smerter og deres funktionelle konsekvenser.

Sammenfattende bidrager artiklen således til at få skær-
pet fokus på denne store (over 4000 nye tilfælde årligt) 
patientpopulations langtidsgener, et vigtigt klinisk forsk-
ningsområde både med henblik på at forstå patogenese 
til kroniske postoperative smerter i al almindelighed, 
samt mulighed for profylaktiske og terapeutiske tiltag.

Ref.: Kehlet H, Rathmell JP. Persistent postsurgical pain: 
The path forward through better design of clinical stud-
ies. Anesthesiology 2010;112:514-515.



18 · DASINFO · April 2010

| forsknIng – forsknIngskoMMentArer |

På SSAI konferencen i Odense 2009 præsenterede vi et 
arbejde om ældre og intensiv terapi. Vi fandt at 1-års 
mortaliteten for patienter indlagt på intensivt terapiaf-
snit Odense Universitetshospital (OUH) 2006-2007 var 
signifikant højere for patienter i aldersgruppen 80-89 
år (80+) sammenholdt med patienterne i aldersgruppen 
70-79 år (70+). 

De ældre patienter er i risiko for ikke at få fuld intensiv 
behandling. Den reducerede behandlingsintensitet kom-
mer blandt andet til udtryk ved ordination af behand-
lingsloft, som f.eks. ”ingen genoplivningsforsøg ved hjer-
testop”. Studier har vist, at behandlingsloft har negative 
konsekvenser for den øvrige behandling, og dermed for 
den enkelte patients mulighed for at overleve.

På baggrund af forskellen i mortaliteten for aldersgrup-
perne 70+ og 80+ indlagt på intensiv terapi afsnit OUH, 
foretog vi en audit af 60 indlæggelser i denne alders-
gruppe. Formålet var at undersøge, om vi nægtede de 
ældre adgang til intensiv behandling og om den højere 
mortalitet var funderet i ordination af behandlingsloft.

Metode
Undersøgelsen blev udført på OUHs intensiv terapiaf-
snit (ITA). Et afsnit med plads til 21 kritisk syge patien-
ter, medicinske såvel som kirurgiske patienter.

Undersøgelsen inkluderede 30 akutte patienter i al-
dersgruppen 70+, henholdsvis 80+ konsekutivt indlagt i 
2008 på ITA. Patienter indlagt postoperativt efter elektiv 

kirurgi blev ekskluderet fra undersøgelsen. 
Journalerne tilhørende de 60 patienter blev gennemlæst 
kritisk, mhp. registrering af ordinerede behandlingsloft, 
tidspunktet for dette og tilstedeværelsen af behand-
lingsforsinkelse både før, under og efter indlæggelsen 
på ITA. Endvidere blev tidspunktet for død registreret.

Baselinedata
Baselinedata for de to aldersgrupper var forskellige fra 
hinanden mht. kønsfordelingen med 58% flere kvinder 
iblandt patienterne i aldersgruppen 80+.
Der var endvidere en væsentlig forskel i indlæggel-
seskategorien for de to aldersgrupper. 83,3% (n=25) 
af patienter i alderen 70+ blev indlagt på grund af akut 

Der bliver flere ældre i Danmark og derved også 
flere kritisk syge ældre med behov for intensiv 
terapi. Det er derfor nødvendigt at tage stilling til 
behandlingsaggressivitet, rationalisering af ressourcer 
samt optimering af outcome hos de ældre patienter.»

Audit vedrørende ældre patienter, intensiv terapi og  
behandlingsloft – en preliminær rapport 
Stud.med. Jens Albertsen, afdelingslæge, ph.d. studerende, Thomas Strøm, overlæge, klinisk 
lektor, ph.d. Bjarne Eriksen-Dahler, overlæge, Marcela Carlsson , professor, overlæge, dr.med. 
Palle Toft.
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medicinsk sygdom, mod kun 50% af patienterne i al-
dersgruppen 80+.
Der var ingen markant forskel i fordelingen af patienter 
i de to grupper med hensyn til deres APACHE-II score 
(70+: 23,8; 80+: 26,1), hvilket taler mod selektion af 
patienterne. 

Behandlingsloft
Der var ordineret behandlingsloft hos 56% (n=17) af 
patienterne i aldersgruppen 80+ og hos 17% (n=5) af 
patienterne i aldersgruppen 70+.
Ordinationen af behandlingsloft skete umiddelbart tidli-
gere i indlæggelsesforløbet for patienterne i aldersgrup-
pen 80+. 6% havde fået ordineret behandlingsloft forud 
for ITA indlæggelsen, og yderligere 20% (n=6) fik ordine-
ret det inden for de første 24 timer af ITA indlæggelsen. 

Ordinationen af behandlingsloft skete i 82% af tilfæl-
dene uden, at patienten deltog i beslutningsprocessen. 
I 66% af tilfældene blev beslutning truffet mens patien-
ten var ukontaktbar. De pårørende var inddraget i 23% 
af beslutningerne om behandlingsloft.

Patienterne i aldersgruppen 70+, der fik ordineret be-
handlingsloft, havde en 1-års mortalitet på 100%, hvoraf 
40% døde på hospitalet og 60% efter udskrivelsen. 
Patienterne i aldersgruppen 80+ med behandlingsloft 
havde en 1-års mortalitet på 76%, hvoraf 54% døde på 
hospitalet og 46% efter udskrivelsen.

Behandlingsforsinkelse
Behandlingsforsinkelsen skyldtes i hovedparten af 
tilfældene manglende kapacitet på ITA, hvilket medførte 
forsinkelse i overflytning. Kritisk syge patienter lå altså i 
venteposition på stamafdelingerne.

Forsinkelsen var til stede hos 36% af patienterne i 
aldersgruppen 70+ og hos 23% af patienterne i alders-

gruppen 80+. Grunden til den mindre forekomst af 
behandlingsforsinkelse hos patienterne i aldersgruppen 
80+ kan evt. forklares ved, at flere af de ældre patienter 
blev overflyttet til ITA efter akut kirurgi. Man kunne dog 
også frygte, at patienterne i aldersgruppen 80+ ikke 
overlevede ventetiden på stamafdelingen. 

overlevelse
Den samlede 1-års overlevelse var højere for patienterne 
i aldersgruppen 70+, hvoraf 44% af patienterne var i live 
efter 1 år, mod 40% af patienterne i aldersgruppen 80+. 

konklusion
Selv patienter i aldersgruppen 80+ med høj APACHE 
score fik intensiv behandling.
Tre gange så mange patienter i aldersgruppen 80+ 
fik dog ordineret behandlingsloft i forbindelse med 
deres indlæggelse sammenholdt med patienterne i 
aldersgruppen 70+. Endvidere fik flere af patienterne i 
aldersgruppen 80+ ordineret behandlingsloft de første 
24 timer på ITA. Trods de flere ordinerede behandlings-
loft, var 1-års mortaliteten ikke markant forskellig i de to 
aldersgrupper.

forfatterens kommentarer
Vi var glade for, at det gik de ældste patienter bedre i vo-
res audit end i vores præsentation fra 2009 SSAI kongres. 
Vi blev dog overrasket over, hvor hurtigt der bliver ordi-
neret behandlingsloft hos patienter i aldersgruppen 80+.   
Vi skal sikre os, at de patienter der tilbydes intensiv 
behandling, herunder også de ældste over 80 år, i højere 
grad får et sufficient intensivt behandlingsforløb førend 
beslutningen om ordination af behandlingsloft tages.  
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»
6S styregruppen: 6s-trial@rh.regionh.dk
6S er et pragmatisk, randomiseret, dobbelt-blindet 
multicenter studie af virkningen af hydroxyetylstivelse 
(HES) 130 på dødelighed og blivende nyresvigt hos pa-
tienter med svær sepsis. Clinicaltrials.gov NCT00962156

Baggrund
Væskebehandling er livreddende for patienter med 
svær sepsis. Det er dog uvist hvilken væske, der er 
bedst, og uklart om nogle væsketyper skader disse 
patienter. Traditionelt har vi i Skandinavien anvendt 
kolloidopløsninger for at opnå hurtig og længereva-
rende virkning. Et af disse, HES 200 viste sig dog at øge 
risikoen for nyresvigt hos patienter med svær sepsis (F 
Brunkhorst, NEJM 2008 og F Schortgen, Lancet 2001). 
Da nyreskade er en uafhængig risikofaktor for død hos 
disse patienter, anvendes HES 200 ikke mere. I stedet er 
det mindre HES 130 molekyle blevet udviklet, og HES 
130 er nu det foretrukne kolloid på intensivafdelinger 
i Norden (A Perner, ACTA 2008) også til patienter med 
svær sepsis (upublicerede resultater fra SAFE TRIPS 
og Østdansk septisk shock kohorte). Virkningen af HES 
130 er dog ikke undersøgt blandt patienter med svær 
sepsis.

Metoder
I alt 800 patienter med svær sepsis skal randomiseres 
på 25 skandinaviske intensivafdelinger til væskere-
suscitation med maskeret 6% HES 130/0.4 (Tetraspan) 
eller Ringer acetat (Sterofundin). Forsøgsvæsken skal 
anvendes til behandling af hypovolæmi under hele 
intensivindlæggelsen. Med 800 patienter kan en 10% 
forskel vises i det sammensatte effektmål af død eller 
dialyse-krævende nyresvigt dag 90 efter randomisering. 
Det vigtigste sekundære effektmål er forekomsten af 

svære bivirkninger (serious adverse reactions) defineret 
som svær blødning eller svær allergisk reaktion.
Forsøget følger GCP reglerne og er monitoreret af GCP 
enhederne i København, Odense og Århus. Endvidere 
overvåges sikkerheden af en uafhængig datasikker-
hedskomite (Daniel De Backer, Kathy Rowan og Peter 
Dalgaard), som også skal fortolke interimanalysen efter 
400 patienter.
In- og eksklusionskriterier og effektmål er koordineret 
med ANZICS’ CTG og George Institute, som skal rando-
misere 7.000 intensivpatienter til HES 130 vs. NaCl. Med 
de septiske patienter fra dette forsøg vil vi i fællesskab 
gennemføre en meta-analyse af individuelle patientdata 
af effekten af HES 130/0.4 på mortalitet.

forsøgsværktøj
Screening foregår i den web-baserede patientformular, 
og hvis patienten kan randomiseres, sker dette via et 
interaktivt computer-baseret telefonsystem hos Copen-
hagen Trial Unit. Udregningen af den maksimale dosis 
forsøgsvæske pr. døgn, og den videre dataregistrering 
foregår også i den elektroniske patientformular (Expert-
maker i Lund, som SSAI har kontrakt med).

organisation
Styregruppen består af de nationale 6S investigatorer 
fra Scandinavian Critical Care Trials Group (A Åneman, 
J Tenhunen, AB Guttormsen og G Klemenzson) samt 
den daglige ledelse bestående af Anders Perner (’spon-
sor’), Nicolai Haase (ph.d. studerende), Jørn Wetterslev 
(dataansvarlig) og Vibeke Knudsen (projektsygeplejer-
ske). Den videnskabelige komite (S Finfer, F Brunkhorst, 
A Vercuil og LS Rasmussen) har rådgivet styregruppen 
under protokolleringen. Gennemførelsen af forsøget 
sikres af 30 lokale investigatorer.

Traditionelt har vi i Skandinavien anvendt 
kolloidopløsninger for at opnå hurtig og 
længerevarende virkning. Et af disse, HES 200 viste 
sig dog at øge risikoen for nyresvigt hos patienter med 
svær sepsis.

Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock trial 
Anders Perner, overlæge, ph.d., ITA 4131, Rigshospitalet

| forsknIng – nYe forsknIngsProJekter |
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Budget
Det samlede budget er på 8.000.000 kr., hvilket dækker 
løn til projektpersonale, randomiserings- og dataværk-
tøj, databehandling, monitorering og kompensation til 
de deltagende afdelinger.

finansiering
Forsøget er fuldt finansieret af Det Strategiske Forsk-
ningsråd, Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, 
Rigshospitalet, ACTA fonden og de deltagende afdelin-
ger. B Braun Medical leverer forsøgsvæskerne direkte til 
de deltagende afdelinger.

status og tidsplan
Randomisering påbegyndtes 23. december 2009 og 15. 
marts 2010 var 27 patienter randomiseret. Fire danske 
intensivafdelinger rekrutterer aktuelt patienter (medio 
marts), og yderligere 12 danske, 3 finske og 1 islandsk 
afdelinger opstartes i de kommende måneder. Endelig 
godkendelse forventes i Norge og Sverige inden som-
merferien. Sidste patient forventes randomiseret 31. 
december 2011 og databasen lukkes 90 dage efter.

sideprotokoller
Der vil blive udført supplerende analyse af mulige markø-
rer for svær blødning og nyresvigt på udvalgt afdelinger.

Publikation
En designartikel indeholdende forsøgets analyseplan 
publiceres i år. Hovedartiklen vil blive indsendt til 
NEJM med styregruppen og de lokale investigatorer, 
der inkluderer > 25 patienter, som forfattere. Nicolai 
Haase udarbejder en ph.d. afhandling omhandlende 
blødning og koagulation hos patienter med svær sep-
sis. Delarbejderne omhandlende blødning, koagulation 
og nyresvigt publiceres i relevante tidsskrifter.

Perspektiv
Resultatet af 6S forsøget vil give vigtige informatio-
ner til alle, der behandler sepsispatienter. Næsten 
lige så vigtigt er det, at der genereres et netværk og 
værktøj til gennemførelsen af store kliniske forsøg på 
skandinaviske intensivafdelinger i samarbejde med 
det australsk - new zealandske netværk. Således har 
Det Strategiske Forskningsråd allerede finansieret to 
efterfølgende forsøg; et af blodtransfusion til 1.000 
patienter med septisk shock og et af plasmatransfu-
sion til 150 patienter med svær sepsis. Samlet vil disse 
tre forsøg bidrage til evidens-baseret behandling af 
sepsispatienter på intensivafdelingerne.

Hvilken betydning vil en akutlægehelikopter få for 
visitation, tiden til højt specialiseret behandling og 
patienternes prognose? Forlænger eller afkorter den 
tiden på skadestedet?»

Akutlægehelikopter- også et forskningsprojekt 
Rasmus Hesselfeldt, læge, klinisk assistent, Jacob Steinmetz, afdelingslæge, ph.d. Lars Rasmussen, 
prof. overlæge, dr.med. Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet

Case
Kl. 16 sker et trafikuheld på Sydsjælland. Der er 2 hårdt 
kvæstede, én med svært hovedtraume og lav Glasgow 
Coma Scale score og én vågen, som har smerter i thorax 
og abdomen, umiddelbart normal vejrtrækning, men lavt 
blodtryk. 
Primær ambulancen er fremme efter 11 min. 
Lægebilen er fremme efter 9 minutter.  

Tid på skadestedet 42 min.  
Den ene patient køres direkte til Rigshospitalets traume-
center (transporttid 55 min.), den anden køres til lokalsy-
gehus (transporttid 30 min.) og overflyttes 5 timer senere 
til Rigshospitalet pga. multitraume efter explorativ 
laparotomi på lokal sygehus. Transporttid til Rigshospita-
let var én time.
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Hvilken betydning ville en akutlægehelikopter få for visi-
tation, tiden til højt specialiseret behandling og patienter-
nes prognose i denne case? Forlænger eller afkorter den 
tiden på skadestedet?

Det er spørgsmål som disse, der søges besvaret i det 
ph.d.-projekt, der er tilknyttet forsøgsordningen med en 
akutlægehelikopter finansieret af Trygfonden.

status
Som beskrevet i DASINFO nr.1 2010 påbegyndes den 1. 
maj i år en forsøgsordning med en akutlægehelikopter i 
regionerne Sjælland og Hovedstaden i de lyse timer.
Helikopteren får base på en flyveplads i Ringsted, hvorfra 
den kan nå det yderste af optageområdet på 20 min. DRF 
Falck Luftambulance vandt helikopterudbuddet i forsøgs-
perioden ligesom den  i forvejen driver en akutlægeheli-
kopter ordning i Niebüll i Nordtyskland, der opererer ind 
over den dansk-tyske grænse. 
Der er endvidere ansat 10 speciallæger i anæstesi med 
præhospital erfaring. De er bredt repræsenteret fra fire 
ud af de fem regioner i landet og skal i april gennemgå 
træning før debuten 1. maj.

kontroversielt emne
Helikopterbaserede ambulancesystemer (HEMS) er ud-
bredt i en lang række europæiske lande heriblandt Norge 
og Sverige, samt i vid udstrækning i Nordamerika og 
Australien. Det antages almindeligvis, at disse systemer 
giver en række fordele ved behandling af svært syge eller 
tilskadekomne, idet man kan afkorte tiden fra traume el-
ler sygdomsdebut indtil behandling på højt specialiseret 
niveau, samt bringe højt kvalificeret medicinsk kompe-
tence til patienten tidligt.

Nogle steder anvendes HEMS udelukkende til traume-
patienter og andre steder til næsten alle slags patienter, 
f.eks. hvor der er ufremkommeligt terræn eller meget 
store afstande. Derudover varierer bemandingen af 
HEMS også. I Nordamerika forekommer lægebemandede 
HEMS, men også systemer bemandet med sygeplejerske 
eller paramedicinere. I Europa er HEMS hovedsageligt 
lægebemandet, dog med forskellig specialebaggrund, 
typisk enten speciallæger i akutmedicin (Emergency 
Physicians) eller anæstesiologi.  

På trods af de teoretiske fordele er det ikke veldokumen-
teret, at HEMS medfører bedre prognose for patienterne, 
og da udgifterne er betydelige, bør konsekvenserne 
belyses.
Tidligere sammenlignende undersøgelser er ikke konklu-
sive, idet det kan være svært at sammenligne forskellige 
præhospitale systemer, da disse er heterogent opbygget. 
Samtidig er flere studier af metodisk svingende kvalitet 
og en del er retrospektive. 

Flere studier har undersøgt hvorvidt helikopterbaserede 
ambulanceordninger kan reducere mortaliteten efter 
traume. Et stort multicenterstudie af mere end 16.000 
patienter viste, at helikopteren blev brugt til de patienter, 
der var sværest tilskadekomne, og at brugen af HEMS 
var associeret til forbedret overlevelse, når man juste-
rede for sværhedsgraden af traumet [1].

Et tysk studie fandt signifikant lavere overlevelse blandt 
de svært tilskadekomne (Injury Severity Score (ISS)>15) 
patienter der blev bragt til regionalt sygehus med 
ambulance sammenlignet med dem der blev fløjet med 
helikopter til level 1 traumecenter. Derimod var der ingen 
forskel mellem de tilskadekomne, der kørte med ambu-
lance til level 1 traumecenter og dem, der blev fløjet. Der 
blev i studiet ikke redegjort for afstanden og transport-
tider til traumecentret og dermed ikke om de to grup-
per var sammenlignelige, men blot at det undersøgte 
område havde en radius på 50 km [2]. 

Der er dokumentation for, at dødeligheden for traumepa-
tienter er lavere på level 1 traumecenter når der justeres 
for sværhedsgraden af traumet [3]. I Rikke Meislers 
studie af alle traumepatienter i 2006 på Sjælland fandtes 
ligeledes en høj 30-dages dødelighed blandt de hårdest 
tilskadekomne der blev på lokalsygehus; 38% sammen-
lignet med dem der blev sekundært overflyttet til Rigsho-
spitalets traumecenter 9,7% [4]. 

I evalueringen af HEMS fokuseres der derfor ofte på 
triagen, altså på, om det er de ’rigtige’ patienter, der flyt-
tes. En undersøgelse fra USA viste, at 60-70% af traume-
patienterne behandlet af HEMS havde mindre alvorlige 
kvæstelser (ISS<15), og at ca. 25% af alle patienter blev 
udskrevet indenfor 24 timer [5]. Som fremført i kommen-



April 2010 · DASINFO · 23

tarerne af dette studie, kan man spørge om det er rime-
ligt at forvente en lavere grad af overtriage præhospitalt, 
når vi accepterer samme grad af overtriage i traumemod-
tagelsen som helhed for at undgå undertriage.

Det er endnu uvist hvordan dette vil forholde sig i Danmark. 

traumepatientens forløb gennem systemet
For at kunne beskrive de konsekvenser en akutlægeheli-
kopter får for traumepatienterne, er det vigtigt at kende 
hele populationen. Derfor startede vi 1. december 2009 
et samarbejde med 8 skadestuer/akutafdelinger (Køge, 
Næstved, Nykøbing Falster, Slagelse, Holbæk, Roskilde, 
Hillerød, Rigshospitalet) en prospektiv registrering af alle 
traumepatienter i helikopterens optageområde. Denne 
registrering forløber frem til evalueringsperiodens udløb 
30. april 2011. Derved fås 5 mdr. ’før-helikopter data’, der 
sammen med data fra en lignende registrering i 2006 [4] 
vil fungere som kontrolgruppe. Det vil også være muligt 
at sammenligne patienter behandlet af akutlægeheli-
kopteren med patienter der kommer til skade i de mørke 
timer hvor helikopteren ikke opererer.

Ud fra primær ambulance- og akutlægebilsjournaler regi-
streres og dokumenteres skadesteder, præhospitale tider 
og vitale parametre, og sammen med de intra-hospitale 
data følges patienten fra alarmering af ambulance- til 
indlæggelse, videre forløb og eventuel død.   

I et samarbejde med dødsårsagsregisteret i Sundheds-
styrelsen og Retsmedicinsk Institut håber vi at kunne 
registrere de tilskadekomne som dør uden for hospi-
talet.

steMI/ PCI 
Akutlægehelikopteren er ikke forbeholdt traumepa-
tienter. Patienter med STEMI (ST Elevations Myokardie 

Infarkt) fra region Sjælland køres i dag til primær PCI 
(Percutaneous Coronary Intervention) på Rigshospi-
talet. Fra 1. maj bliver det muligt at flyve disse pa-
tienter ind med helikopter. Det er vist [6,7] at tiden til 
revaskularisering har betydning for udbredelsen af 
myokardieskaden, men ikke om en akutlægehelikopter 
kan nedsætte denne tid. Kardiologisk Laboratorium 
fører en database som anvendes med henblik på at 
sammenligne helikopterpatienterne med STEMI og de 
patienter som blev transporteret med ambulance året 
før. Disponeringen af helikopteren sker ikke til alle med 
brystsmerter, men kun til dem med verificeret patolo-
gisk EKG.  

Alle de andre?!
Den præcise disponering er endnu uvis, men man fore-
stiller sig at andre patientkategorier så som dem med 
rumperet aortaaneurisme, brandsår, og andre tidskriti-
ske diagnoser vil transporteres af akutlægehelikopteren 
til Rigshospitalet. 
Det er en forudsætning at der forefindes helikopterlan-
dingsplads på modtagende sygehus, hvorfor apopleksi-
patienter til trombolyse ikke indgår i projektet.

En evalueringsrapport forventes offentliggjort i efter-
året 2011, ph.d.-afhandlingen forventes afleveret medio 
2012.

referencer:
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 efterlYsnIng 
– akademiske grader i anæstesiologi
DASINFO vil gerne sætte fokus på dansk anæstesiologisk (i bredeste forstand) forskning og efterlyser 
i den forbindelse personer, der er tæt på indlevering eller forsvar af ph.d.- eller doktorafhandling med 
forankring inden for anæstesiologi (perioperativ medicin, intensiv medicin, akut eller kronisk smerte-
behandling, præhospital- og katastrofemedicin, fysiologi, patofysiologi eller farmakologi).

Hvis du vil deltage, så send en mail til Tina Calundann (sekretariat@dasaim.dk) eller Kirsten Møller 
(kirsten.moller@dadlnet.dk). Fortæl os, hvilken type afhandling du er i gang med, og hvornår du 
indleverer den, eller hvor / hvornår du skal forsvare den. Så sender vi dig et antal spørgsmål om 
”din” forskning, så du kan fortælle om den og de tanker du har gjort dig undervejs.
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1. hvad handler din afhandling om?
Det overordnede akademiske i afhandlingen er inden 
for medicinsk pædagogik. Emnet er læringsudbytte fra 
kurser, og afhandlingen omhandler spørgsmål angående 
standardisering, retention og vedligeholdelse. 

På et mere konkret niveau har vi anvendt de højt standar-
diserede Advanced Life Support (ALS) kurser og deres 
testmetode til at komme spørgsmålene nærmere. De 
konkrete mål har været at vurdere behovet for stan-
dardiserede simulationsbaserede hjertestopkurser, og 
at undersøge strategier til at optimere det langsigtede 
læringsudbytte fra kurserne.

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning 
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig 
forskning eller klinisk praksis?

Afhandlingen indeholder 3 studier. 
I det første studie testede vi nyuddannede lægers 
kompetence i at behandle et simuleret hjertestop. Hele 
kohorten (n=240) af nyuddannede læger fra Københavns 
Universitet blev inviteret til at deltage, og 154/240 (64%) 
deltog. Studiet viste, at nyuddannede læger ikke havde 
tilstrækkeligt kompetence i at behandle hjertestop efter 
de gældende retningslinjer fra Europæisk Råd for Gen-
oplivning. Desuden var der signifikant forskel på, hvor 
kompetente deltagerne fra de forskellige klinikudvalg var. 
Der var derimod ingen karakterforskel imellem deltagere 
fra forskellige klinikudvalg.

I andet studie undersøgte vi, om klinisk erfaring før 
deltagelse på et hjertestopkursus påvirkede det langsig-
tede læringsudbytte fra kurset. Det var et randomiseret, 
kontrolleret studie, der blev afviklet i løbet af det første år 

efter deltagernes embedseksamen. Deltagerne udgjorde 
154/240 af hele kohorten af nyuddannede læger, og af 
disse gennemførte 117/154 (76%). Den gruppe, der havde 
et halvt års klinisk erfaring før deltagelse i hjerterstop-
kurset, havde signifikant større langsigtet læringsudbytte 
end den gruppe, der havde modtaget kurset som forbere-
delse til klinisk arbejde. Derimod havde klinisk erfaring 
før deltagelse på kurset ingen indflydelse på det umid-
delbare læringsudbytte.

I det tredje studie undersøgte vi effekten af et e-lærings-
program anvendt som booster af læringsudbyttet efter et 
simulationsbaseret hjertestopkursus, og hvilke faktorer 
der havde indflydelse på anvendelsen af e-læringspro-
grammet. Studiet indeholdte en kvantitativ komponent, 
et randomiseret, kontrolleret eksperiment, hvor effekten 
af e-læringsprogrammet blev undersøgt. Desuden inde-
holdte studiet en kvalitativ komponent, en spørgeskema-
undersøgelse af interventionsgruppen, hvilken blev an-
vendt til at undersøge de faktorer, der havde indflydelse 
på deltagernes anvendelse af e-læringsprogrammet. 
Studiet blev gennemført af 79/103 (77%) af deltagerne. 
E-læringsprogrammet havde ikke effekt som booster af 
læringsudbyttet efter et ALS-kursus. Desuden var den 
faktor, der påvirkede anvendelsen af e-læringsprogram-
met mest, at deltagerne manglede social interaktion. 

Nyuddannede lægers kompetence i hjertestopbehandling 
er gennemsnitligt lav og meget varierende. Derfor er 
der behov for standardiseret undervisning i hjertestop-
behandling som en del af den præ-graduate lægeud-
dannelse. På trods af at klinisk erfaring før deltagelse i 
hjertestopundervisning forøger det langsigtede lærings-
udbytte, placeres standardiseret undervisning i hjerte-
stopbehandling formodentlig bedst som forberedelse til 

Ph.d.: Learning outcome from resuscitation training – Issues of 
standardisation, retention and maintenance
Indleveres 28. februar, forventet forsvar ultimo april.

Syv spørgsmål til: Morten Lind Jensen
Morten Lind Jensen, Center for Klinisk Uddannelse, Rigshospitalet, Københavns Universitet og 
Region Hovedstaden. 

| Ph.d.-AfhAndlInger og dIsPUtAtser |
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kliniske arbejde, fordi nyuddannede lægers kompetence i 
hjertestopbehandling er vist at være lav. 

Desuden, så glemmes læringsudbyttet fra simulations-
baserede hjertestopkurser hurtigt. Derfor er det vigtigt at 
designe en effektiv vedligeholdelsesstrategi. En fremtidig 
vedligeholdelsesstrategi indeholder muligvis e-læring, 
men forinden er det nødvendigt at klarlægge, hvilke 
faktorer der har indflydelse på anvendelsen af e-læring, 
og hvilke faktorer der gør e-læring effektivt. 

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive 
ph.d. / disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige 
netop med det valgte emne?
Formodentlig er det en tilfældig kombination af omstæn-
digheder. Jeg tjente mine penge ved siden af lægestudiet 
ved at undervise, bl.a. i hjertestopbehandling, hvilket 
naturligvis stimulerede interessen for området. I den 
forbindelse mødte jeg nogle mennesker, der inspirerede 
mig meget. Dette var bl.a. Charlotte Ringsted og Freddy 
Lippert, der begge senere blev vejledere på ph.d.’en. 
Sammen med de to, og yderligere 5 personer, designede 
vi studiet i december 2005, men omfanget af projektet 
blev ved med at vokse. Til sidst var det så stort, at en af 
os kunne fortsætte med det som en ph.d.   

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført 
dine studier på en anden måde – i givet fald hvilke og 
hvordan?
Selvfølgelig ville jeg gerne have kunne forudse alle de 
småjusteringer og problemer, der har været. Men det 

er omvendt ikke realistisk - det er jo et studium, og man 
skal lære af det. Jeg synes egentlig, at Charlotte har væ-
ret rigtig god til at sætte grænser, når jeg har fundet på et 
eller andet som var helt urealistisk, og samtidig har hun 
støttet op og ladet mig eksperimentere.

5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet 
undervejs?
Det er skønt, når der sættes et afsluttende punktum, eller 
når en præsentation er overstået. Det er frustrerende at 
bokse rundt i et eller andet og ikke komme videre.

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din 
afhandling?
Det er noget, jeg har tænkt rigtig meget over. Jeg kunne 
godt forestille mig, at jeg endte i radiologien. De seneste 
år er det blevet rigtig spændende. Jeg kunne måske være 
med til videreudvikling af nogle af de interventionelle 
procedurer. 

7. vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i 
givet fald hvordan?
Ja – medicinsk pædagogik kan jo anvendes i alle spe-
cialer. Jeg mener, at undervisning er en helt essentiel 
egenskab ved jobbet som læge – vi underviser hinanden, 
andre personalegrupper og patienterne, og undervis-
ning er på den baggrund fundamentet for en lærende 
organisation. Og forskning i medicinsk pædagogik er jo 
i virkeligheden forskning i, hvordan vi forbedrer koblin-
gen mellem den medicinske forskning og de udøvende 
lægers viden og færdigheder. 

Syv spørgsmål til: Simon Tilma Vistisen
Simon Tilma Vistisen, forskningsingeniør, ph.d. Forskningsenheden, Hammel Neurocenter

1. hvad handler din afhandling om?
Min afhandling handler om problemstillingen ”Væskete-
rapi til behandling af intensivpatienters ustabile hæ-
modynamik”. Problemet er, at der groft sagt ikke findes 

monitorering, der kan vejlede væsketerapien ordentligt. 
Litteraturen beskriver, at traditionel preload-monitore-
ring, fx hjertets fyldningstryk (central venous pressure, 
CVP og pulmonary artery occulsion pressure, PAOP) 

Ph.d.: ”Væsketerapi til behandling af intensivpatienters ustabile 
hæmodynamik”
Forsvar 15. marts 2010, Århus
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samt ekkokardiografiske og thermodulitionsmålinger til 
at måle hjertekammer-volumina og –tværsnitsarealer, 
med meget ringe sensitivitet og specificitet er i stand til 
at identificere den bedste behandlingsstrategi af usta-
bil hæmodynamik. Med andre ord: Spørgsmålet ”Skal 
min hæmodynamisk ustabile patient gives væske eller 
inotropi/vasoaktive stoffer?” besvares ganske enkelt ikke 
af traditionel preload-monitorering. Nyere monitorering, 
den såkaldte ”dynamiske monitorering”, herunder puls-
trykvariationer (PPV) og slagvolumen variationer (SVV), 
er dog i stand til at besvare spørgsmålet med rimelig 
sensitivitet og specificitet, når patienter er kontrolleret 
ventileret: Når respiratoren blæser luft i lungerne, øges 
trykket i hele brystregionen. Således trykkes der også på 
højre atrium, og derfor nedsættes hjertets fyldningsgrad, 
indtil luften igen pustes ud (se figuren). Dermed varierer 
hjertets fyldningsgrad i løbet af en vejrtrækning, og hvis 
en vejrtrækning giver anledning til store udsving i hjer-
tets arbejde, vil hældningen på kurven være stor (som 
ved A), og omvendt vil små udsving i hjertets arbejde 
identificere en lille hældning (som ved B). Variationen i 
hjertets arbejde kan bedømmes simpelt ud fra den arteri-
elle blodtrykskurve via fx SVV og PPV.

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning 
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig 
forskning eller klinisk praksis?
Jeg har kort fortalt videreudviklet en af de mindre 
kendte dynamiske variable, pre-ejection period variation 
(PEPV), der ikke var undersøgt under lave tidalvolumen-
indstillinger, og i det hele taget ikke velundersøgt pga. 
manglende standardisering af variablen. Derfor indebæ-
rer mit arbejde også en standardisering af PEPV til brug 
for fremtidig forskning og evt. implementering. Baseret 
på mine resultater (nogle endnu upublicerede) vejleder 
PEPV tilsyneladende væskebehandlingen af patienter 
ligeså godt eller bedre end de bedst kendte dynamiske 
variable (PPV og SVV) og markant bedre end CVP.
Jeg kan tvivle på, at PEPV ender med at blive implemen-
teret i monitorer, da jeg forlader dette forskningsområde 
til fordel for et nyt, men en række ideer beskrevet i mit 
arbejde, bl.a. på simpel vis at inkorporere respiratorens 
indstillinger i fortolkningen af dynamiske variable, vil 
være værdifulde, når man skal behandle ustabil hæmo-

dynamik på operationspatienter eller kontrolleret ventile-
rede intensivpatienter.

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive 
ph.d. / disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige 
netop med det valgte emne?
Det valgte emne stammer helt tilbage fra min 5. semester 
opgave på uddannelsen som civilingeniør i Sundheds-
teknologi, Aalborg Universitet. En fantastisk uddannelse 
i øvrigt! Her mødte jeg professor Anders Larsson, der 
desværre for nylig er draget hjem til Sverige på Upp-
salas Universitetshospital. Jeg syntes, det ville være 
spændende at fortsætte et eksisterende, klinisk målrettet 
arbejde, udført under min uddannelse.

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført 
dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og 
hvordan?
Generelt har planen for ph.d. forløbet været fulgt, og 
overordnet ville jeg ikke gøre noget om. Jeg har lavet 
to patientstudier, et på post-hjertekirurgi patienter og et 
på almen intensivpatienter. Studiet på almen intensiv-
patienter indgår ikke i afhandlingen. En enkelt ting, jeg 
i fremtiden ville gøre anderledes, hvis jeg skulle lave 
patientstudier i samme kategori, ville være at forske på 
hjertekirurgiske patienter og ikke almen intensivpatienter, 
da tilstrækkelig inklusion har været tæt på umulig in-
denfor den tilgængelige tidsramme. Trods det har almen 
intensiv-studiet været nødvendigt at få udført - det ruller 
stille videre - og vi kunne ikke have estimeret inklusions-
antallet meget bedre, end vi gjorde. Vi vidste, det kunne 
blive vanskeligt. På petitesse-niveauet kan man sige, at 
eksperimentelle dyrestudier altid giver anledning til min-
dre retrospektive metodologiske overvejelser.

5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet 
undervejs?
Glæderne ved ph.d.-forløbet overskygger i mit tilfælde 
fuldstændigt frustrationerne. Glæderne har helt over-
ordnet været god vejledning med evig optimisme og 
tro på mit arbejde (en stor tak til Anders Larsson og Else 
Tønnesen!), et fantastisk forskermiljø på tværs af flere 
afdelinger på Århus Sygehus, NBG, spændende semina-
rer og kongresser, og ikke mindst et meget fleksibelt job 
med plads til familielivet. Det kan anbefales! Som ph.d.-
studerende har jeg selvfølgelig oplevet modgang med fx 
afviste artikler, men det må siges at være småting for mit 
vedkommende.

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din 
afhandling?
Jeg kunne desværre ikke fortsætte min forskning med 
tilstrækkelig sikkerhed for lønningsmidler, så jeg søgte og 
fik en forskningsingeniørstilling ved Hammel Neurocenter. 
Således bliver jeg i forskningsverdenen, men med et helt 
andet område foran mig, nemlig rehabiliteringsforskning.

7. vil du fortsætte med forskning efter forsvaret - og i 
givet fald hvordan?
Se ovenfor. 
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1. hvad handler din afhandling om?
Jeg har undersøgt om man kan bruge hyperbar oxygen 
behandling (HBO) til behandling af cyanidforgiftning. 
Cyanid (CN) er en potent intracellulær gift, der dannes 
ved ufuldstændig forbrænding af materialer indehol-
dende nitrogen fx plastik, uld og papir. Tidligt i forbræn-
dingen udvikles hydrogen cyanid, som inhaleres, hvorfor 
brandpatienter ofte er cyanid forgiftede. CN kan svække 
funktionen af hjerte og hjerne og være dødelig. Kar-
bon monooxid (CO) er en anden giftig gas dannet ved 
ildebrand. CN og CO har lignende molekulær struktur. 
CN og CO binder samme sted i cellernes mitokondrier, 
men med forskellig effekt. CN stopper den mitochondri-
elle respirationskæde og hindrer dannelsen af adenosin 
trifosfat (ATP). HBO er den anbefalede behandling til CO 
forgiftning. Med baggrund i lighederne mellem CN og 
CO var vores hypotese, at HBO kan inducere ændringer 
i koncentration af CN i blod. Derudover var vi interesse-
rede i, hvad der skete med hjernens metabolisme under 
CN forgiftning, HBO og behandling med CN-antidoten 
hydroxocobalamin (B12-vitamin). Forsøgene blev lavet 
med en rottemodel. Desuden har vi målt CN i blod på 
CO-forgiftede patienter før og efter HBO.

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning 
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig 
forskning eller klinisk praksis?
Vi har fundet frem til, at HBO har en effekt på CN i blodet 
på rotter og forbedrer metabolismen i rotternes hjerne 
under CN-forgiftning. HBO får koncentrationen af CN 
til at stige i blodet, hvilket må betyde det er frigivet fra 
vævet. Vi kan med disse forsøg ikke forklare mekanis-
men bag dette. Ved CN-forgiftning ses stigende laktat og 
glukose koncentration i hjernevæv og væske pga. dårligt 
fungerende celler. Forbedring af hjernens metabolisme 

ses ved faldende laktat- og glukosekoncentration. Denne 
effekt ses også ved indgift af hydroxocobalamin. Med 
hensyn til de kliniske forsøg fandt vi kun få CN-forgiftede 
patienter. Dette kan skyldes, at der er gået lang tid fra 
patienten er blevet forgiftet til vi får taget blodprøven. 
Den metode vi har til rådighed til CN-måling afspej-
ler kun CN-koncentrationen i blodet og ikke i resten af 
kroppen. Det er et problem, da CN distribueres meget 
hurtigt efter optagelsen. Derudover kunne vi ikke vise en 
effekt af HBO behandlingen. Vi kan dog ud fra dette ikke 
konkludere, at HBO ikke virker, fordi langt hovedparten af 
patienterne havde fået hydroxocobalamin før HBO. Dette 
vil maskere en evt. effekt af HBO. 
Vi må konkludere at vi ud fra disse forsøg endnu ikke 
kan anbefale HBO i behandlingen af CN-forgiftning, men 
med yderligere forsøg kan man forestille sig en kombi-
nationsbehandling med hydroxocobalamin og HBO til 
CN-forgiftning.

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive 
ph.d. / disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige 
netop med det valgte emne?
Jeg valgte at gå ind i forskning for at få lov til at fordybe 
mig i et emne og udforske det yderligere. Jeg havde 
ikke været involveret i forskning før, så jeg var nysgerrig 
omkring, hvad det indebar udover hvad jeg kunne høre 
og læse mig til.
Da jeg kontaktede Rigshospitalet for at høre nærmere om 
evt. ph.d.-projekter var jeg heldig, at der var et projekt 
tæt på til at blive slået op, som jeg valgte at søge. Og var 
heldig at få.

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

Syv spørgsmål til: Pia Lawson-Smith
Pia Lawson-Smith, læge, ph.d.studerende.  
Rigshospitalet, Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, 4231

Ph.d.: Effect of acute and delayed Hyperbaric Oxygen Therapy on 
Cyanide whole Blood Levels during acute Cyanide Intoxication.
Forsvar:
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Syv spørgsmål til: Sofie Andreasen
Sofie Andreasen, læge, ph.d.-studerende. Anæstesi- og intensivafd., Herlev Hospital

Ph.d.: Type 2 diabetes, the innate immune response, and effects of 
Lactobacillus acidophilus NCFM
Forsvar: 16. april, København

Det har ikke kunnet undgås, at jeg undervejs har ønsket 
jeg var et sted med en masse laboranter, der kunne 
udføre en del af det sure arbejde for mig. Sådan som jeg 
har kunnet se andre der brugte nogle af de samme tek-
nikker som mig havde. Men når nu det hele er overstået 
er tilfredsstillelsen stor ved selv at have udført det hele.

5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet 
undervejs?
Der har været mange glæder og frustrationer undervejs. 
Da jeg har arbejdet med rotter har der været et stort 
arbejde med at få de forskellige rottemodeller op at stå 
og få alle maskiner til at virke. Mine forsøg har været 
langvarige og det har været ret surt, når rotten pludselig 
er død en halv time før forsøget er afsluttet og den derfor 

ikke kunne indgå. Glæden har så været, når det er lykke-
des at få sat rottemodellerne op og at de virkede. 

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din 
afhandling?
Nu skal jeg søge speciallægeuddannelsen i anæstesi. Jeg 
glæder mig til igen at have noget med patienter at gøre 
og kunne lære en masse i den sammenhæng. 

7. vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i 
givet fald hvordan?
Jeg håber at fortsætte med forskning i fremtiden ved 
siden af det praktiske arbejde. Jeg har ikke noget planlagt 
aktuelt. Den foreløbig plan er at afslutte min ph.d. i marts 
og så selvfølgelig forsvare den i den nærmeste fremtid.

1. hvad handler din ph.d. om?
Min afhandling omhandler det innate immun-respons 
hos type 2 diabetikere. Jeg har i den forbindelse anvendt 
en eksperimentel model for systemisk inflammation, som 
indebærer intravenøs indgift af E. coli endotoxin, hvorved 
et standardiseret inflammatorisk respons udløses. Jeg 
har ved hjælp af denne model været i stand til at sam-
menligne responset hos diabetikere og raske, hvad angår 
cytokinprofiler i plasma efter endotoxin-eksposition samt 
endotoxin-inducerede ændringer i intramuskulære sig-
naleringsveje med betydning for blodsukkerregulation. 
Med projektet håber jeg at kunne belyse dels forskelle i 
responset på et mikrobielt patogen, dels sammenhæn-

gen mellem inflammation og hyperglykæmi. Desuden 
har jeg undersøgt om indtag af mælkesyrebakterier kan 
modificere den inflammatoriske tonus og følsomheden 
over for insulin.

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning 
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig 
forskning eller klinisk praksis?
Type 2 diabetikere har i forbindelse med den eksperi-
mentelle model et svækket immunrespons på endotoxin. 
Dette fund kan muligvis være en mekanistisk forklaring 
på den øgede infektionsrisiko, der ses hos diabetikere. 
Desuden er der tegn på, at diabetikere i højere grad end 
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raske under inflammation får inducerede ændringer i 
muskulaturen, som kan medføre hyperglykæmi. Indgift 
af mælkesyrebakterier gennem fire uger har muligvis en 
gavnlig effekt på insulinfølsomheden hos raske og diabe-
tikere, men har ikke en immunmodulerende effekt.

3. hvorfor valgte du ph.d. studiet, og hvordan kom du til 
at arbejde med netop det valgte emne?
Jeg var i lang tid i tvivl om, hvorvidt jeg havde lyst til at 
forlade klinikken i 3 år, men blev under en barselsorlov 
overbevist om, at det ville være spændende og relevant 
med en forskningsansættelse. Jeg holder utroligt meget 
af det kliniske arbejde, men med udsigt til et arbejdsliv 
på mere end 40 år, forekom 3 års pause med henblik på 
erhvervelse af en ph.d.-grad trods alt overskuelig. Da 
ph.d. uddannelsen samtidig giver mig kompetencer, som 
er anvendelige i klinikken og som kan bruges til at gøre 
den resterende del af mit arbejdsliv mere interessant, 
f.eks. til selvstændigt at opstarte nye forskningsprojekter, 
er tiden og energien ofret på studiet godt givet ud. 
Emnet for afhandlingen er til dels lidt af et tilfælde. 
Initialt var jeg (og er fortsat) interesseret i mekanismer 
til sepsis-induceret nyresvigt og havde en protokol til et 
mindre forsøg klar, da der pludselig dukkede et projekt 
op omhandlende mælkesyrebakterier. Projektet blev 
ledsaget af 3 års løn, men gav samtidig rum til, at jeg 
simultant kunne udføre mine andre projekter omhand-
lende endotoxin-modellen og inflammation. På den 
baggrund takkede jeg ja til at påtage mig mælkesyrebak-
terieprojektet. 

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført 
dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og 
hvordan?
 Nej, det har jeg strengt taget ikke. Ud fra de givne præ-
misser og problemstillinger synes jeg, at protokollerne 
har været velgennemtænkte. Jeg kunne godt ønske mig 
at have haft mere tid til at foretage flere studier af renal 
patofysiologi samt udføre studier på sepsis-patienter 
ud over forsøgspersoner underkastet en inflammati-
onsmodel. Desuden har jeg lejlighedsvis ønsket mig, at 
mine delprojekter var mere beslægtede. Det faktum, at 

mine enkelte projekter ligger meget langt fra hinanden 
har gjort, at der har været en del mere teori at sætte sig 
ind i, end hvis problemformuleringerne for de enkelte 
studier havde ligget i umiddelbar forlængelse af hinan-
den. 

5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet 
undervejs?
Det har været en meget stor tilfredsstillelse selv at kunne 
disponere sin tid. Læringskurven har som følge heraf 
for det meste været stejlt opadgående, idet jeg har haft 
mulighed for at anvende min tid på netop de artikler og 
de kurser, som jeg har haft behov for og interesse i. Det 
er en tilfredsstillelse at opstille en hypotese og herefter 
via dit eget forsøgsdesign kunne af- eller bekræfte denne. 
Jeg er blevet betydeligt bedre til at læse og gennemskue 
videnskabelige artikler, at fremlægge egne eller andres 
resultater, foretage statistiske beregninger og har samti-
dig haft lejlighed til at deltage i en del spændende viden-
skabelige kongresser. Endelig har jeg haft den glæde at 
arbejde sammen med engagerede og interesserede men-
nesker fra mange forskellige afdelinger. Frustrationerne 
findes selvfølgelig også: eksperimenter, der mislykkes og 
må gentages, forsinkelser i processen som følge faktorer, 
man ikke selv har indflydelse på, afvisning af artikler, 
men overordnet har der været flere positive end negative 
oplevelser.

6. hvad skal du lave efter ph.d.-studiet?
Jeg er 1.11.2009 startet i hoveduddannelsen i anæstesi på 
Herlev Hospital.

7. vil du fortsætte med forskning efter ph.d.-forsvaret?
Aktuelt har jeg stadig artikler, der skal skrives færdige og 
resultater, der skal analyseres. Jeg har endvidere en del 
plasma og vævsmateriale i fryseren, som mine tidli-
gere kolleger kan anvende i deres projekter, og som jeg 
således også er involveret i. På længere sigt vil jeg gerne 
selv opstarte nye projekter, men eftersom jeg fortsat har 
uafsluttede ting at færdiggøre samt en hoveduddannelse 
og en familie at passe, vil udarbejdelsen af nye protokol-
ler komme til at vente lidt endnu. 

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

DASAIMs Årsmøde 2011: 10.-12. november (København)

DASAIMs Årsmøde 2012: 8.-10. november (København)
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1. hvad handler din afhandling om?
Om yngre lægers færdigheder og adfærd i genoplivning 
under inter-hospital transport. 
Forsøgspersonerne var yngre læger som var blevet kan-
didater for højest 5 år siden og havde for- eller mellem-
vagtsfunktion på medicinske afdelinger med akut indtag. 
Forsøgene blev udført som simulationsstudier i ambu-
lancer inklusive alt standardudstyr og personale. På bag-
grund af et sponsorat fra Falck, var det muligt at afholde 
simulationerne på alle sygehuse i Region Midtjylland, så 
de enkelte læger kun skulle bruge cirka 45 minutter på at 
deltage. 119 læger blev inkluderet i studierne.

Scenariet i alle simulationer var en AMI-patient som 
under inter-hospital transport (på vej til PCI) udviklede 
hjertestop. Den unge læge skulle herefter iværksætte 
avanceret genoplivning i samarbejde med ambulance-
personalet. Ambulance-personalet var instruerede i at 
gøre som de ville under virkelige forhold, men indled-
ningsvist forholde sig passivt, dvs overlade beslutnin-
ger om diagnostik og behandling til lægen. Efter nogle 
minutter skulle redderne så spontant deltage mere aktivt 
i genoplivningen så det altid endte med at patienten våg-
nede igen under realistiske omstændigheder.

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning 
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig 
forskning eller klinisk praksis?
At yngre læger overordnet set var i stand til at indlede 
avanceret genoplivning i samarbejde med ambulance-
personalet. Hjertemassage, defibrillering og maskeven-
tilation var alle iværksat inden for cirka ét minut i cirka 
halvdelen af simulationerne. Til gengæld fandt vi meget 
store variationer på de enkelte handlinger og dermed et 
klart forbedringspotentiale. Det samme mønster gjorde 
sig gældende for hvornår lægen valgte at kalde chauf-
føren ind fra førerhuset for at hjælpe i genoplivningsfor-

søget, såvel som tidspunktet for medicinering også viste 
store variationer omkring en median på lige knap de 
anbefalede fire minutter efter hjertestoppets opståen. 

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive 
ph.d. / disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige 
netop med det valgte emne?
Som turnuslæge fandt jeg pludselig mig selv på inter-
hospitale transporter. Forud for og gennem hele medicin-
studiet havde jeg interesseret mig for akut-medicin, ar-
bejdet præ-hospitalt som brandmand, undervist indenfor 
akutte emner og skrevet lærebøger om førstehjælp og 
håndtering af tilskadekomne. Men da jeg stod i ambulan-
cen følte jeg mig meget usikker. Det viste sig, at mange af 
mine kolleger havde det på samme måde. Da jeg engang 
havde hørt at ”en tælling er bedre end tusind ord” beslut-
tede jeg mig for at gå i gang med en sådan tælling.

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført 
dine studier på en anden måde – i givet fald hvilke og 
hvordan?
Både ja og nej. Hele den tekniske side, dvs tilpasning af 
udstyr, opfindelse af dimser, tilpasninger med mere burde 
jeg have brugt professionel hjælp til. Jeg sad til langt ud 
på natten og skruede, borede og loddede for at få tingene 
til at virke – det var til tider meget frustrerende. Anden 
forsøgsserie blev lavet som et interventionsstudie.

5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet 
undervejs?
Jeg har lært en masse om rekruttering, blandt andet 
om hvordan læger er nærmest umulige at få ud af den 
daglige drift, og at det er nødvendigt med en nærmest 
aggressiv indsats. Medicinsk afdeling V på Århus Syge-
hus fandt midler til at have en ekstra mand på arbejde på 
mine forsøgsdage – hvilket gjorde det markant nemmere 
at rekruttere lægerne, da de så havde ”plads” i driften til 

Syv spørgsmål til: Christian Bjerre Høyer
Christian Bjerre Høyer, læge, ph.d. Center for Medicinsk Uddannelse, Århus Universitet

Ph.d.: Resuscitation during inter-hospital transfer: Junior physicians’ technical and 
team skills. A simulation study.
Ph.d.’en blev forsvaret torsdag den 11. marts.
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at deltage. En anden gang vil jeg søge midler til at kunne 
gøre sådan alle steder.

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din 
afhandling?
Efter afleveringen har jeg fået en stilling på Retsme-
dicinsk Institut i Århus. Jeg håber at kunne fortsætte 
indenfor det fag og dyrke min interesse for blandt andet 
traumatologi der.

7. vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i 
givet fald hvordan?
Så afgjort. Der er masser at muligheder for at undersøge 
områder som kommunikation, ledelse, samarbejde og 
lignende i de data jeg har indsamlet. Derudover vil jeg 
naturligvis gerne kaste mig ud i den retsmedicinske 
forskning.

Syv spørgsmål til: Nicolai Bang Foss
Nicolai Bang Foss, læge

1.  hvad handler din afhandling om?
Min afhandling ”Perioperative care of hip fracture 
patients” er baseret på de forskningsprojekter, som 
jeg udførte på Hvidovre Hospitals hoftefrakturafsnit, 
hvor jeg var ansat som klinisk assistent i et tværfagligt 
projekt mellem anæstesi afdelingen og ortopædkirurgisk 
afdeling. Projekterne er alle en del af udforskningen af 
mulighederne for at optimere det perioperative forløb for 
hoftefrakturpatienter, der jo er en af de sværeste og mest 
udfordrende patientkategorier som findes på danske 
sygehuse. Hoftefrakturpatienters forløb kompliceres ofte 
af problemstillinger i det præ- eller postoperative forløb. 
Det drejer sig ofte om komplikationer sekundært til smer-
ter, anæmi, hypovolæmi, immobilisering eller malnutri-
tion, hvorfor en optimering af forløbet skal have særligt 
fokus på de dele, der foregår uden for operationsstuen. 

Mine projekter baserede sig på en kohorte af konsekutive 
patienter indlagt og behandlet i et standardiseret forløb 
på et dedikeret sengeafsnit; hvor jeg, i tæt samarbejde 
med ortopædkirurgerne, havde unikke muligheder for at 
påvirke og ensrette forløbet. Ud fra dette kunne jeg udføre 
både deskriptive og randomiserede undersøgelser af 
smertebehandling, blødning og transfusionsterapi, betyd-
ningen af logistiske forhold og mulighederne for optime-
ringen af det tværfaglige samarbejde om patienterne.

2.  hvad har du fundet ud af?
Hoftefrakturpatienter er en kompliceret og heterogen 
gruppe. Selv om forløbene kan standardiseres og opti-
meres enormt via regional smertebehandling, optimal 
transfusion og væskepolitik, optimeret anæstesi, rehabi-
litering, ernæring, iltterapi og dedikeret specialuddannet 

Disputats: ”Perioperative care of hip fracture patients”
Forsvar: ?
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sygepleje, så vil der ofte være brug for diagnostik og 
terapeutiske på specialistniveau – ud over den, der kan 
leveres på ortopædkirurgiske afdelinger. Vi har som 
anæstesiologer en særlig forpligtigelse via vores indsigt 
i perioperativ patofysiologi. De evner og det overblik 
over fysiologien hos den kirurgiske patient, som vi er 
i besiddelse af, kan ikke matches af tilsyn fra internt 
medicinske afdelinger. Jeg tror at vi i fremtiden skal 
involveres langt mere i hele patientforløbet end det er 
tilfældet i dag.
Min forskning har også givet mig en indsigt i, hvor 
komplekst det er at måle effekten af interventioner i det 
perioperative forløb. Alle komponenterne i det peri-
operative forløb påvirkes af hinanden i et kompliceret 
netværk, hvor optimering af enkelte elementer ikke vil 
kunne måles på grund af interaktioner mellem de for-
skellige dele. Hvis der er ti faktorer, der begrænser en 
patients rehabilitering, vil man ikke nødvendigvis kunne 
måle en forbedring ved at optimere to faktorer – uanset 
hvor mange patienter man inkluderer i sit studie. I frem-
tidig forskning tror jeg, at vi i højere grad skal tilstræbe 
at etablere ”kliniske laboratorier”, hvor vi standardise-
rer og kontrollerer langt flere elementer end tilfældet er 
i de fleste kliniske forsøg i dag.

3.  hvorfor valgte du at gå ind i forskning?
Efter at have haft introduktionsstilling i anæstesi på 
Hvidovre, var jeg blevet overbevist om at jeg gerne 
ville være med til at lave klinisk forskning. Jeg følte, og 
føler stadig at det er svært at arbejde med vores fag i 
dagligdagen uden at stille spørgsmålstegn ved de ting 
vi gør - kan det gøres bedre eller anderledes? Da min 
introduktionsstilling var overstået, blev jeg kontaktet 
af professor Henrik Kehlet, der havde mulighed for at 
oprette en stilling som klinisk assistent med ansvar for 
forskning i hoftefrakturenheden, der stod foran etable-
ring. Det krævede ikke meget betænkning at slå til, og 
jeg har aldrig fortrudt det.

4.  har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført 
dine studier anderledes?
Ved afslutningen af hver delprojekt, har jeg selv fået 
ny viden om patientgruppen, der ville have gjort de 

tidligere studier bedre. Særligt har jeg opdaget hvor for-
skellig patofysiologien er blandt de forskellige fraktur-
typer vi tilsammen kalder hoftefrakturer. Hvis jeg skulle 
gøre studierne om ville jeg have fokuseret mere på at 
målrette interventionerne efter frakturtyperne, da jeg 
tror mit signal i det enkelte studie ville være betydeligt 
forstærket.

5.  hvilke glæder og frustrationer har du oplevet 
undervejs?
Det har været en stor tilfredsstillelse at indgå i en tvær-
faglig arbejdsgruppe, hvor jeg har fået et unikt indblik 
i, hvordan man laver samarbejde mellem faggrupperne 
så beslutninger og behandlingstiltag rent faktisk virker i 
dagligdagen, og ikke bare står som endnu et dokument 
blandt instrukserne. Der har selvfølgelig også været 
mange frustrationer med samme. Følelsesmæssigt er 
forskning nok lidt en rutsjetur mellem euforisk glæde, 
når tingene går op i en højere enhed, og stor frustration 
når alt bare går for langsomt.

6.  hvad skal du lave når du er færdig med din 
afhandling
Jeg er færdig som speciallæge til sommer. Jeg starter 
herefter i en stilling på Hvidovre Hospitals anæstesiaf-
deling, hvor jeg skal stå for oprettelse af en perioperativ 
enhed. Det er tanken med denne enhed, at den skal 
stå for en tæt opfølgning af kirurgiske risikopatienter, 
således at det tværfaglige samarbejde omkring disse 
patienter øges. På denne vis vil vi forhåbentligt kunne 
optimere forløbene samt opspore og behandle kom-
plikationer, inden de udvikler sig i en sådan grad, at 
patientens forløb kompliceres unødigt. Jeg glæder mig 
rigtig meget til at prøve at få denne enhed i gang, og 
tror og håber at det er et felt, som vi kan udvikle mere 
inden for specialet.

7.  vil du fortsætte med forskning efter forsvaret?
Selvfølgelig! Jeg håber at implementeringen af den 
perioperative enhed vil give mulighed for masser af 
spændende projekter, både lokalt og i samarbejde med 
andre afdelinger.
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»
For 10 år siden afholdt anæstesiologer i Århus på for-
søgsbasis et ”forskningsseminar” med det formål at 
skabe mere sammenhold og forskningssamarbejde mel-
lem de geografisk spredte anæstesiafdelinger ved Århus 
Universitetshospital: Kommunehospitalet, Skejby Syge-
hus og Amtssygehuset - og siden 2003 Aalborg Sygehus. 

Det første seminar i 1999 blev finansieret med midler fra 
medicinalindustrien - det var dengang lovligt! Hoved-
temaet var forskning og udvikling ved anæstesiafdelin-
gerne. Seminaret var og er stadig åbent for alle læger 
med interesse for forskning og uddannelse. Man behøver 
således ikke være forskningsaktiv eller under uddannelse.

Arrangementet blev på alle måder en stor succes med 
omkring 55 deltagere. Efter det første seminar stod det 
klart, at vi slet ikke havde kendskab til, hvad der foregik 
af forsknings- og udviklingsaktiviteter på de forskellige 
afdelinger; og at der fandtes en ekspertise, som vi ikke 
udnyttede optimalt. Der var et stort potentiale for at etab-
lere eller udbygge samarbejdet. 

Seminaret er siden blevet en fast årlig tradition. Det 
afholdes altid i januar måned på Gl. Skovridergaard i Sil-
keborg - et smukt gammelt hotel og kongrescenter belig-
gende tæt ved Gudenåen. Det er et internat-arrangement 
med start fredag eftermiddag og afslutning lørdag mid-
dag. Deltagelse er gratis og inkluderer overnatning og 
fuld forplejning herunder ”festmiddagen” fredag aften. 

Deltagerne er anæstesiologer, kommende anæstesiolo-
ger, forskningsårsstuderende (lægestuderende), ph.d.-
studerende, tidligere og vordende ph.d.-studerende m.m. 
De forskningsansvarlige overlæger fra Region Midt og 
Region Nords hospitaler er inviteret ligesom repræsen-
tanter fra Region Syd. 

Programmet sammensættes efter input fra deltagerne og 
er bygget op af indlæg af 10-15 minutters varighed om 
ideer, igangværende projekter, MTV’er, afsluttede pro-
jekter m.m. Mange lægestuderende (forskningsårsstude-
rende) og yngre læger debuterer som foredragsholdere 
i dette forum, hvor de får råd og kritik – alt sammen i en 
positiv og konstruktiv atmosfære.   

Siden 2001 har speciallægeuddannelsen haft en markant 
plads i programmet. Med den nye speciallægebekendt-
gørelse blev der introduceret en række nye tiltag, og for 
alle, der ikke direkte var involveret i hoveduddannelsen, 
var der et stort behov for information. 

De postgraduat kliniske lektorer (PKL) er faste indlægs-
holdere ligesom lederen af forskningstræningsmodulet. 
PKL’en fra Region Syd deltager også og bidrager til at der 
er et højt informationsniveau mellem regionerne.

Forskningstræning i hoveduddannelsen er programsat 
ved at de uddannelsessøgende præsenterer deres afslut-
tede projekter. Selv om forskningstræningselementet 
tidsmæssigt fik en ydmyg plads i speciallægeuddan-
nelsen, er det imponerende, hvad de uddannelsessø-
gende har fået ud af kurserne og den øremærkede tid til 
projekterne.  

Hvad angår økonomien bag seminaret er vi meget privi-
legeret, idet Region Midtjyllands uddannelsessekretariat 
hvert år dækker alle omkostninger for op til 55 delta-
gere. En repræsentant fra sekretariatet er naturligvis 
inviteret.

Det er godt for et speciale at have en tradition for fagligt 
og socialt samvær under afslappede former. Det er bedre 
at snakke med hinanden end om hinanden.  

En kort beskrivelse af hvordan et forsknings- og 
uddannelsesseminar for anæstesiologer ved Århus 
Universitetshospital opstod og har udviklet sig. 

| forsknIng |

Forsknings- og udviklingsseminar i Århus
Else Tønnesen, professor, overlæge, dr.med. 
Anæstesiologisk-intensiv afd., Århus Universitetshospital. elsetoen@rm.dk 
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Den 1. juli 2009 var den dato, hvor jeg officielt overtog 
posten som editor-in-chief for Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica (Acta). Jeg følte mig godt forberedt efter 
mange års medlemsskab af redaktionen som menig 
editor og med erfaring som bedømmer for en række tids-
skrifter. Det viste sig imidlertid hurtigt, at der var mange 
aspekter, som jeg ikke anede det mindste om. Et tidsskrift 
er på mange måder en lille døgnkiosk, der skal køre kon-
stant. Det var derfor på mange måde rigtig dårlig timing, 
at jeg begyndte i jobbet på et tidspunkt så tæt på det, der 
skulle have været sommerferien.

Et manuskript passerer gennem mange delprocesser, før 
det eventuelt ender med at blive trykt. Den overvejende 
del af håndteringen sker elektronisk i et særligt system 
(ScholarOne, http://mc.manuscriptcentral.com/aas), som 
bruges af et meget stort antal tidsskrifter verden over, 
herunder i øvrigt også Ugeskrift for Læger. Forfatteren 
indsender manuskriptet i elektronisk udgave med tabel-
ler, figurer osv. og de skal selv sikre sig, at alle relevante 
dele er med og at det ser ud, som det skal. Forfatteren 
afkrydser også selv, hvilken type af manuskript, der er 
tale, f.eks. om det er en kasuistik, et ”letter to the editor”, 
en oversigtsartikel osv.

Det lyder måske enkelt nok, men mange manuskripter 
ryger åbenbart af sted i største hast, og så glemmer man 
at kikke efter, om det indsendte manuskript er læseligt 
og at det er komplet. Redaktionskontoret checker derfor, 
om der er alvorlige mangler, og er det tilfældet, så bliver 
manuskriptet ikke sendt videre i systemet til vurdering, 
før det er korrigeret. 

Næste trin består i, at editor-in-chief afgør, hvilken editor, 
der skal håndtere manuskriptet og være ansvarlig for at 
finde egnede eksperter til ”peer-review” bedømmelsen. 
Redaktionen har 20 medlemmer med hver sit ekspertom-
råde, der tilsammen gerne skulle dække anæstesiologi, 
intensiv medicin, akut medicin og smertebehandling. I 
princippet bedømmes alle manuskripter af to eksperter, 
men det er ikke altid let at finde nogen, som er villige til 
at påtage sig dette, og andre gange er bedømmerne så 
uenige, at det kan være overordentlig vanskeligt at be-
slutte, hvad man skal stille op. Her kommer editor-in-chief 
af og til ind i billedet for at skære igennem. Det kan også 
være nødvendigt at bede editor om at få det ekspederet, 
hvis der gået for lang tid, eller måske finde en anden 
editor. Forfattere er oftest temmelig utålmodige, så når vi 
skriver, at de vil kunne forvente et svar indenfor 8 uger, 
så lander der ikke sjældent en rykker på mit skrivebord 
efter 56 dage. 

De fleste manuskripter bliver afvist; i 2009 var det 78% 
der led denne skæbne. En hel del bliver afvist af editor 
uden ekstern peer-review allerede efter en hurtig gen-
nemlæsning, hvis det er åbenlyst, at det aldrig vil kunne 
blive aktuelt at publicere. Typisk drejer det sig om kasui-
stikker, der beskriver en alvorlig, men velkendt hændelse 
fra vores dagligdag, og forfatterne løste præcis proble-
met på den måde, som enhver fornuftigt person ville 
havde gjort i samme situation. Andre gange kan det dreje 
sig om helt utilgivelige fejl, som man uden at skamme 
sig gerne vil delagtiggøre hele verden i. I begge tilfælde 
vil vi afvise manuskriptet med den begrundelse, at vi 
kun publicerer kasuistikker, som beskriver helt ekstraor-

De fleste manuskripter bliver afvist; i 2009 var det 
78% der led denne skæbne. En hel del bliver afvist 
af editor uden ekstern peer-review allerede efter en 
hurtig gennemlæsning, hvis det er åbenlyst, at det 
aldrig vil kunne blive aktuelt at publicere.»

Acta Anaesthesiologica Scandinavica - de første erfaringer 
som editor-in-chief 
Lars S Rasmussen, professor, overlæge, dr.med.
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dinære tilfælde, som vi kan lære noget af. Vi modtager 
et meget højt antal kasuistikker, men vi forventer at få 
tilsendt færre fremover, idet vi nu forlanger, at patient 
eller pårørende har givet samtykke til publikation. 

Letters to the editor bør primært være bidrag til en viden-
skabelig diskussion af artikler, der er publiceret for nylig, 
men der kan også være andre korte og aktuelle indlæg, 
der kan publiceres i denne kategori. Der er desværre 
nogen, der prøver at maskere kasuistikker eller dårligt 
udført prospektive forsøg som Letters to the editor, og de 
bliver ikke vel modtaget.               

Der er altså kun omkring 20% af manuskripterne, der 
bliver accepteret, og det sker i reglen efter flere grundige 
revisioner. Randomiserede kliniske forsøg skal rapporte-
res i henhold til CONSORT http://www.consort-statement.
org/consort-statement/, der specificerer, hvad man 
detaljeret skal beskrive. Det drejer sig om f.eks. en klart 
formuleret hypotese, en præcis definition af det primære 
effektmål og en angivelse af, hvordan man regnede sig 
frem til, hvor mange patienter, der skulle indgå i under-
søgelsen. Derudover skal man beskrive, hvordan man 
udført randomisering, blinding samt hvor mange, der 
eventuelt ikke fik den planlagt intervention og hvorfor. 

Rapportering efter CONSORT er uomgængelig nødven-
digt ved randomiserede forsøg, men flere elementer er 
imidlertid også særdeles velegnede til rapportering af 
andre former videnskabelige undersøgelser. 
Desværre bruges det ikke altid, og det spiller helt klart 
ind, når man som editor skal beslutte, om et manuskript 
skal afvises eller tilbydes revision, så det kan ende med 
at blive accepteret til publikation. 

Den sproglige udformning spiller en mindre rolle, men 
af og til er det skrevet på så dårlig engelsk, at budskabet 
går tabt. Acta kan ikke tilbyde at skrive teksten om, men 
vi kan anbefale professionel hjælp, som forfatterne så 
betaler for at gøre arbejdet. Udgiften hertil er i virkelig-
heden lille i forhold til, hvad det i øvrigt koster at bedrive 
forskning, og manuskriptet bliver betydeligt mere over-
bevisende. Selvom mange kan skrive ganske udmærket 
på engelsk, så er der næsten 
altid muligheder for forbedrin-
ger, og det er heller ikke altid, 
at de mest seniore forfattere 
har brugt så meget tid på at 
polere formuleringerne. 
Det vigtigste ved et manu-
skript er titlen. Uden en god 
titel, bliver en artikel sjældent læst. Det næstvigtigste er 
abstractet, som alle nu kan læse på internettet. 

Det vigtigste ved et manuskript er titlen. Uden en god 
titel, bliver en artikel sjældent læst. Det næstvigtigste  er 
abstractet, som alle nu kan læse på internettet. Vi prøvet 
derfor at foreslå forbedringer af titel og abstract. Det 
er en virkelig god idé at læse manuskriptvejledningen 
grundigt igennem.

De anæstesiologiske tidsskrifter har i stor grad harmoni-
seret kravene f.eks. hvad angår, hvordan referencer skal 
anføres, men det er et irritationsmoment, at det ofte ikke 
er korrekt. Det er helt i orden, at man til Acta indsender 
et manuskript, som har været afvist et andet sted, men 
det ser pænt ud, at man retter teksten til efter vores krav. 
I det medfølgende brev ser det heller ikke godt ud, hvis 
der står ”Dear Professor Steven Shafer…”. 

Hvis editor beslutter, at vedkommende gerne vil se ma-
nuskript igen efter revision, så skal forfatterne udover at 
indsende en ny udgave også punkt for punkt svare på de 
spørgsmål og kommentarer, som bedømmerne og editor 
selv har anført. Ofte kan editor herefter blot checke, at de 
ønskede ændringer er implementeret, men det kan også 
være relevant at lade de oprindelige bedømmere se på 
det igen. Det er sjældent, at vi afviser manuskripter, der 
er tilbudt revision, men der er ingen garanti, og det er 
set, at forfatterne helt og aldeles stopper arbejdet med 
deres manuskript, når de regner med, at det vil blive ac-
cepteret, og så vil vi kræve en ny revision. Det kan ende 
med 4 eller 5 udgaver, før det bliver accepteret.

De accepterede manuskripter sendes til editor-in-chief, 
der løber det igennem før det sendes til produktion. De 
sidste rettelser kan her komme på plads i en korrespon-
dance med førsteforfatteren, før manuskriptet går til 
opsætning (type setting og copy editing) efter Acta’s stil 
med udarbejdelse af et proof, der så skal godkendes af 
forfatterne.

Artiklen kan nu lægges ud på Acta’s hjemmeside som 
”Early View” og kan findes i litteraturdatabaser. 
Editor-in-chief kommer igen ind i billedet, når de enkelte 
numre af tidsskriftet skal sættes sammen, så der bliver 
lidt for enhver smag, gerne med en oversigtsartikel og 
en editorial i hvert nummer. Vi har 10 numre om året, 
og hvert nummer indeholder ca. 130 sider, svarende til 
20-25 artikler i hvert nummer. Accepterer vi flere, så får 
vi en stor bunke artikler, der venter sammen med nogle 
frustrerede forfattere, og accepterer vi for få, så bliver der 
blanke sider i Acta. 

I et forsøg på at få flere til at tage 
Acta ud af plastikposen har vi gjort 
forsiden lidt mere appetitlig, og der 
er sat nogle små stykker tekst ind, 
som fremhæver emner i det aktuelle 
nummer.        

Videnskabelige tidsskrifter produce-
res med meget stor opmærksomhed rettet mod mini-
mering af omkostninger, og det betyder, at man i stor 
udstrækning køber ydelser, hvor de er billigst. For Acta’s 
vedkommende betyder det, at vi har redaktionskontoret i 
Oxford, Type Setting og Copy Editing i Indien, produktion 
i Edinburgh og trykning i Singapore. Det medfører, at 
DASAIM’s medlemmer kan få et professionelt fremstil-
let tidsskrift til en meget lav pris, nemlig under 35 kr. pr 
nummer.

Det vigtigste ved et manuskript er 
titlen. Uden en god titel, bliver en ar-
tikel sjældent læst. Det næstvigtigste 
er abstractet, som alle nu kan læse 
på internettet.
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11 prækursister har netop fået at vide, at de starter på 
et Hoveduddannelsesforløb i anæstesi i Region Øst om 
knap to måneder den 1. maj 2010.
Til lykke til jer. 
Med til historien hører desværre, at 25 af de i alt 36 ansø-
gere til Hoveduddannelsen i Region Øst ikke har fået en 
uddannelsesstilling. Til jer: Op på hesten igen - I får atter 
en chance til efteråret, hvor der er nye Hoveduddannel-
sesstillinger i sigte at søge på.

Allerede nu kommer de afviste ansøgere og spørger os: 
Hvad skal jeg gøre for at bedre mine muligheder for at få 
en stilling næste gang?
Og hver gang har vi lyst til at svare: Det er et godt 
spørgsmål.

Som uddannelsesansvarlige på Glostrup Hospital vil 
vi selvfølgelig helst svare i tråd med sandheden, når vi 
skal karriere-rådgive vores yngre kolleger. Hvis vi el-
lers kendte den – sandheden. Men det gør vi desværre 
ikke helt. Og hvis vi synes, det er svært at gennemskue 
kravene for at få en uddannelsesstilling, hvordan skal 
de uddannelsessøgende så kunne finde hoved og hale i 
hvilke kompetencer, de skal udvikle sig indenfor? Mest af 
alt sidder vi tilbage med den samme frustration, som vi 
oplever hos de afviste ansøgere. Så nu vil vi gerne bede 
jer om noget hjælp, så vi sammen kan samle os om mere 
konsensus.
Vi kender alle til de syv lægeroller. Man er blevet enige 
om, at der skal være fokus på specielt to af rollerne, når 
man skal udvælge ansøgere til samtale og til den ende-
lige besættelse af uddannelsesstillingerne. De to roller er 
hen holdvis den medicinske ekspert og akademikeren.

Der har – sådan som vi ser det - de senere år været en 
tendens til, at den akademiske rolle er blevet overdrevent 
opprioriteret, når vi har valgt blandt ansøgerne til uddan-

nelsesstillingerne. Det har man til dels kunne tillade sig, 
fordi anæstesi er blevet hot; mange yngre læger vil lave 
det samme, som vi gør.

Det er selvfølgelig alt sammen meget positivt. Og mis-
forstå os ikke: Forskning og videnskab er vigtigt både for 
den enkelte læge og for vores speciale som helhed.

Men. Når man opprioriterer noget, så gør man det jo på 
bekostning af noget andet, som bliver nedprioriteret. I 
det her tilfælde den medicinske ekspert. Eller på jævnt 
dansk: Klinikeren. Ham, som vores patienter møder hver 
dag og som skal lægge deres thorakale epi -  uden de 
store dikkedarer. Herude på prærien på Vestegnen har vi 
altid syntes, at den hærdebrede dygtige kliniker, der kan 
banke en garage op på en halv eftermiddag, har sin be-
rettigelse og skal være med i vores fold. Han kan jo slet 
ikke taste data ind på sin computer, uden at han rammer 
tre taster samtidig hver gang, han nærmer sig tastaturet. 
Dette på trods af godt håndelag, men med manglende 
speciel interesse ud i forskning. Så hvordan skal han 
overhovedet kunne lave videnskab i stor stil? Til gengæld 
kan han lægge fem CVK’er på en time uden at kny, og 
hvorfor egentlig ikke præmiere den slags evner?
Samtidig kan det vække forundring, at anden klinisk 
erfaring end anæstesi ikke tæller i det samlede billede. 
Med tanke på anæstesilægens brede arbejdsområde med 
mange kontaktflader til andre specialer, er det mærke-
ligt, at vi tænker så smalt med hensyn til opnået klinisk 
erfaring, når vi udvælger vores kommende speciallæge-
kolleger.

Det kan måske sammenlignes lidt med Gardners teorier 
om flere intelligenser eller funktionelle niveauer. Gard-
ners teoretiseren om, at man ikke bare skal opstille én 
test, der udsiger en IQ (= kræve et stykke forskning, der 
udløser et antal artikler), skal man i stedet for se poten-

| UddAnnelse |

Der har - sådan som vi ser det - de senere år været en tendens til, at den 
akademiske rolle er blevet overdrevent opprioriteret, når vi har valgt blandt 
ansøgerne til uddannelsesstillingerne. Det har man til dels kunne tillade sig, 
fordi anæstesi er blevet hot; mange yngre læger vil lave det samme, som vi gør.»

Hvis vi ellers kendte den - sandheden 
Bjarne Sonne, overlæge, Anne Lindhardt, overlæge og Pernille Lykke Pedersen, afdelingslæge, 
ph.d.-studerende. De uddannelsesansvarlige læger på Operations- og anæstesiafdelingen, 
Glostrup Hospital
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| UddAnnelse |

tialer inden for flere funktioner end bare de verbale og 
kognitive. Det kan give et godt outcome (jfr. eleven i 
folkeskolen, som senere i livet udfylder en god funktion i 
vores samfund – her den gode anæstesilæge).

Det hedder sig i retningslinierne fra DASAIM, at ét års 
introduktionsstilling i anæstesi er nok for den yngre 
læge med hensyn til at opfylde kravene som medicinsk 
ekspert. Men det passer nok ikke helt. Nu til dags skal 
ansøgeren alt andet lige have lidt mere erfaring og gerne 
have haft anæstesi på mindst to forskellige afdelinger for 
at kunne komme i betragtning til et hoveduddannelses-
forløb. Det bør vi vel så fortælle vores yngre kolleger, så 
de ved, hvad de skal rette sig efter?

Den anden lægerolle, man fokuserer meget på – lidt for 
meget efter vores smag – er den akademiske ekspert. 
Altså; hvor meget videnskab har ansøgeren lavet? Det 
skal retfærdigvis siges, at man denne gang i forbindelse 
med ansættelserne af stillingerne pr. 1. maj faktisk ned-
tonede videnskabens betydning en smule i det samlede 
regnskab. Men der er stadig for stor en ubalance, synes 
vi. Derfor er det også glædeligt, at man fra Uddannelses-
udvalgets side har besluttet at nedsætte et underudvalg, 
der skal kulegrave: Hvad mener vi egentlig med viden-
skab? Tæller en publikation i forbindelse med ansøgerens 

OSVAL II opgave i slutningen af medicinstudiet på lige 
fod med al anden videnskab? Hvad med det review, an-
søgeren lavede dengang, han troede, at han skulle værre 
pædiater? Og er alle ph.d.’er lige? Med andre ord: Er 
forskning bare forskning, eller er noget forskning bedre 
end andet – og i så fald hvad er bedst?
En sidste ting er kvalitetssikringsprojekter. Hvorfor bliver 
de egentlig ikke vurderet højere i det samlede billede, 
når vi nu alle sammen (vel?) er enige om, at den slags 
projekter har stor værdi?
Ja ja. Mange spørgsmål på kort tid.

Hvis det her var en videnskabelig artikel, ville du nu 
kunne læse i det afsluttende summary: 
Én af de store opgaver for DASAIM de kommende år 
må være at sørge for, at vores yngre kolleger ved, hvilke 
parametre, de bliver målt på, når de søger en uddan-
nelsesstilling. Og hvor meget hver af de enkelte brikker 
egentlig tæller i det samlede puslespil. Bør den medicin-
ske ekspertrolle ikke have større impact i bedømmelsen 
af kommende kursister til Hoveduddannelsen?

Hvis du vil være med til at lægge puslespil med os andre, 
så kom med din kommentar og vend brikker med os, 
så vi sammen kan lave et billede, som alle kan se, hvad 
ligner. Ikke mindst de uddannelsessøgende.

Forskning med FYA
FYA's gå-hjem-møder fortsætter  
til efteråret. 

Se datoerne på fya.nu
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Formanden for DASAIMS uddannelsesudvalg (DUU) 
berettede i forrige nummer af DASINFO om den nye 
procedure ved besættelse af hoveduddannelsesstillinger. 
Specialet står med et stort ”positivt” problem i og med 
at der er langt flere kvalificerede ansøgere end stillin-
ger. Specialets popularitet har været støt stigende de 
seneste år og denne udvikling ser umiddelbart ud til at 
fortsætte. Tidligere kunne man næsten vente på at man 
fik hoveduddannelse (HU) da anciennitet betød at man 
akkumulerede point automatisk. Denne løsning har hver-
ken DASAIM eller FYA været tilfredse med. Det må være 
specialets pligt at sikre at vi vælger de bedst kvalificerede 
ud fra den i forvejen imponerende ansøgerskare. 

Tredje runde med den nye ansættelsesprocedure er 
netop overstået og det giver anledning til at gøre status 
og reflektere lidt over nuværende praksis i forbindelse 
med udvælgelse af kommende anæstesiologiske special-
læger.

DUU har lagt vægt på en gennemsigtig og konsistent 
prioritering blandt ansøgere til HU i alle tre regionale 
ansættelsesudvalg. Dette mener vi i FYA opnås med den 
nye procedure. Men det er ikke kun vigtigt at ansøgerne 
vurderes ens, det er altafgørende at kommende ansøgere 
også ved hvad de bliver vurderet på. 
Den faglige profil, udarbejdet af DUU, lægger vægt på 
ansøgere med brede kompetencer inden for de syv læge-
roller men med størst vægt på ”akademikerrollen” samt 
”medicinsk ekspert”. Men hvad betyder det i praksis?

seneste erfaringer fra ansættelser
Som det fremgår af nærværende tabeller tilbydes 
samtale og HU typisk til ansøgere der udfylder > 5 roller 
og hvor én af disse er akademikerrollen. Dette gælder 
også ansøgere med flere års anæstesierfaring. Inden 
for rollen ”medicinsk ekspert” har de fleste ansøgere 
12-14 måneders anæstesi ud over introduktionsstilling 
og står derfor stort set ”lige” når denne rolle vurderes. 
Den anden tungtvejende rolle ”Akademiker” får derfor 
en overordentlig stor betydning når der skal prioriteres. 
Der har dog i udvalgene været akademisk velfunderede 
ansøgere der ikke blev tilbudt HU-stilling da de savnede 
bredde/ medicinsk ekspert.

er der nepotisme eller individuelle variationer?
Erfaringen fra FYAs medlemmer af ansættelsesudvalgene 
er utvetydig. Inden for udvalgene bliver alle vurderet via 
samme kriterier. Det er dog svært, især fordi forskellene 
nogle gange er hårfine, men alle forsøger at følge DUUs 
nationale retningslinjer og nepotisme opleves ikke.

| fYA |

Prioriterer vi rigtigt i udvælgelsen af kommende  
anæstesiologer? 
Øivind Jans, læge, ph.d.studerende, formand for FYA. Rigshospitalet, Enhed for Kirurgisk  
Patofysiologi, JMC 4074. På vegne af FYA’s bestyrelse

Bredde målt i antal roller ansøgeren udfylder vs. tildelt HU
nord syd Øst

Antal roller JA neJ JA neJ JA neJ
7 0 0 1 0 2 0
6 0 1 3 0 4 3
5 2 2 0 1 3 6
4 3 1 1 1 1 4
3 4 5 1 1 1 4
2 0 7 0 0 0 5

Antal 1. forfatterskaber vs. tildelt HU
nord syd Øst

1. forfattersk. JA neJ JA neJ JA neJ
+7 0 0 0 0 1 0

5-6 0 0 1 0 2 0
3-4 0 0 0 0 2 0
1-2 6 2 1 0 2 4

0 3 14 4 3 4 17

Måneder i anæstesiologi ud over introstilling vs. tildelt HU
nord syd Øst

Anæst. tid JA neJ JA neJ JA neJ
+30 1 0 0 0 0 0

25-30 0 0 0 0 2 2
19-24 1 1 1 0 1 4
13-18 0 3 1 0 2 8

7-12 4 2 1 1 3 4
0-6 3 9 3 2 3 5
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Det virker til gengæld som om der er uenighed på tværs 
af udvalgene mht. hvad der helt præcist er indeholdt i 
enkelte roller. 

Det virker til gengæld som om, 
der er uenighed på tværs af udval-
gene mht. hvad der helt præcist 
er indeholdt i enkelte roller. 
Eksempelvis er der ikke nationalt 
fodslag hvad angår værdien af 
”side-uddannelse” altså den del af 
den medicinske rolle, der ikke er 
anæstesiologi.

Efter tre runder med mange erfaringer, bør vi nok gen-
nemgå den faglige profil endnu en gang

Hvis man vover forsøget og lader blikket vandre blandt 
andre populære specialer og derefter ind i krystalkuglen, 
vil man måske opleve at samtlige tildelte HU-stillinger 
om nogle år går til ansøgere med ph.d. eller en længere 
publikationsliste bag sig. Dette på bekostning af andre, 
knapt så forskningsmindede ansøgere, med flere års 
anæstesiologisk erfaring og med meritter inden for andre 
af de 7 lægeroller.

spørgsmålet er om det er der vi vil hen? 
Der findes mange gode argumenter både for og imod 
den store vægt på akademikerrollen. 
Der er ingen tvivl om at en stor forskningsaktivitet styrker 
specialet og driver det frem. Men skal der også være 

plads til ansøgeren med brede kompetencer og klinisk er-
faring, men uden de store akademiske meriter?  Hvis an-
søgerne skal have forsket betydeligt for at få HU, skyder 
forskningstræningsmodulet så ikke under målet? Skal vi 

alle have de samme kompeten-
cer for at få adgang til specialet? 
Emnet giver anledning til mange 
gode spørgsmål og sikkert endnu 
flere svar.

FYA anerkender forskningens 
store betydning for specialet og 

ser det som en styrke hvis mange kommende anæstesio-
loger er forskningsaktive. Akademikerrollen er derfor en 
af de væsentligste lægeroller i den faglige profil. Dog ser 
vi det som et problem for bredden i specialet, hvis akade-
mikerrollen går hen og bliver den eneste reelt afgørende 
rolle for adgang til specialet. FYA vil arbejde videre for en 
prioritering af ansøgere med bredt funderede, og frem 
for alt, relevante, kompetencer.

Hvordan udnytter vi fagets popularitet og sikrer en 
relevant og fair udvælgelse af kommende anæstesio-
loger? Det er ikke noget nemt spørgsmål at svare på, 
men vi mener at det er en debat værdig. Derfor sætter 
FYA i den kommende tid, fokus på hvilke kompetencer 
der ønskes hos fremtidige speciallæger. Kom gerne 
med bidrag, enten her i bladet, eller deltag i debatten 
på FYA’s hjemmeside www.fya.nu, hvor også yderli-
gere statistisk materiale fra seneste ansættelsesrunde 
er at finde.

| fYA |

Det virker til gengæld som om der er 
uenighed på tværs af udvalgene mht. 
hvad der helt præcist er indeholdt i 
enkelte roller.
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Uddannelse har altid ligget FYA’s bestyrelse meget på 
sinde, og anæstesiologi var et af de tre første specialer, 
der fik juniorinspektorer (ikke-speciallæger) knyttet til 
Sundhedsstyrelsens inspektorordning.  
Det er udviklende og motiverende at deltage i (god) 
undervisning, konstruktiv feed back og faglige diskussio-
ner – både som modtager og afsender. De gode/dårlige 
oplevelser man som yngre læge har med uddannelse, 
har stor betydning for både valg af speciale og for det 
personlige faglige og sociale engagement, der sikrer 
glæden ved faget og dermed videreudviklingen af ens 
fagområde. 
Inspektorordningen skal bidrage til kvalitetssikring og 
kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse. Et 
”vagtkorps” af inspektorer og juniorinspektorer fra hver 
uddannelsesregion besøger specialerelevante afdelin-
ger i de andre regioner, går i dialog med afdelingen på 
konstruktiv vis og fremlægger slutteligt en rapport, der 
indeholder de forpligtende aftaler til forbedring af uddan-
nelsesforholdene, som bliver indgået med afdelingen.

Inspektorrapporten er baseret på kvalitative interviews med 
alle grupper af interessenter i uddannelsen: uddannelses-
læger, speciallæger, sygeplejersker, samarbejdspartnere, 
afdelings- og hospitalsledelse m.fl., og afdelingens rutiner 
og procedurer bliver analyseret. Rapporten indeholder en 
handlingsplan med tidshorisont for hvert tiltag samt for næ-
ste besøg, der vil have fokus på de aftalte indsatsområder.

FYA’s 15 juniorinspektorer er en af de største grupper i In-
spektorordningen. At de fem af juniorinspektorerne også 
har engageret sig i FYA’s bestyrelsesarbejde understre-
ger, hvor vigtig sammenhængen mellem uddannelses-
kvalitet og FYA’s arbejde opfattes.

Inspektorerne medvirker til videreudvikling og forbedring 
af den lægelige videreuddannelse, og får selv inspiration 
til uddannelsesmæssige tiltag på egen afdeling i et møde 
med ligesindede, der deler interesse for uddannelse. 
Den professionelle og personlige udvikling er også vigtig 
inden for lægevidenskab, hvor der konstant fremkommer 
ny viden og procedurer, ligesom uddannelse ikke bare er 
noget man ”har” - det er et dynamisk element der hele 
tiden skal udvikles og tilpasses.

Når Sundhedsstyrelsen har brug for at få nye juniorinspek-
torer, opslås stillingerne i hver region på www.FYA.nu. I 
2009 blev syv kolleger nye juniorinspektorer i anæstesio-
logi. Efter speciallægeanerkendelse søger de fleste indstil-
ling fra DASAIM som inspektor for fire år ad gangen.
Se, hvem der er (junior)inspektorer på Sundhedsstyrel-
sens hjemmeside www.SST.dk > Uddannelse og autori-
sation > Inspektorordningen

Link til hjemmeside (mhp netudgave, ikke papirtryk): 
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/In-
spektorordning/Inspektorer.aspx?Sorting=Specialties 

| fYA |

Juniorinspektorer og FYA har fokus på uddannelse 
Foreningen af Yngre Anæstesiologer

FYA’s dagbog – med den unge Anæstesiolog på arbejde
Foreningen af Yngre Anæstesiologer

FYA har fokus på unge anæstesilægers uddannelse. 
Uddannelse skal foregå i øjenhøjde. Derfor følger vi i de 
kommende 12 måneder den nye anæstesilæge Thomas i 
introduktionsstilling, som han tiltrådte den 1. marts på et 
centralsygehus.
FYA håber at andre helt unge anæstesilæger vil finde 
fornøjelse og måske også lidt trøst i at læse, at andre 

deler de tanker, man ellers kan føle sig ret alene med. 
Mere erfarne anæstesiologer håber vi vil blive mindet om 
hvilke overvejelser, en ny kollega gør sig, og dermed få 
fornyet gejst som vejleder og rollemodel.

Rigtig god læsning!

”To uger i faget som æstesiolog. Lægerne taler om ting jeg aldrig har hørt om før trods jeg er efterhånden 3 års kandi-
dat! Min første patient får følgende præsentation "Velkommen, jeg hedder Thomas og er under uddannelse til narko-
selæge, jeg skal bedøve dig". Der gik der to ting op for mig der. Nu er det MIG der er i anæstesien!! Plejer det ikke at 
være dem man ringer til ude på afdelingerne og fra skadestuen når man står med en akut patient?! Den anden ting der 
gik op for mig var at det er en dårlig idé at indlede en narkose med ordene "under uddannelse" lige inden indledningen 
til en bedøvelse, for så har patienterne rigtig mange bekymringer og spørgsmål på OP stuen. Så nu hedder det; "Vel-
kommen, jeg hedder Thomas og er narkoselæge." 
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| fAgoMrÅderne – AnæstesI |

Ved alle præoperative samtaler i Danmark, bliver patien-
terne præoperativt vurderet og scoret i henhold til ASA 
- klassifikationssystemet . Men hvordan gør vi det og gør 
vi det ensartet over hele landet?
ASA scoringen stammer fra ”The American Society of 
Anesthesiologists (ASA)” vurdering af patienternes fysi-
ske status præoperativt. 
På ASA ’s hjemmeside finder man følgende definition og 
bemærk, at de forskellige scorer benævnes P1-6:

These definitions appear in each annual edition of the 
ASA Relative Value Guide. There is no additional informa-
tion that will help you further define these categories. 

ASA scoringen er altså ”The American Society of Anes-
thesiologist’ vurdering af ”physical status”.
Disse definitioner fremgår hvert år af ”ASA Relative Value 
Guide” og det pointeres på deres hjemmeside, at der 
ikke er anden information, som kan hjælpe med yder-
ligere at definere disse kategorier. Det virker logisk at 
forvente en klasse, mellem ASA 2 og ASA 3 for moderat 
systemisk sygdom. Det er heller ikke klart, hvilken ASA 
klassifikation en patient som lider af flere systemiske 
sygdomme samtidigt, skal tildeles.

Forskellige forfattere giver forskellige versioner af ASA-
definitionen. Det skyldes nok, at klassifikationen er vag 
og at ordet ”systemisk” kan forårsage tvivl. Derfor giver 
forskellige anæstesiologer ofte den samme patient en 
forskellig ASA-grad og det er måske et problem vi også 
har i Danmark, regionerne imellem.

Der er forskellige holdninger til anvendeligheden af ASA-
klassifikationen. Anæstesiologer bruger den som et præ-
operativt estimat af patientens overordnede fysiske helbred 

eller sygdom, medens andre betragter den som en skala til 
at forudsige perioperativ risiko i forbindelse med operation.
Dette debatoplæg om ASA-klassificering er foranlediget af 
en forespørgsel til anæstesiudvalget fra overlæge Anders 
Gadegaard Jensen, Odense Universitets Hospital d.27.
november 2009. Her var baggrund for ASA diskussionen:

Ved seneste nationale audit i NIP-gruppen for akut mave-
tarm kirurgi, blev det diskuteret, hvorvidt ASA klasse kan 
anvendes i statistiske sammenhænge.
”Den direkte årsag til diskussionen var, at patienterne i re-
gion hovedstaden i gennemsnit var vurderet til at tilhøre en 
lavere ASA klasse end patienter i andre dele af landet. Det 
skulle alt andet lige betyde, at patienterne i region hoved-
staden er mere raske end patienter fra den øvrige del af lan-
det. Desuden burde patienterne i region hovedstaden også 
have lavere mortalitet som følge af komorbiditet. Men dette 
er ikke tilfældet. Ved blødende ulcus er mortaliteten højere i 
region hovedstaden (15%) end i resten af landet (8-9%)”.

Udvalget anerkender, at der kan være et problem, at vi 
i et lille land som Danmark muligvis bruger en præope-
rativ fysisk score forskelligt. Udvalget ser sin opgave i 
denne sammenhæng, som at skulle:

• skabe debat om emnet
• stimulere en øget ensartethed i vores ASA gradering 

af patienter i landet gennem diskussion

Spørgsmålet er om vi kan blive enige om en national 
forståelse af ASA-klassifikationen (ASA Physical Status 
Classification)?” 

Med dette indlæg vil anæstesiudvalget gerne starte en 
debat på de danske anæstesiafdelinger, hvor man gennem 
diskussion til præ-møderne forhåbentligt når frem til en 
øget ensartethed i klassifikationen. Meningen er ikke at 
opfinde et nyt klassifikationssystem, men at bruge den vi 
har på en ensartet måde.
Anæstesiudvalget vil arbejde videre ved at gennemgå 
litteraturen for at afklare om der er en eller anden form for 
konsensus i klassificering af kliniske cases. Ved DASAIM’s 
årsmøde vil vi gennemføre en lille undersøgelse hvor 
deltagerne af årsmødet vil blive opfordret til at ASA-klassi-
ficere nogle bestemte kliniske cases for at afklare ensartet-
heden af vores vurderinger.

AsA Physical status Classification system
P1: A normal healthy patient
P2: A patient with mild systemic disease
P3: A patient with severe systemic disease
P4:  A patient with severe systemic disease that is a 

constant threat to life
P5:  A moribund patient who is not expected to 

survive without the operation
P6:  A declared brain-dead patient whose organs are 

being removed for donor purpose

Det virker logisk at forvente en klasse, mellem ASA 2 og ASA 3 for moderat 
systemisk sygdom. Det er heller ikke klart, hvilken ASA klassifikation en patient 
som lider af flere systemiske sygdomme samtidigt, skal tildeles.»

ASA – Hvordan vurderer vi i Danmark?
Anæstesiudvalget
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| fAgoMrÅderne – IntensIv terAPI |

»

Intensiv Symposium 2010 på Hindsgavl 29.-30. januar 
Marcela Carlsson, overlæge, Bjarne Dahler-Eriksen, overlæge, Thomas Strøm, afdelingslæge, 
ph.d.stud., Palle Toft, professor, dr.med. Anæstesiologisk-Intensiv afdeling V, Odense Universi-
tetshospital

neurologi
Symposiet var som sædvanligt en succes med 160 delta-
gere og mange interesserede sponsorer. Initialt rede-
gjorde Thomas Strøm fra Odense om sit ph.d.projekt. En 
protokol uden sedation til kritisk syge patienter forkorter 
tiden på respirator, indlæggelsestiden på intensivafde-
lingen og indlæggelsestiden på hospitalet. Som gestus 
til symposiet var artiklen samme dag blevet publiceret i 
Lancet. 2010; 375:475-480. [Epub ahead of print]. Ph.d.-
projektet vil blive yderligere omtalt andetsteds i dette 
blad.

Herefter havde Carl Waldmann, Reading, England, 
et indlæg om sedation og delirium i intensivafdelin-
gen. Indslaget var meget underholdende med talrige 
videoklip. I England havde man interesseret sig for, om 
intensivpatienterne var tilstrækkeligt smertebehand-
lede, frekvensen af agiteret delirium, muligheden for 
rehabilitering efter posttraumatisk stress disorders. 
(CCM 2003; 31: 22-26). CW anvendte Richmond Agita-
tion-Sedation Score (RASS) til at vurdere sedations- og 
agitationsgraden samt CAM-ICU til at vurdere om ptt. 
havde delirium.

I England havde man interesseret sig for, om intensivpatienterne var 
tilstrækkeligt smertebehandlede, frekvensen af agiteret delirium og 
muligheden for rehabilitering efter posttraumatisk stress disorders.
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traume
Herefter fulgte Sandro Rizoli (SR) med et indlæg om ICU 
trauma care. SR kommer fra Department of Surgery and 
Critical Care Medicine, Sunnybrook Hospital, Toronto. 
Sunnybrook Hospital er med 1000 senge et af de to 
traumecentre i Toronto med en optage-population på 
4 millioner indbyggere og modtager årligt 1100 multi-
traumatiserede patienter med ISS > 6, inklusiv 600 med 
traumatic brain injury (TBI).
SR indledte sit foredrag med et historisk perspektiv på 
damage control kirurgi og resuscitation ved traumatise-
rede patienter. Damage control (DC) laparotomi (ifølge 
SR den første revolution inden for traumatologi) blev 
introduceret i 1993 (J Trauma 1993; 35: 375-82; discus-
sion 382-3) og har henledt opmærksomhed på “the lethal 
triage”: acidose, koagulopati og hypotermi ved traumer. 
De samme principper er fortsat gældende ved DC-kirurgi: 
permissiv hypotension, hurtig kontrol over blødning og 
kontamination, intraabdominal pakning med midlerti-
dig lukning, stabiliserende på ITA og forsinket definitiv 
kirurgi (2-3 dage).  DC-princippet omfatter endvidere mid-
lertidige vaskulære shunts, intravaskulære/intraaortale 
stents og ekstern ortopædkirurgisk fiksation. 

Introduktion af RhFVIIa i 1999 (Lancet 1999; 354: 1879) 
med implementering af protokoller for massiv transfu-
sion kaldte SR for den anden revolution i traumebehand-
ling. Blødning er fortsat den hyppigste dødsårsag, der 
kan forebygges ved multitraume.
SR gjorde opmærksom på, at mellem 25% (J Trauma 
2003;54:1127-30) og 28% (J Trauma 2003; 55:39-44) af 
traumepatienter har allerede ved traumemodtagelse 
uden forudgående fortynding tidlig koagulopati med høj 
INR.

SR gennemgik patofysiologi af traume-relateret koagulo-
pati (J Trauma 2008;65:748-54) med speciel fokus på koa-
gulopati tidligt i traumeforløbet (Ann Surg 2007;245:812-
8).
Krigserfaringer fra Operation Iraq Free med blod-baseret 
resuscitation og begrænset krystalloid indgift blev præ-
senteret. Ved tidlig brug af frisk frosset plasma (FFP) i 
ratio 1:1 med erytrocytter falder mortaliteten signifikant 
(J Trauma 2007;63:805-13). Det samme konkluderede 
et amerikansk traumecenter ved analyse af mere end 
25.000 traumer med 383 massiv transfunderede patienter 
(J Trauma 2009; 66: 693-7), mens et andet materiale med 
134 massiv transfunderede patienter ikke kunne genfinde 
et signifikant mortalitetsfald (J Trauma 2009; 66: 358-62; 
discussion 362-4).

Patofysiologi, gradering, monitorering og behandling af 
abdominal compartment syndrom blev gennemgået med 
speciel fokus på dekompressiv laparotomi som behand-
lingsmulighed (World J Surg 2009; 33: 1110-5).

TBI-relaterede kramper er hyppige og skal behandles 
med fenytoin (Neurology 2003; 60: 10-6). Katekolamin 
storm ved TBI aktiverer makrofager og kan udløse neuro-
gent lungeødem.

SR sluttede sit spændende foredrag med at advokere for 
grundig gennemgang af traumepatienter på ITA for at 
finde de eventuelt oversete skader (J Trauma 2003;54:38-
43; discussion 43-4).

ItA-opfølgning
Under overskriften ”Follow up and rehabilitation after 
critical care” holdt Carl Waldmann et nyt inspirerende 
foredrag og introducerede begrebet ”Intensive aftercare 
after intensive care”. Han tog udgangspunkt i 15 års erfa-
ring fra Reading, London med et tilbud til post-intensive 
patienter om ambulant opfølgning, idet erfaring viste 
at de problemstillinger disse patienter frembyder er 
vanskelige at takle for det etablerede sundhedsvæsen. 
Ambulatoriet i Reading, som drives for fondsmidler, er 
bemandet med en intensiv sygeplejerske og delvist med 
en intensivlæge og patienterne ses efter behov, men 
typisk 2, 6 og 12 mdr. efter udskrivelse fra intensiv afde-
ling, evt. ved besøg i eget hjem. I et observationelt studie 
blev 109 post-ARDS patienter fulgt i 1 år, og vedvarende 
fysiske og psykiske problemer kunne dokumenteres 
(NEJM 2003;348 (8): 683-93). I et randomiseret design 
blev effekten af de ambulante kontroller vurderet og der 
kunne påvises signifikant bedring i ”fysisk tilstand” og 
reduktion i forekomst af depression hos patienten som 
fulgte den ambulante behandling, men ingen forskel i 
PTSD-symptomer (CCM 2003; 31: 2456-61). 

fra Ibsen til larsson
Professor Anders Larsson (AL) afsluttede den første 
symposiedag med en oversigtsforelæsning med titlen 
”Fra Ibsen til Larsson – respiratorbehandling – state of 
art”. Inden AL fik ordet, fik han en fortjent stor tak fra 
professor Else Tønnesen (ET) for indsatsen gennem 
10 år som ”dansk” intensiv-professor.  Bl.a. blev AL’s 
arbejdsindsats i forbindelse med den skandinaviske 
intensivuddannelse, det europæiske intensiv selskab og 
specielt AL’s egenskaber som underviser og formidler 
understreget.

Som titlen lagde op til tog AL udgangspunkt i Bjørn 
Ibsens pionérarbejde under polio-epidemien i Køben-
havn i 1952 (Lancet 1953;261 (6749):37-41) og gennem 
de følgende 3 kvarter blev vi elegant ført op til nutiden 
og ind i fremtiden indenfor det respirator fysiologiske 
område. AL gennemgik flere af emnets ”milepælestu-
dier”, såsom det danske studie som påviste udvikling af 
atelektaser i forbindelse med anæstesi og intensiv terapi 
(Pediatri Radiol 1980;9:145-8) og som dannede grund-
laget for Gattinoni’s (Anest 1988;69:824-32) og Amato’s 
(AJRCCM 1995;152:1835-46) klassiske arbejder. Teorien 
vedr. ”best peep” blev gennemgået sammen med det 
randomiserede multicenterstudie af Mercat et al, hvor 
der ikke kunne påvises nogen ændring i mortaliteten ef-
ter intervention med recruitment-regime, men der kunne 
påvises et fald i antal dage med mekanisk ventilation 
og i varigheden af organ-dysfunktion (JAMA 2008;299 
(6):646-655). Dette blev af AL oversat til at ”det ser ud til 
at højt peep er gavnligt og ingen har endnu påvist at det 
er farligt”.  
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Af mulige fremtidige respiratoriske hjælpemidler nævnte 
AL udviklingen inden for nyere extra-corporale devises, 
og berørte i den forbindelse resultaterne fra CESAR-
studiet (Lancet 2009;374:1351-63), hvor der kunne påvises 
at patienter indlagt på et ECMO-center overlever i højere 
grad, og ikke nødvendigvis fordi de bliver lagt på ECMO 
(extra corporal membran oxygenering), men formentlig 
fordi behandling varetages af læger med erfaring i be-
handlingen af svær ARDS (se gennemgang senere i dette 
referat). Brug af det transpulmonært tryk (Anestesiologi 
2009;111:826-35) og trykvolumen-kurve (CCM 2008:12:R7) 
samt brugen af elektrisk impedance tomografi (Int Care 
Med DOI 10.1007/SCC134-009-1447) blev også nævnt, li-
gesom NAVA (neurally adjusted ventilatory assist) som et 
nyt bidrag til trykstøttet ventilation kort blev gennemgået.

AL afsluttede sit foredrag med at takke for 10 gode år i 
Danmark og kunne fortælle at han for fremtiden skulle 
arbejde i Uppsala, og lede det respirationsfysiologiske 
laboratorium som de seneste mange år har været ledet 
af Göran Hedenstierne.

Infektioner på vItA
Jens Lundgren (JL) fra Rigshospitalet fortalte om virus. 
Han gennemgik de første tilfælde af H1N1 influenza, 
herunder de første meldinger om dødelighed ved det 
nye virus på op til 0,4% af de smittede, som dog ved 
nærmere undersøgelse viste sig at være noget lavere. 
I DK eksempelvis er dødeligheden nede på 0,006% af 
de smittede. JL gennemgik de nye muligheder indenfor 
diagnostik og behandling ved virussygdomme. Han 
diskuterede om fund af virus sygdom hos en kritisk syg 
patient er et udtryk for primær infektion eller er en reak-
tivering efter en tidligere infektion (Agnès Beby-Defaux 
et al., Disseminated varicella with multiorgan failure in 
an immunocompetent adult, Journal of Medical Virology, 
Volume 81 Issue 4, Pages 747 - 749). Retrospektive un-
dersøgelser har vist at fund af virus, eks HSV i svælg hos 
intuberet kritisk syg patient (Lancet 2003; 362:1536–1541) 
er associeret med en dårligere prognose. Da man ikke 
har nogen randomiserede undersøgelser på området er 
det uvist om man skal behandle en sådan infektion eller 
blot følge den (CCM 2009; 37(8): 2350-2358) Såfremt man 
vælger aktivt at behandle bør behandlingseffekten følges 
nøje med titer-målinger hvor dette er muligt (The Journal 
of Infectious Diseases 2008; 198: 5: 659–663). Ekspertbi-
stand er ofte nødvendig. 

Jens Schierbeck (JeS) fra Odense fortalte om svampe-
infektioner hos kritisk syge patienter. Hos kritisk syge 
patienter er forekomsten af invasive svampeinfektioner 
fundet at være op til 10-17% ved bloddyrkninger.
(JAMA 1995; 274(8): 639-44). Candida albicans står for 
50% af diagnostisrede svampeinfektioner, dog kunne 
man frygte at antallet af ikke-flucunazolfølsomme C. Gla-
brata er stigende (ikke publiceret materiale fra Odense). 
Det er retrospektivt vist at invasiv Aspergillus og kritisk 
sygdom er associeret med høj mortalitet (Am J Respir 
Crit Care Med 2004; 170 (6): 621-5). JeS diskuterede 
profylakse og timing i antifungal behandling og nævnte 

at man bør lade sig vejlede af dyrkning (Pappas CID 2004 
38 161-89). En god rettesnor kan findes i: Clinical Prac-
tice Guidelines for the Management of Candidiasis (Clin 
Infect Dis 2009; 48:503–35). JeS problematiserede også, 
om man profylaktisk skal behandle kritisk syge patien-
ter, og om man kan bruge biomarkører til at vejlede sin 
behandling. Endvidere blev det nævnt at der er udviklet 
forskellige score-systemer for at belyse, om patienter 
skal profylaktisk behandles (Ostrosky-Zeichner et al. My-
coses 2009 Jul 21. [Epub ahead of print]).

dId/Procalcitonin
Dansk Intensiv Database for 2008 blev præsenteret. 
Herefter kunne Jens Ulrik Jensen på vegne af ”The 
procalcitonin and survival (PASS) study group” præsen-
tere resultaterne fra PASS-studiet, som mange af landets 
intensive afdelinger har deltaget i. I studiet blev 1200 
patienter randomiseret til enten ”standart behandling” 
eller ”pro-calcitonin (pCT)-vejledt behandling”. Studiets 
primære endemål var 28 dages mortalitet og der fandtes 
ingen mortalitetsforskel imellem de to grupper (414 af 
609 overlevede i pCT-gruppen og 405 af 596 overlevede 
i kontrolgruppen, p=0,80). Studiets ene sekundære en-
demål var ”varighed af respiratorterapi” og lidt overra-
skende fandt man at patienterne i kontrolgruppen havde 
kortere respirator-tid i forhold til pCT-gruppen. Studiets 
andet sekundære endemål var varigheden af intensiv 
behandlingen, og her fandtes ligeledes lidt overraskende, 
at patienterne i interventionsgruppen lå en dag længere 
på intensiv sammenlignet med patienten fra ”standard 
gruppen” (6 dage vs. 5 dage). Studiet er endnu ikke 
publiceret.

Traditionen tro afsluttedes symposiet med intensivnyhe-
der fra året der gik, ved de 2 professorer 
Palle Toft (PT) redegjorde fra the renal replacement 
therapy study of intensity of CRRT in critical ill patients. 
1500 patienter indgik i studiet. Ptt. var randomiserede 
til replacement-væske 40 ml/kg/time versus 25 ml/kg/
time. Der var ingen forskel mellem de to grupper (NEJM 
2009; 361: 1627-38).  Best kidney (beginning and ending 
support of therapy for the kidney) havde påvist, at den 
bedste parameter for succesfuld ophør med CRRT var 
begyndende døgndiurese under behandlingen. Med en 
urinproduktion > 400 ml om dagen, var der mere end 
80% procent change for, at man kunne ophøre med CRRT 
behandling (CCM 2009; 37: 2576-82). I en prospektiv, ran-
domiseret undersøgelse havde man lavet daglig opvåg-
ningstest på 104 ptt. Halvdelen blev i en 3 timers periode 
udsat for intens træning og mobilisering. Disse ptt. 
havde signifikant bedre funktionel status ved hospitals-
udskrivning. (Lancet 2009; 373: 1874-82). PT redegjorde 
for CESAR-studiet, et prospektivt randomiseret studium, 
hvor man har randomiseret 180 ptt. til overflytning til 
ECMO-Center sammenlignet med at blive tilbage på den 
ordinære intensivafdeling.
Studiet er blevet kritiseret for, at der ikke var nogen algo-
ritme for ventilationen før ECMO-behandling. De ptt., der 
blev overført til Ecmo-Center, blev også signifikant bedre 
behandlet med lav-volumen ventilation. Overflytning til 
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ECMO-Center med lav-volumen ventilation var superior 
til forbliven på konventionelle centre (Lancet 2009; 374: 
1351-63). 
I et andet studium publiceret i JAMA (2009; 301: 1231-41) 
påviste man, at klorhexidinimprægnerede forbindinger 
omkring central venøs kateter reducerer risikoen for 
infektion. I et andet studie fra USA har man inkluderet 
mere 84.000 non-ambulante kirurgiske ptt. Man inddelte 
hospitalerne i 5 kategorier afhængig af hospitalsmorta-
liteten. Overraskende var antallet af komplikationer den 
samme imellem lavrisiko og højrisiko hospitalerne. For-
skellen mellem hospitalerne var deres evne til rettidigt at 
opdage og behandle de kirurgiske komplikationer, her-
under tilstedeværelse af sufficient intensiv terapi (NEJM 
2009;361: 1368-75). To undersøgelser publiceret i 2009 
indikerer, at selv en enkelt bolus Etomidate til kritisk syge 
ptt. medfører binyreinsufficiens og øget mortalitet (Lan-
cet 2009; 374: 293-300, JCM 2009;35: 1868-76). Endelig er 
der blevet præsenteret ved henholdsvis den amerikanske 
og den europæiske intensiv kongres i 2009 arbejder, hvor 
man har anvendt laktat som mål for den initiale væske-
resuscitation hos kritisk syge ptt. I begge undersøgelser 
var laktat-vejledt behandling superior til konventionel 
behandling. Vi afventer den endelige publikation af disse 
2 arbejder (CCM 2009; 37: A24).
Else Tønnesen (ET) redegjorde herefter på evidensni-
veauet bag glutamintilsætning til TPN. Denne praksis 
er blevet rekommanderet i en oversigtsartikel (Clinical 
Nutrition 2009; 28: 387-86), ligeledes i en nylig publiceret 
metaanalyse. Der var kun 2 undersøgelser, som lå til 
grund for rekommandationen. I den ene undersøgelse 
kunne man kun påvirke en forskel i mortalitet ved 6 mdr., 

men ikke under intensivopholdet og antallet af ptt. var 
beskedent i undersøgelsen (Nutrition 2002; 18: 586-52). 
I den anden undersøgelse kunne man kun påvise en for-
skel ved subgruppeanalyse, og det var i undersøgelserne 
ikke muligt at påvise en forskel i infektionsfrekvensen 
mellem glutamingruppen og kontrolgruppen. Under den 
europæiske intensivforenings kongres i Wien i oktober 
2009 blev præsenteret det hidtil største arbejde med 
tilsætning af glutamin. Der var tale om en randomiseret, 
kontrolleret undersøgelse med mere end 500 ptt., og i 
denne undersøgelse var der ikke nogen mortalitetsredu-
cerende effekt ved tilsætning af glutamin til TPN.  
ET redegjorde herefter i en nylig publiceret undersøgelse 
af store databaser i USA, som har påvist at kritisk syge 
voksne ptt. med diabetes mellitus ikke som forventet 
havde en højere mortalitet. Tværtimod havde de for 
næsten alle prædefinerede subgrupper lavere mortali-
tet sammenlignet med non-diabetikere. Kun ved akut 
myokardieinfarkt  var mortaliteten signifikant højere hos 
diabetikere (CCM 2010; 38: 16-24. 
I et andet nyligt publiceret studie findes ligeledes, at 
”outcome” ved svær sepsis ikke er signifikant dårligere 
blandt diabetiske patienter sammenlignet med ikke-
diabetisk. Hos den ikke-diabetiske patient er forhøjede 
blodsukre ved ankomst til intensiv associeret med øget 
mortalitet, og meget tyder på at diabetikere i højere 
grad end ikke-diabetikere tåler hyperglycæmi, uden at 
vi aktuelt har nogen forklaring på dette fænomen (CCM 
2010;38:539-45).

På gensyn ved Intensiv Symposium Hindsgavl 2011, som 
afholdes den 27. - 29. januar 2011.

Benzon symposium no. 57
Acute Pain – Pathophysiology and Risk Factors for Chronification

Copenhagen, october 4-7, 2010

The aim of this symposium is to study the transition from surgical and non-surgical acute pain states into persistent 
pain states in order to outline strategies for prevention and treatment. The symposium includes lectures by outstanding 

scientists in the field and poster presentations by other participants.

organizing committee:
Henrik Kehlet, Troels Staehelin Jensen,

Arne Svejgaard & Povl Krogsgaard-Larsen

Confirmed Invited speakers:
Aasvang, EK (DK); Arendt-Nielsen, L (DK); Baron, R (DE); Basbaum, A (US); Brennan, TJ (US); Dickenson, A (UK); Dworkin, 
RH (US); Eisenach, J (US); Fillingim, R (US); Finnerup, NB (DK); Gebhart, GF (US); Gilron, I (CA); Haythornwaite, JA (US); 

Jensen, TS (DK); Kehlet, H (DK); Kress, M (AT); Macrae, WA (UK); Maixner, W (US); Mayer, EA (US); McMahon, S (UK); Ole-
sen, J (DK); Raja, S (US); Salter, MW (CA); Schmelz, M (DE); Tracey, I (UK); Treede, R-D (DE)

The number of participants is limited to 150 persons with preference to researchers with posters.
Registration fee incl. accommodation (5 star hotel): 4.500 DKK

further information at: www.benzon-symposia.dk
deadline: May 1, 2010
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»
Ønsker man et overblik over tilgængelige nationale 
kliniske retningslinjer, guidelines eller rekommandationer 
indenfor intensiv terapi kan det klares ved et kortvarigt 
besøg på www. dasaim.dk. Det minimale tidsforbrug kan 
desværre ikke tilskrives overlegen serverkapacitet eller 
søgestruktur, men alene det faktum, at der er udarbej-
det et meget beskedent antal nationale guidelines. Det 
er problematisk – set i lyset af Danmarks ret beskedne 
geografiske udbredning, befolkningens (og intensivaf-
delingernes) homogenitet og tidens krav om standarder 
for sundhedsvæsenet. Derfor nedsatte UFIM i 2009 en 
arbejdsgruppe der skulle beskrive mulighederne for 
udarbejdelse af nationale guideline/rekommandationer 
indenfor intensiv terapi. Gruppen har udformet kom-
missorium og beskrevet et første udkast til procedure. 
Linjerne er hermed trukket klart op – nu mangler der blot 
de personer der kan og vil yde den nødvendige indsats. 
Derfor er der behov for begejstring – uden dynamoer og 
ildsjæle til at drive selve processen, og uden intensiv-
områdets overordnede accept af resultaterne, risikerer 
projektet at lide en krank skæbne. Belønningen, hvis pro-
cessen lykkes, er til gengæld en synergi-effekt med øget 
diskussion om ”hvorfor vi gør som vi gør” og et nedsat 
tidsforbrug til at genopfinde den dybe tallerken (især i 
form af litteraturgennemgang forud for skrivning af den 
lokale retningslinje) på hver enkelt afdeling.
I forbindelse med det årlige intensiv symposium på 
Hindsgavl (ISH 2010) blev ledere fra samtlige intensiv 
afdelinger i DK inviteret til formøde torsdag eftermiddag 
og aften. Emnerne var dels den kommende akkreditering, 

dels nationale guidelines. De afsluttende diskussioner 
mundede ud i en principiel accept af nationale guideli-
nes vigtighed og nødvendighed. I andre videnskabelige 
selskaber har arbejdet med nationale retningslinjer givet 
et betydeligt afkast udover det rent faglige output. Det 
har vist sig at fungere som en stærk samlende kraft, der 
har samlet specialet på tværs af geografi og landsdele og 
integreret yngre kolleger og givet dem mulighed for me-
ritering i uddannelsessammenhæng. Den effekt ønsker 
vi også at se indenfor intensiv terapi. Det kræver blot de 
føromtalte ildsjæle og passende fysiske rammer – det er 
her der er behov for begejstring og vilje.

Ved mødet blev de første tre områder udvalgt (seda-
tion, tracheotomi og VAP) og relevante nøglepersoner 
allokeret opgaven  Det er tanken, at det kommende år 
anvendes til udarbejdelse af retningslinjerne; alle vil få 
invitation til og mulighed for at byde ind på deltagelse i 
arbejdsgrupperne. Det blev endvidere besluttet, at pro-
cessen for disse retningslinjer søges afsluttet på mødet i 
tilknytning til ISH 2011, hvor retningslinjerne gennemgås 
og revideres finalt – og hvor emner til nye retningslinjer 
besluttes. Ledere fra intensivafdelingerne i Danmark 
samt de personer, der har været involveret i selve pro-
cessen vil blive inviteret til dette møde. Det er håbet, at 
dette kan fungere som startskud til en løbende proces og 
en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor repræsen-
tanter for landets intensivafdelinger mødes og diskuterer 
faglige problemstillinger, der vedrører alle med tilknyt-
ning til specialet. Det mener vi der er behov for.

DASAIMs udvalg for intensiv medicin (UFIM) nedsatte i 2009 en 
arbejdsgruppe der skulle beskrive mulighederne for udarbejdelse af 
nationale guideline/rekommandationer indenfor intensiv terapi og der er 
behov for begejstring – for flere dynamoer og ildsjæle til at drive selve 
processen.

Begejstring søges 
Kristian Antonsen, lægechef, Anæstesiologisk Enhed for sygehusene i Hillerød, Helsingør og 
Frederikssund i Region Hovedstaden  
Kirsten Møller, afdelingslæge, ph.d., dr.med., ITA, Rigshospitalet
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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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| fAgoMrÅderne – IntensIv terAPI |

På formødet til Intensivsymposiet på Hindsgavl den 28. 
januar 2010 blev det besluttet at oprette arbejdsgrup-
per, der skal udarbejde nationale rekommandationer for 
emner inden for intensiv terapi.
Følgende tre emner blev valgt:

1. Perkutan dilatationstrakeotomi
2. Ventilator-associeret pneumoni
3. Sedation på intensivafdelingen

Målgruppe: Alle, uanset geografisk tilknytning, erfarings-
niveau, grad af ekspertise inden for emnet og akademisk 
eller klinisk titel.
Forudsætning: Interesse for emnet, entusiasme, vedhol-
denhed og team spirit.

kontaktpersoner (email-adresser):
Gruppe 1: Reinhold Jensen (reinjens@rm.dk), Kurt 
Købke-Jacobsen (kurt.koebke.jacobsen@shf.regionsyd-
danmark.dk / kuja@shf.fyns-amt.dk)
Gruppe 2: Jens Schierbeck (Jens.Schierbeck@ouh.
regionsyddanmark.dk), Malgorzata Pawlowicz (mabep@
rn.dk)
Gruppe 3: Lise Fonsmark (lise.fonsmark@rh.regionh.dk), 
Helle Nibro (helnib@rm.dk), Lars Hein (larshein@post5.
tele.dk)

vil du være med? 
– så kontakt kontaktpersonerne inden 1. maj, så vi kan 
komme i gang!
Der stiles mod, at oplæg til guidelines fremlægges på 
det efterfølgende møde, for disse tre guidelines altså til 
formødet før Intensiv Symposium Hindsgavl 2011.

Vil du være med til at skrive nationale guidelines for  
intensiv terapi? 
Guidelinestyregruppen under UFIM: 
Jane Stab Nielsen (jane.stab.nielsen@ouh.regionsyddanmark.dk / janestab@dadlnet.dk)
Bjarne Dahler-Eriksen (bjarne.dahler-eriksen@ouh.regionsyddanmark.dk)
Kirsten Møller (kirsten.moller@dadlnet.dk)

IT på intensivafdelingen 
Kirsten Møller, afdelingslæge, ph.d., dr.med., ITA, Rigshospitalet

Hvorfor er det så svært med den elektroniske 
patientjournal (EPJ), patientmedicineringssystem 
(EPM), røntgenbookingsystem (RIS), 
røntgenbilledvisningssystem (Web1000), 
operationsbookingsystem (ORBIT), 
dødsattestklient (SEI), laboratorieprøvebestilling og 
laboratoriedatavisningssystem (LABKA) – og hvad de 
ellers hedder rundt omkring?

»
Vi ved det godt selv. Os intensivlæger. Man kan ikke 
blive intensivist uden at være gadget-fetichist – eller 
i det mindste være naturligt uafskrækket af elektro-
nisk apparatur som respiratorer, dataskoper, ultralyd, 
videolaryngoskoper, PDA’er med UpToDate, DMI og 
de 32 almindeligste nomogrammer mhp. beregning af 

creatininclearance, patientoverflade og -rumfang, shunt, 
PVRI og (fortsæt selv).

Jeg kender heller ingen intensivist, som ikke med begej-
string har deltaget i real-time simulationer, faglige eller 
ikke-faglige computerspil, fundet til mindst ét møde ved 
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hjælp af GPS, udvekslet elektroniske meninger på Face-
book og (fortsæt selv).

Hvorfor er det så svært med den elektroniske patientjour-
nal (EPJ), patientmedicineringssystem (EPM), rønt-
genbookingsystem (RIS), røntgenbilledvisningssystem 
(Web1000), operationsbookingsystem (ORBIT), dødsat-
testklient (SEI), laboratorieprøvebestilling og laboratorie-
datavisningssystem (LABKA) – og hvad de ellers hedder 
rundt omkring? Hvorfor så megen surhed og skumlen i 
krogene?

Mit bedste bud er, at det handler om at føle ejerskab til 
systemerne. Der er for mig at se en klar tendens til, at jo 
mere brugerne er blevet (læs: har følt sig) taget med på 
råd eller har deltaget i systemudviklingen, jo bedre går 
det efterfølgende med at implementere programmerne i 
hverdagen.

Skrækeksemplerne er mange, men lad mig fremhæve 
det patientmedicineringsmodul jeg selv kender, nemlig 
EPM. Jeg vil næsten ikke nævne de utallige nedbrud, 
herunder ét der varede to uger og betød genindførelse af 
flere forskellige papirbaserede nødsystemer, der inter-
fererede med hinanden og dramatisk øgede risikoen for 
utilsigtede near-miss hændelser. Men selv når systemet 
er oppe at køre, er lægen i betydelig risiko for også at 
komme det. Det starter når patienten 
indlægges. Hvis man er så heldig at 
det Grønne System og EPM taler sam-
men, kommer patientens navn frem 
på listen over afdelingens patienter; 
hvis man er uheldig, er der forsinkel-
ser (hvilket betyder at patienten ikke 
kan findes, og man må oprette risika-
ble og tidskrævende nødlister), eller 
patienten figurerer to gange (spørg mig ikke hvorfor det 
er ”tilladt”, men det har noget med åbne forløb at gøre og 
hænger muligvis også sammen med det for mig lige så 
uforståelige fænomen, at samme patient kan have flere 
journaler). 

Har patienten været indlagt før ankomsten til intensivaf-
delingen eller i historisk tid i det hele taget, dukker der 
nu en lang liste over ”ikke-godkendt medicin” op, som 
skal… godkendes. 

Har patienten været indlagt før ankomsten til intensivaf-
delingen eller i historisk tid i det hele taget, dukker der 
nu en lang liste over ”ikke-godkendt medicin” op, som 
skal… godkendes. Hvilket for så vidt er fair nok – det har 
altid været lægens privilegium / ret / pligt at ordinere 
medicin. Det er bare ikke en enkel manøvre…

Ca. 20 minutter senere for en gennemsnitlig køben-
havnsk patient, og hvis du ikke er blevet forstyrret alt for 
mange gange undervejs, så du dels skulle logge på igen, 
dels kom til at ordinere halvdelen af medicinen til en an-
den, sagesløs patient eller omvendt kom til at ordinere 
den anden patients medicin til den nye patient… skulle 

der foreligge en for intensivsygeplejersken anvendelig 
medicinliste – ups, huskede du lige at generere en liste 
over ”medicin ved indlæggelsen” til journalen, INDEN 
du redigerede i medicinlisten? – det er nemlig et ak-
krediteringskrav, og nej, systemet kan ikke selv generere 
disse data sidenhen! Siger i hvert fald vores support-
eksperter (selv om nogen af os har hørt, at nabo-regio-
nen har et EPM-system, der kan – hvilket, myte eller ej, 
øger den generelle skepsis over for systemet). Velkom-
men i øvrigt til det ultimative mareridt – at forsøge at 
gendanne en sådan liste, eller i det hele taget at forstået 
noget som helst om patientens medicinhistorik, ud fra 
Historik-modulet…

Godt at de færreste patienter har betydelige CAVE’r som 
man skal tage stilling til. Og godt at man i en snæver akut 
vending (fx ved hjertestop, akut intubation eller lignende) 
kan være så civilt ulydig at bede sygeplejerskerne give 
verbalt ordineret medicin, som man så senere må taste 
ind… eller ej, for ofte bliver denne medicin noteret et 
andet sted fx på observations- eller anæstesiskemaet, 
men ikke i EPM.

Og på en intensivafdeling: ærgerligt-ærgerligt, at syste-
met ikke kan hjælpe os med at holde styr på interaktioner 
mellem de forskellige lægemidler.

Tilsvarende oplevelser har 
man haft med Sundhedssty-
relsens Elektroniske Indbe-
retningsklient – men lad det 
ligge, for det har jeg besværet 
mig over andetsteds.
Men fælles for de to systemer 
er som sagt efter min mening, 
at de er udviklet meget langt 

væk fra kernebrugerne (end users, godt ord, ikke?). Det 
betyder at funktionaliteten er udtænkt ved et skrivebord, 
ikke ude på den kliniske afdeling.

Nu er jeg orienteringsløber, om end ikke nogen særlig 
god af slagsen – men det er et veletableret dogme, at de 
bedste baner lægges af nogen, der har været ude at re-
kognoscere i skoven, og ikke af dem der blev siddende 
ved netop skrivebordet. Det er også godt hvis bane-
læggeren selv er erfaren O-løber. Nøjagtig det samme 
princip tror jeg gælder for klinisk anvendte elektroniske 
programmer – der er behov for en minimumsmængde 
af viden om hvordan skoven ser ud i virkeligheden / 
klinisk input for at få banen / programmet til at fungere 
i praksis, så den / det kan opfattes som en spændende 
udfordring / lettelse frem for at skabe frustration / be-
lastning.

Solstrålehistorien er efter min mening vores intensiv-
dedikerede elektroniske patientjournal, CIS, som er 
udviklet af klinikere og er under stadig løbende udvikling 
i samarbejde med klinikere. Og ja, der er ting som kan 
ændres også i dette system – men det bliver de så, hvis 
der er behov nok. Bare det at føle sig hørt, når man påpe-

Har patienten været indlagt før an-
komsten til intensivafdelingen eller 
i historisk tid i det hele taget, duk-
ker der nu en lang liste over ”ikke-
godkendt medicin” op, som skal… 
godkendes.
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xx 
forfatter

»
Idunt ing ex enis ex ex eliquis aliquiscing ex enisci 
eummoluptat adiam, consequat nisis alit, quam, 
sequissis augue vullutpat ad molestrud tie dio dunt 
alisit, quatue ex exerat vulputatisi.
Sandreet lorero odignisi.
Um zzriusci etue del ulla conse tat. Ut lute venibh ea 
amet nisit velis dionulput at, quis dolortio core vel 
endre facillam in vullandre erillut aliquisisl utat, conse 
tie conse dit, vullam alit utpat. Landreet wis nibh

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. juni
200 ): 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.
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Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and  
Emergency Medicine har vokst!
Kjetil G. Ringdal 1,2,3, Kjetil Søreide 4,5, Hans Morten Lossius 1,5
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Fakultetsdivisjon Ullevål Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge, 3 Akuttdivisjonen, 
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sjukehus, Stavanger, Norge, 5 Institutt for Kirurgiske fag, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge

kjetil.ringdal@snla.no, ksoreide@mac.com, hans.morten.lossius@snla.no

The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation 
and Emergency Medicine (SJTREM) startet i 1994 som 
”Akuttjournalen.” Etter et strategivalg i 2008 ble det 
relansert som SJTREM og har siden vokst betraktelig. 
SJTREM er et fagfellevurdert, PubMed, PubMed Central, 
og MEDLINE indeksert internasjonalt tidsskrift som er 
rettet mot alt helsepersonell som er involvert i pre- og 
inhospital akuttmedisin, akuttkirurgi, intensivmedisin og 
traumebehandling. Tidsskriftet henvender seg primært til 
et skandinavisk og nordeuropeisk publikum, men har en 
økende internasjonal orientering (1).

fri tilgang
SJTREM (Figur 1) publiseres gjennom internettba-
serte BioMed Central (BMC) og har åpen tilgang (´open 
access´). Åpne tilgjengelige vitenskapelige tidsskrift gir 
full tilgang for alle som vil ha adgang, uansett om deres 
sykehus, universiteter eller akademiske institusjoner 
abonnerer på tidsskriftet eller ikke. 

I en rapport fra EU ”Study on the economic and tech-
nical evolution of the scientific publication markets in 
Europe”, kommer det frem at priser på vitenskapelige 
tidsskrift har økt med mer enn 300 prosent siden 1995 
(3). I rapporten påpekes det at høye priser på abonne-

ment eller tilgang gjør kunnskapen mindre tilgjengelig 
for forskersamfunn verden over, og at det er usosialt 
at offentlig forskning ikke gjøres offentlig tilgjengelig. 

ger et problem, kan være nok til at tippe vurderingen af 
systemet og funktionaliteten i positiv retning – og måske 
er det derfor, at jeg synes at CIS er godt, overskueligt, 
intuitivt, ja brugervenligt. Til sammenligning er det meget 
sjældent (om overhovedet nogensinde), at henvendelser 
om EPM fra min afdelings side har ført til substantielle, 
brugervenlige revisioner.

Der sidder en sidste lille tvivl og nager – blev klinikerne 
muligvis inviteret med omkring bordet fra starten, og er 

problemet at der ikke kom brugbare tilbagemeldinger om 
de kliniske krav til systemerne? Eller sagt med andre ord, 
har vi sovet i timen, da vi kunne have haft indflydelse? Er 
det en del af mytologien omkring klinisk IT, at vi har så 
lave forventninger til visse typer IT, at vi så at sige skaber 
vores egen selvopfyldende profeti om uduelige systemer, 
programmer, funktioner?

Hov, jeg har fået en SMS (på iPhone) som jeg lige skal 
svare på…
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Den dyre produksjonen av vitenskap kan bidra til store 
forskjeller mellom den rike del av verden og den fattige. 

Som en følge av denne og andre tilsvarende deklara-
sjoner og anbefalinger (4-10), har flere forskningsfond 
etablert retningslinjer der de oppfordrer, eller sågar 
forlanger at forskere publiserer i open access tidsskrift. 
Fondene tilbyr å betale eventuelle publikasjonsavgifter 
og/eller å arkivere deres artikler i åpent tilgjengelige insti-
tusjonsarkiver (f.eks. US National Institutes of Health, UK 
Research Councils, the Wellcome Trust, CERN). 

I England har den private organisasjonen the Wel-
lcome Trust (Englands største ikke-statlige finansier av 
biomedisinsk forskning) allerede gjort åpen arkivering 
obligatorisk (10). 

European Research Council har varslet at resultater av 
forskning som rådet finansierer, skal gjøres allment 
tilgjengelig, og at arkivering i åpne institusjonsarkiv og/
eller publisering i open access tidsskrift blir obligatorisk 
for finansiering fra EUs 7. rammeprogram for forskning 
og teknologisk utvikling. Forsknings- og Innovations-
styrelsen følger samme linje (9).

gratis publikasjon 
Open access baserer seg på forfatterbetaling. Det å 
publisere artikler i SJTREM koster normalt opp mot 7.000 
kr per artikkel, men inntil videre finansieres publiseringen 
gjennom støtte fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse og 
Lærdals Fond for Akuttmedisin.

europas tredje største
Hvis du velger å publisere i SJTREM er du ikke alene. Fra 
relanseringen til dags dato (2. februar 2010) har SJTREM 
mottatt mer enn 200 manuskript hvorav cirka halvparten 
har blitt antatt. Manuskriptene kommer fra hele verden, 
hvorav 44 av de publiserte artiklene kommer fra Skandi-
navia og 67 fra Europa (Figur 2).

Majoriteten av de publiserte artikler er originale arbeider 
og oversiktsartikler. Mange av de publiserte artikler har 
blitt lest ganske ofte, og antallet siteringer i andre tids-
skrift er økende. Toppscore artikkelen (11) er lest mer enn 
5800 ganger på 18 måneder. Ut fra publiseringsfrekvens 
har SJTREM rukket å etablere seg som det tredje største 
akuttmedisinske tidsskriftet i Europa. Kun de veletablerte 
Emergency Medicine Journal (BMJ Publishing group) og 
Resuscitation (ERC) publiserer mer per måned.

Impaktfaktor 
SJTREM er under vurdering for registrering i EMBASE. 
På grunn av den positive utviklingen har BMC valgt å 
forsere tempoplanen for søknad til Thomson Reuters for 
vurdering av Thomson Reuters Impact Factor; søknaden 
ble sendt høsten 2009.

videre utvikling
Den positive utviklingen kan tolkes som et uttrykk for 
at det finnes et behov for et skandinavisk, vitenskaplig, 

akuttmedisinsk tidsskrift som fokuserer på the Chain of 
Survival.

Sjefsredaktørene har intensivert arbeidet med å rekrut-
tere originale arbeid og oversiktsartikler av høy kvalitet. 
Det foreligger og etableres løpende avtaler med en rekke 
internasjonalt vel ansette fagpersoner om innsending av 
oversiktsartikler for publikasjon. Innsending av origi-
nale arbeid fra Skandinavia og resten av verden er jevnt 
økende.
Den økte publiseringsfrekvensen medfører økte kostna-
der. Det arbeides med løsninger for å overføre noe av 
publiseringsutgiftene til førsteforfatters arbeidsgiver 
eller universitet, men forståelsen for at publiseringsav-
gift er en del av forskningsfinansieringen er, på tross av 
førende dokumenter (4-8), ennå ikke etablert i de akade-
miske miljø. 
Vi oppfordrer forfattere til å benytte SJTREM (http://
www.sjtrem.com) som publiseringskanal for oversikts- 
og originalarbeider innenfor akuttmedisin.

Interessekonflikter
Forfatterne er redaktører i Scandinavian Journal of 
Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.
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På et stort universitetssygehus med både kirurgiske og 
onkologiske klinikker findes mange typer af patienter med 
akutte smerter. I erkendelse af områdets kompleksitet og 
for at styrke, organisere og udvikle kvaliteten af behandlin-
gen, har Rigshospitalet etableret Enhed for Akut Smer-
tebehandling og Palliation (EASP), som er organiseret i 
Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret. Den 
oprindelige idé for en ny smertefunktion blev genereret 
af prof. Henrik Kehlet og prof. Jørgen Viby Mogensen, der 
som en del af en tværfaglig nedsat arbejdsgruppe var med 
til at afdække behovet. Den nye enhed har tværgående 
funktion for hele Rigshospitalet og kunne i januar 2010 
flytte ind i egne lokaler på afsnit 4114. 

Som navnet antyder består enheden af 2 funktioner, 
nemlig Videnscenter for akut smertebehandling, som 
ledes af overlæge ph.d. Ole Mathiesen og Palliativt afsnit, 
der ledes af overlæge dr. med Per Sjøgren. Disse har 
hver sit arbejds- og funktionsområde, men med et tæt 
samarbejde omkring forsknings- og udviklingsopgaver. 
En tredje overlæge, Nan Sonne, er netop blevet ansat 
i enheden, og hendes funktion bliver - udover ledelse i 
samarbejde med de øvrige overlæger – at deltage i forsk-
ning, udvikling og klinisk arbejde i begge underenheder.     

Videnscenter for akut smertebehandling er primært en 
forsknings- og udviklingsenhed med fokus på optimering 

af smertebehandling i det postoperative forløb. Enhe-
den skal medvirke til at introducere og implementere 
optimerede regimer i smertebehandling i de enkelte 
anæstesiologiske og kirurgiske klinikker, samt forestå og 
koordinere udvikling af opdaterede programmer inden 
for undervisning vedrørende akut smertebehandling. 
Sidst, men ikke mindst skal medvirkes til dokumentation 
af kvaliteten af smertebehandlingen.  

Enheden er startet med kortlægning af den aktuelle 
postoperative smertebehandling på RH ved en tværgå-
ende undersøgelse på alle kirurgiske og anæstesiolo-
giske klinikker, som vil danne grundlag for det fortsatte 
arbejde i enheden. I undersøgelsen ser man på den ek-
sisterende plan for behandling af smerte og bivirkninger 
for udvalgte procedurer og monitorerer den daglige prak-
sis ved indsamling af data fra konkrete patienter. Med 
udgangspunkt i undersøgelsen forventes opstart af flere 
procedurespecifikke smertebehandlings- og kvalitets-
sikringsprojekter i 2010, ligesom undersøgelsen danner 
grundlag for en målrettet undervisningsindsats. Arbejdet 
foregår i samarbejde med en styregruppe bestående af 
bl.a. professor Henrik Kehlet og professor Jørgen Dahl. 

Palliativt afsnit har udover en forsknings- og udviklings-
forpligtigelse også en klinisk funktion. Palliativt  afsnit er 
blevet til ved en deling af Tværfagligt Smertecenter, som 
nu udelukkende behandler kronisk non-maligne smerte-
patienter. Palliativt afsnit varetager smertebehandling og 
behandling af anden symptomatologi hos cancerpatien-
ter indlagt på Rigshospitalet. Indsatsen er hovedsageligt 
rettet mod de onkologiske og hæmatologiske patienter 
på hospitalet. Patienter med maligne lidelser der bor i ho-
spitalets nærområde kan endvidere behandles ambulant 
i enheden og der planlægges i nær fremtid en udefunk-
tion, således at patienter der bor i hospitalets nærområde 
kan tilses i eget hjem. Forskningsindsatsen omfatter 
kliniske interventionsstudier især vedrørende opioider 
og symptomepidemiologiske studier. Der planlægges en 
årlig tværsnitsundersøgelse af kvaliteten af smertebe-
handlingen af indlagte cancerpatienter på hospitalet.      

Til det daglige arbejde i EASP er en stab på 3 overlæger 
og 3.2 sygeplejersker, 1 sekretær ½ klinisk assistent samt 
tilknyttet psykolog- og socialrådgiverfunktion til det pal-
liative afsnit. Hertil kommer forskningsansat personale.

Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation (EASP):  
en nystartet enhed for smertebehandling på Rigshospitalet
Ole Mathiesen, overlæge, ph.d.   
Per Sjøgren, professor, overlæge, dr.med.
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»
”gentlemen, this is no humbug” (dr. John C. Warren)
Før ovennævnte spørgsmål kan indkredses og måske be-
svares, er det efter min opfattelse nødvendigt at beskrive, 
hvor vi kommer fra. Hvad er vi udsprunget af? Hvad er 
vi for et ”folk”? Hvad karakteriserer os som anæstesio-
loger? Har vi specielle kendetegn og karaktertræk, som 
afviger fra de personlige egenskaber, der karakteriserer 
vore kolleger i andre specialiteter? Hvad er vores styrke, 
og hvad er vores svaghed? 

Det hele begyndte i Boston, på Massachusetts General 
Hospital den 16. oktober 1846, idet William T.G. Mor-
ton denne dag gav, hvad der betragtes som den første 
kirurgiske æteranæstesi til kirurgen John C. Warrens 
indgreb på en vaskulær tumor på venstre side af halsen 
på patienten Gilbert Abbott.
Der gik næsten 100 år fra Mortons bedrift og til ansættel-
sen af den første danske ”faste narkoselæge”, Willy Dam 
blev ansat den 1. marts 1944, ikke qua etablering af en 
narkoseafdeling, men på kirurgisk afdeling A på Bispe-
bjerg Hospital.
Der skulle gå endnu en rum tid før den første overlæ-
gestilling blev etableret og dermed den første danske 
anæstesiologiske afdeling. Det skete ved ansættelsen 
af Ole Secher som overlæge ved Rigshospitalet den 1. 
april 1953 - og fra 1964 tillige som den første professor 
i specialet.
Specialet var nemlig blevet formelt godkendt af Sund-
hedsstyrelsen, idet Styrelsen den 1. februar 1952 god-
kendte kravene til uddannelsen af anæstesiologer. 
Anerkendelsen af specialet anæstesiologi var det ny-
etablerede videnskabelige selskabs fortjeneste. Dansk 
Anæstesilægeforening var blevet stiftet den 29. oktober 
1949, og  ændrede 1951 navnet til Dansk Anæstesiolo-
gisk Selskab, og i 1999 har vi gjort det igen - til Dansk 
Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

Hvorledes kunne kirurgerne i deres regi bestride narko-
serne i ikke mindre end ca. 100 år efter Mortons demon-
stration af æteranæstesien? Eller man kan vende spørgs-
målet om. Hvad gav anledning til, at kirurgerne gav 
disciplinen fra sig?  Det var der flere grunde til. Én vigtig 
grund var hensynet til patientsikkerheden. En række 
alvorlige anæstesikomplikationer bl.a. dødsfald gav 
anledning til voldsom kritik af den kirurgiske håndtering 
af narkoserne, og krav om en forbedret uddannelse og en 
styrket organisation indenfor rammerne af et lægeviden-
skabeligt speciale. En anden grund var de krav til narko-
sen som introduktionen af thoraxkirurgien stillede, idet 
man ikke længere kunne operere på en spontant ventile-
rende patient. Det var nu nødvendigt med overtryksventi-
lation, hvilket gjorde narkoserne ganske komplicerede og 
krævede teknisk udvikling. En udvikling som afslørede et 
umiddelbart behov for specialister - anæstesiologer.

I juli 1951 blev de første 6  specialister i anæstesiologi aner-
kendt. De var generalister, dvs. de varetog alle afskygninger 
af faget. Denne generalistvirksomhed fortsatte stort set 
uændret de følgende 30 – 40 år. Først i firserne var det helt 
almindeligt, at overlægerne ved en større anæstesiologisk 
afdeling, der også inkluderede intensiv terapi, roterede mel-
lem afdelingens forskellige ekspertområder med 3 – 4 må-
neders intervaller. I konsekvens heraf kunne man opleve, 
at grundprincipperne, for fagets udøvelse indenfor de for-
skellige ekspertområder, ændrede sig med den personlige 
rotation. Der kunne være tale om vidtgående ændringer i 
behandlingsprincipper, hvilket selvfølgelig gav anledning til 
undren, frustration og forvirring – specielt blandt det mere 
stationære personale - sygeplejerskerne, men selvsagt 
også i gruppen af yngre læger. Alle yngre læger, og det var 
resten, roterede  med en væsentlig mindre intervalstørrelse 
end overlægerne, 1 – 4 uger hvert sted. Så kontinuitet i 
denne sammenhæng var ikke til stede. 

Som anført i sidste nummer af DASINFO har vi i 
redaktionen besluttet at genoptrykke en række kapitler 
fra DASAIMs 50-års jubilæumsbog ”Forandring & 
Stabilitet”. Her følger Bent Chræmmer Jørgensens 
fremragende bidrag om ”Den lange rejse”.

Hvor skal vi hen? Den lange rejse?  
af Bent Chræmmer Jørgensen, ledende overlæge, Anæstesiologisk afdeling, Herlev Hospital

| det hIstorIske hJØrne |
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To væsentlige reformer, uddannelses- og  faststillingsre-
formen, har i 90’erne muliggjort en ønsket og nødvendig 
differentiering af specialet, således at  anæstesiologerne 
fra at være  generalister i  stigende omfang er blevet 
niche specialister, grenspecialister. Vi varetager et eks-
pertområde til raffinement. Herved opstår risikoen for, 
at vores tænkning ændres fra den traditionelt laterale  
mod det vertikale, som er det særegne kognitive træk  i 
andre kliniske specialer som f.eks. nefrologi, neurologi, 
neonatologi mfl. Man taber højde, og mister helikopter-
perspektivet - ja, man graver sig 
ned – mister øjenkontakten, og 
bliver sig selv nok - introvert. Man 
mister skarphed i sin kommunika-
toriske og samarbejdende adfærd 
– områder hvor vi traditionelt har 
haft vor styrke. Selv indenfor anæ-
stesiologien eksisterer nu risikoen for, at vi - med mindre 
vi holder fast i disse oprindelige værdier, fordi vi finder, de 
er værdifulde og derfor nødvendige - bliver fremmede for 
hinanden. Her står vi ved en korsvej – og må vælge - med 
en erkendelse af, at der i hospitalsvæsenet er underskud 
af kommunikation og samarbejde - måske det alvorligste 
enkeltproblem i væsenet. 

De nævnte reformer har  muliggjort, at den beskrevne dis-
kontinuerlige og roterende arbejdsmåde er afløst af konti-
nuitet qua faste  speciallæger i nicherne/grenspecialerne/eks-
pertområderne. Kontinuiteten har fået gode vilkår i forhold til 
patienterne, vores samarbejdspartnere  f.eks. kirurgerne, de 
kliniske arbejdsområder indenfor anæstesiologien (intensiv 
afdeling, smerteklinikken, anæstesiafdelingen, præhospitals-
funktionen, mv.), hvortil vi er allokeret i det daglige arbejde 
og sidst men ikke mindst i henseende til den kliniske uddan-
nelse, når evnerne og viljen til planlægning er til stede. 

I kraft af ovennævnte reformer, og ledsaget af den fornødne 
politiske vilje og det nødvendige lokale talent,  har ratio, 
mellem faste speciallæger og læger i uddannelsesstillinger, 
i løbet af 90'erne ændret sig fra ca. 1/5 til nu ca. 3/1. Det er en 
revolution, som rummer store udfordringer og rige mulighe-
der for udvikling af hele det anæstesiologiske fagområde. 
De første hundrede år af fagets eksistens i kirurgisk regi 
var groft forenklet karakteriseret ved monostofanæstesi, 
hvad enten det drejede sig om generel anæstesi i form af 
inhalationsanæstesi med æter fra 1846 eller om regional 
anæstesi i form af spinalanæstesi fra 1898.  De sidste 50 
år, som selvstændigt speciale, har muliggjort en dynamisk 
udvikling af anæstesiformerne med en stigende diffe-
rentiering fra monostof-, halothane, til flerstofanæstesi, 
balanceret anæstesi. Samtlige anæstesikvaliteter, som søvn, 
smertelindring og muskellammelse, der hidtil var fremkaldt 
alene ved brug af  f.eks. halothane og med svær respirati-
onsdepression og myokardiedepression til følge, blev nu 
etableret med hver sit medikament, f.eks. søvn med barbitu-
rat, smertelindring med morfin eller petidin og muskellam-
melse med curare. Konsekvensen heraf var, at den spontane 
respiration blev erstattet af manuel overtryksventilation efter 
at frie luftveje var etableret ved orotrakeal intubation.
Nu var vejen banet for de intravenøse anæstesier. Moni-

toreringen blev i stigende omfang invasiv og teknisk so-
fistikeret og kompliceret, selv om der ikke kunne skaffes 
evidens for dens bidrag til risikominimering. Alligevel er 
anæstesimortaliteten, af mange grunde, aftaget i betyde-
ligt omfang over de 150 år faget har eksisteret. 

I fagets barndom var overvågningen præget af ”high touch 
– low tech” – vi rørte ved patienterne, havde altid fingeren på 
pulsen. Dette fænomen er afløst af ” ”high tech – low touch”, 
hvilket selvsagt er et tilbageskridt? Opmærksomheden er 

flyttet fra patienten til overvågnings-
udstyret.
Hvor mange variable kan man 
holde styr på? Er der ligefrem 
proportionalitet mellem mæng-
den af variable, der overvåges, og 
graden af kognitiv dysfunktion hos 

anæstesiologen?
Dokumentationsgraden er med tiden og med rette blevet 
ganske omfattende. Og de kliniske databaser er omsider 
på trapperne. 
Tidligere fik patienterne enten generel eller regional anæ-
stesi, nu får de både generel og regional anæstesi, når 
der udføres ekstensiv  kirurgi. 
Den traditionelle episodisk doserede postoperative smer-
tebehandling, med beskeden eller ingen smertelindring 
som resultat, er afløst af en kontinuerlig perioperativ 
epidural smertebehandling med fuldstændig mobili-
tetsfremmende smertefrihed. Smertebehandlingen har, 
analogt med anæstesiformerne, bevæget sig fra bivirk-
ningstynget monostof terapi til balanceret bivirkningsmi-
nimeret flerstof analgesi.

Under polioepidemien i 1952 overførte man princip-
perne fra operationsstuens anæstesier, med assisteret og 
kontrolleret ventilation, til de  kvælningstruede  poliopa-
tienter – det skete først og fremmest på initiativ af Bjørn 
Ibsen.  Et stort antal medicinstuderende varetog den 
manuelle overtryksventilation - senere erstattet af maski-
nel ventilation. Den intensive terapi var ”født”. En global 
unik begivenhed som blev internationalt kendt qua en 
publikation signeret den medicinske afdelings chef! 

Sprogdannelsen indenfor faget har ideligen voldt pro-
blemer, og gør det stadig. Her er en stor portion prag-
matisme på sin plads. Først var man narkoselæge, og 
mange er det stadigvæk af hensyn til patienterne, idet 
begrebet går rent ind i lægfolk. Så blev man anæstesi-
læge, og så anæstesiolog - en betegnelse som mange 
amtsborgmestre snubler i. 
Men hvordan harmonerer begrebet anæstesiolog med at 
være fuldtids engageret i og allokeret til intensiv terapi 
eller smertebehandling for ikke at glemme den præho-
spitale indsats? Anæstesi i betydningen følelsesløshed 
(græsk), som reference til bedøvelse, er i dag kun ét 
element af et omfattende og varieret fagområde. Beteg-
nelsen er hverken dækkende eller tidssvarende, og har 
sådan set ikke været dækkende siden introduktionen af 
den intensive terapi i de tidlige halvtredsere. Fra 1846 og 
indtil 1952 var ”narkose” vel ganske dækkende for faget, 

I fagets barndom var overvågningen 
præget af ”high touch - low tech” – 
vi rørte ved patienterne, havde altid 
fingeren på pulsen.
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og betegnelsen anæstesi har som nævnt egentlig ikke 
været rummelig nok i de følgende 50 år. 

Fra USA har man introduceret begrebet ”perioperativ 
medicin”, fordi amerikanerne just har fundet ud af, i deres 
pekuniære nød, at der er ”en verden uden for Verona”. 
Amerikanske anæstesiologers færden har hidtil været 
begrænset til operationsstuen. I øjeblikket forsøger de 
ihærdigt, med blikket rettet mod Skandinavien, at opdyrke 
og få fodfæste i det anæstesiologiske fagområde udenfor 
operationsstuen, primært smertebehandling og intensiv 
terapi.  Begrebet "perioperativ medicin" kan være udmær-
ket som en teoretisk betragtning og som diskussionsop-
læg under synsvinklen udvikling af faget. Men navnet er jo 
praktisk uanvendeligt – i sin mangel på ”mundrethed”. 
Hvad karakteriserer det samlede fagområde? Kan der kon-
strueres en bedre fællesbetegnelse end anæstesiolog? Vi 
udøver en akut, monitoreret manipulation af de fysiologi-
ske variable, undertiden patofysiologiske. Vi er i virkelighe-
den de sande ”kliniske fysiologer”.

Politiken, søndag den 29. august 
1999, har på forsiden en artikel 
med overskriften ”Det blev en 
dreng”. Artiklen fylder ca. 50% af  
forsiden og er ledsaget af et stort 
farvebillede, hvor man ser en 
storsmilende prins Joakim  fortælle, at prinsesse Alexan-
dra har født en søn. Ved siden af Joakim ses, også med 
store lettelsens smil, overjordemoderen samt to obste-
triske overlæger, den ene tillige professor. Langt nede i 
brødteksten står: ”Prinsessen fik lagt en bedøvelse, en 
epiduralblokade, for at tage de værste smerter, og lidt før 
middag kom den lille dreng til verden -”
Inde i bladet står der videre ”Fødslen gik perfekt, og prin-
sessen klarede det hele til ug. Ingen hjælpemidler undervejs 
(min fremhævelse) – alt gik flot”, fortæller professoren….

Denne beskrivelse vil de fleste anæstesiologer nikke 
genkendende til. Der er ingen overfladisk prestige (cham-
pagne og presseomtale) i at give en perfekt  anæstesi, 
her en fødselsanalgesi.
Derimod bliver man, som anæstesiolog umådelig brutalt 
eksponeret i tilfælde af fejl og komplikationer udløst af 
den anæstesiologiske adfærd  Dette giver umiddelbar 
adgang til skrevne og elektroniske medier. Det er der 
flere grunde til.
En epiduralblokade er en periferiydelse som plejen, 
omsorgen, madens beskaffenhed og kvaliteten af ren-
gøringen, uanset hvad vi som anæstesiologer kan synes 
herom. Og det er jo kerneydelsen, der udløser al virak-
ken, og som er den egentlige årsag til, at patienten og 
den fødende kvinde lader sig indlægge på hospital. Det 
ville være usædvanligt samt skabe berettiget opsigt, hvis 
en patient lod sig indlægge for at få en anæstesi uden 
operation mv.
Psykologisk set er det for en patient ulige lettere at ac-
ceptere komplikationer, som er en konsekvens af kerne-
ydelsen, en måske vanskelig og risikabel kirurgisk indsats. 
Hvorimod det sædvanligvis betragtes som uacceptabelt at 

skulle tåle komplikationer til periferiydelser. Derfor er der 
heller ingen stor ståhej over en vellykket epiduralblokade.
Hvad karakteriserer os som anæstesiologer set i forhold 
til vore kolleger i de andre kliniske specialer? 
Vores arbejdsform er den kontinuerlige tilstedeværelse, 
i modsætning til f.eks. medicinerens episodiske nærvær 
hos patienten - på stuegangen eller i ambulatoriet. 
Vi er hos patienten hele tiden – under anæstesi og opera-
tion, i intensiv afdeling, under den præhospitale behand-
ling og transport osv. – vi forlader aldrig patienten, vi er 
de første og de sidste, og hele døgnet rundt. 
Vi går ikke i klassisk forstand stuegang med 5 minutter til 
hver patient, videre til den næste osv. Vores styrke er det 
engagerede, koncentrerede og vedvarende nærvær.

Vi tænker lateralt. Vi er holister, overbliksmennesker, 
prioriteringsstærke,  -  tvunget af omstændighederne - 
omgivet som vi er af nichespecialister - egoister. Vi er et 
tværgående klinisk speciale, der samarbejder med alle 

specialer i hospitalet, specia-
ler i andre hospitaler, primær 
sektoren, teoretiske institutter, 
redningskorps, sygehusledelse, 
administration, tekniske og 
diverse serviceafdelinger samt 
patienter og pårørende mm. 
Herigennem trænes og styrkes 

vore kommunikatoriske egenskaber og evner til formid-
ling og samarbejde for at nå resultater – vi er pragmatisk 
målsøgende. Man kan sige det kort – vi kommer overalt 
og i alle organer.
Vi er primært utålmodige handlingsmennesker, hvilket 
er tæt forbundet med anæstesiologiens og intensiv tera-
piens klassiske karakter af håndværk og symptomhånd-
tering. Vi giver symptomatisk behandling - intervenerer 
på symptomer, som for patienten er uhensigtsmæssige, 
ja ligefrem potentielt livstruende, f.eks. blodtryksfald - vi 
giver et medikament, som sætter blodtrykket i vejret. Vi 
vinder tid. Sekundært knækker vi den diagnostiske nød. 

Vi initierer symptomer – som søvn og  lammelse - som, 
hvis det er hensigtsmæssige og ønskede symptomer, 
kaldes "virkninger" - anæstesi. Er  symptomerne uhensigts-
mæssige eller uønskede, er betegnelsen bivirkninger, som  
kvalme, opkastning, eufori, hallucinationer mv. 
Den intensive terapi – betegnelsen terapi skal ses som ud-
tryk for, og konsekvens af, den symptomatiske behandling, 
der var fagets initiale bedrift. Vi, anæstesiologer, behandler 
symptomer, og vinder tid, således at medicinere og kirurger 
får mulighed for at diagnosticere med henblik på at etablere 
en egentlig kausal behandling. I vores brug af betegnel-
serne terapi og behandling i sprogbrugen omkring de 
anæstesiologiske fagområder, intensiv terapi, smerteterapi, 
præhospital behandling, ligger nøglen til vore ”traumer” 
i henseende til både det kliniske, teoretiske og forsknings-
mæssige selvbillede. Vi er terapeuter. Den komplicerede 
diagnostik overlades til andre, til stamafdelingen.

Halvfemsernes dedikerede ”intensiv medicinere” 
har æren for, at dette ekspertområde har udviklet sig 

Vores arbejdsform er den kontinuer-
lige tilstedeværelse, i modsætning til 
f.eks. medicinerens episodiske nær-
vær hos patienten - på stuegangen 
eller i ambulatoriet.
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radikalt fra den ”sædvanlige” monomodale,  sympto-
matiske terapi, f.eks. respiratorbehandling, til dagens 
diagnostisk funderede, kausale, differentierede, multifa-
cetterede og multidisciplinære ”intellektuelle medicin”.

Som handlingsmennesker reage-
rer vi med en hurtig og målrettet 
symptomatisk terapiindsats, når 
mennesker er nødlidende, hvad 
enten det drejer sig om shocke-
rede operationspatienter, smerteforpinte kræftpatienter 
eller livsfarligt traumatiserede patienter i enhver tænkelig 
katastrofesammenhæng. Bemærk, at også symptoma-
tisk behandling forudsætter en diagnostisk indsats og et 
stærkt element af terapistyring. I akutte situationer har vi 
ofte kun, under betydeligt stress, få minutter til rådighed 
til at træffe livsvigtige beslutninger. Derfor kan en sådan 
terapiindsats, for en vulgær betragtning, være præget af 
megen motorisk udfoldelse, nogen vil kalde det ge-
værgreb, herunder intensiv kommunikation til og med 
omgivelserne. I nævnte situationer er vi trænet i at være 
omsorgsfulde, vise pli og fremstå som etisk integrerede 
personligheder. 
Vi er uden berøringsangst, bogstaveligt talt, vant til mosten 
indsmurt i snot og blod og det, der er værre. Vi opdrages i 
faget med fingeren på pulsen. Heraf udspringer vores talent 
for taktil kommunikation. Det moderne tekniske ”set up” kan 
dog på længere sigt invalidere denne evne.
Vi er nærværende og agerende, og helt uundværlige  – med 
vores aktionsmedicin - under ekstreme livsomstændighe-
der, det gælder ved livets begyndelse, når den præmature 
kæmper for livet, og når medmennesket pines af smerten, 
den psykologiske og fysiske, ved  livsafslutningen, samt 
ved enhver tænkelig kritisk eller livstruende begivenhed 
imellem disse  yderpunkter. 
Derfor har vi, som det pionerfolk 
med nomadiske træk, vi er, også 
været i front ved etablering af 
de første smerteklinikker, ved 
etablering og organisering af den 
præhospitale indsats oma.

Adgangen til smerteklinikken gik 
oprindeligt via vores mekanistisk influerede nåleekvili-
brisme. I dagens ”kroniske smertebehandling” er nåle 
forment adgang, og behandlingen er i stigende omfang, 
og analogt med andre af fagets ekspertområder, diag-
nostisk, differentieret, multidisciplinært  og tværfagligt 
funderet. 
Vi reagerer praktisk, direkte, hurtigt og adækvat og 
løser derved de problemer vi møder. Vi er professionelt 
uddannede i monitorering og perception, konsekvensen 
er forudseenhed. Gentages problemstillingen tit nok, 
skaber vi en organisation, f.eks. en smerteklinik, og kon-
sekvensen er en efterfølgende og vedvarende "kamp" 
med medicinske kolleger og det politiske establishment 
for at få anerkendelse, etablere uddannelse og forankre 
det hele i en videnskabelig sammenhæng, hvilket er en 
nødvendighed for at sikre en mere langsigtet udvikling 
og overlevelse. Overlevelsen ligger i ”bevægelsen” fra 

aktionsmedicinen eller geværgrebene og ind i den intel-
lektuelle og tilstræbt videnbaserede medicin. 
Pionertiden efterfølges af en periode med  konsolide-
ring, territoriet er markeret og sikret – vi har svaret på 

alt? Herefter kommer den konti-
nuerlige kamp mod stagnation, 
selvtilstrækkelighed og selvtil-
fredshed. 
Alle innovative kræfter sættes i 
spil for at skabe faglig udvikling, 

fornyelse og kvalitet. En sådan "bevægelse" kræver 
kløgt og tålmodighed og tager en generation eller to – 
det er udfordringen i de følgende 50 år.
De persontræk, som karakteriserer den gode anæstesio-
log, rummer de elementer i en personlighed, som bidra-
ger til at skabe gode ledere. Det er ingen tilfældighed, at 
vi på samme tid har en anæstesiolog som formand for 
DADL, Jesper Poulsen, og  formand for FAYL, Erik Jylling.
Ud over landet varetages mange positioner som che-
flæge eller lægelig direktør med stort talent af anæste-
siologer. Søren K. Sørensen var en respekteret medici-
naldirektør.
Udvikling, er det noget der kommer til en? Er det noget 
man opsøger, styrer, er bevidst om? Hvad er tilfældig-
hed? Var der etableret intensiv terapi uden et ”skub” fra 
polioepidemien? 
Vores eksistentielle hovedproblem, vores fælles ”kog-
nitive dysfunktion”, ligger i, at vi altid har svar på rede 
hånd, at vi aldrig bliver nogen svar skyldig, i bindingen 
aktion – reaktion. Her, i vores store styrke, ligger samti-
dig vores væsentligste svaghed.
Vi vil udvikle vort "fag". Derfor er den væsentligste vi-
sion, at stille de gode spørgsmål.  Fordi de gode spørgs-
mål er forudsætningen for at tilvejebringe ny erken-

delse. At søge ny erkendelse er 
vores væsentligste forpligtelse 
som "fag" og Selskab.
For en overfladisk betragtning 
er det udvikling af "faget", at 
der introduceres nye medika-
menter, teknikker og apparatur. 
Men kvantespringet, det at gøre 
"faget" til en akademisk disciplin, 

det kan alene ske ved en ændring i de kognitive proces-
ser. Vil vi det? 
Den største etiske udfordring  kommer fra patienterne. 
Med Søren Kierkegaard i erindringen, vil jeg opfordre til, 
at vi lægger distance til ironien og arrogancen i samspil-
let med patienter, pårørende  og kolleger. Kierkegaard 
skriver bl.a. …”al sand Hjælpen begynder med en Ydmy-
gelse; Hjælperen maae først ydmyge sig under Den, han 
vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke 
det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at 
være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det 
at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have 
Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.”
Lad os gøre en forskel med vort nærvær ! 

I erindring om mine chefer Willy H. Dam, Sophus H. 
Johansen, Bent F. Haxholdt.

Vi er uden berøringsangst, bogsta-
veligt talt, vant til mosten indsmurt 
i snot og blod og det, der er værre.

Alle innovative kræfter sættes i spil 
for at skabe faglig udvikling, forny-
else og kvalitet. En sådan "bevæ-
gelse" kræver kløgt og tålmodighed 
og tager en generation eller to – det 
er udfordringen i de følgende 50 år.
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o2 /Co2
Fysiologen Christian Bohr (1855-1911) beskrev, som den 
første, lungernes døde rum (1891), oxyhæmoglobinets 
dissociationskurves S-formede forløb og Bohr-effekten. 
(Ueber einen in biologischer Beziehung wichtigen Ein-
fluss, den die Kohlensäurespannung des Blutes auf des-
sen Sauerstoffbindung übt. Chr. Bohr, K. Hasselbalch und 
August Krogh. Skand Arch Physiol 1904; 16: 402- ). 
Bohr og hans samtid forestillede sig at O2 /CO2 udvekslin-
gen i lungerne var aktive processer. Men efter en række 
forsøg kunne hans protegé, zoo-fysiologen August Krogh 
(1874-1949), vise at Bohr tog fejl. Gasudvekslingen over 
alveolevæggen er en passiv proces. Resultaterne blev 
publiseret i 7 artikler – siden kaldet ”De syv små djævle”. 
(The mechanism of gas-exchange. A Krogh. Skand Arch 
Physiol 1909-10; l-Vll). 
Det er sjældent at en elev får tilgivelse for at korrigere sin 
mentor. Det skete heller ikke i dette tilfælde.

kapillærfunktionen
I 1919 udgav Krogh sin Nobelpris (1920) vindende 
udforskning af kapillærenes funktion i J. Physiol (The 
number and distribution of capillaries in muscles with 

calculations of the oxygen pressure head necessary for 
supplying the tissue; The supply of oxygen to the tissues 
and the regulation of the capillary circulation)1.

syre/base balancen
S.P.L. Sørensen (pH begrebet (1909)), K.H. Hasselbalch 
(logaritmesering af Hendersons stødpudeligning gjorde 
denne operationel (1917)) og J.N. Brønsted (definitionen 
af syre og base som stadig er gældende (1923)) bidrog 
alle til den dominerende stilling som Danmark indtog i 
udredningen af syre-base balancens natur2. Meget blev 
således først beskrevet i København – men ikke alt.

historien
Johanne Christiansen (1882-1968) var datter af fysikeren, 
dr.phil. Chr. Christiansen. Barndomshjemmet var profes-
sorboligen ved Polyteknisk Læreanstalt i Øster Farimags-
gade. Legekammeraterne var blandt andre Bohr’s børn 
(Niels, Harald og Jenny) som boede i professorboligen 
på øverste etage af Fysiologisk Institut i Bredgade (nu 
Medicinsk Museion). I hjemmet på Polyteknisk mødtes 
tidens førende videnskabsmænd og litterater (bl.a. Bohr, 
filologen Vilhelm Thomsen og filosoffen Harald Høffding).

» I begyndelsen af forrige århundrede var København et knudepunkt i 
udredningen af lungernes O2 /CO2 udveksling, kapillærkredsløbets regulering 
og kroppens syre-base forhold.

? PaCO2 >  PvCO2 ?
Preben G. Berthelsen, Anæstesiologisk afdeling, Holstebro
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I 1901 blev Johanne student fra Zahle’s skole og 6 år 
senere cand. med. fra Københavns Universitet. I 1912 
forsvarede hun, som blot den anden danske kvinde, en 
medicinsk disputats: Bestemmelse af fri og bunden Salt-
syre i Maveindholdet. 

Johanne Christiansen var således godt forberedt da hun 
i foråret 1913, 30 år gammel, besluttede at vidreuddanne 
sig udenlands. Professor Carl Julius Salomonsen introdu-
cerede hende til professor Georg Dreyer i Oxford. Det var 
planen at hun skulle foretage undersøgelser over krop-
pens blodvolumen. Opholdet hos Dreyer blev kort: ”det 
var mig komplet umuligt at finde Behag i at arbejde paa 
den Maade han  ønskede”. Kæft, trit og retning var ikke 
og blev aldrig Johanne Christiansens natur. Istedet hen-
vendte hun sig til Oxford-fysiologen, John Scott Haldane. 
Her foregik tingene anderledes: ”Jeg har fri Tilladelse til 
at bruge min egen Hjerne saa meget jeg vil og Haldane 
eller Douglas eller Ramsden har altid Tid til en lille Disput 
om videnskabelige Emner. Blodvolumet snakker vi ikke 
om”. (Lautrop H. Med Forum 1986; 39: 51-)

haldane-effekten 1914
I Oxford blev Johanne Christiansen førsteforfatter på det 
arbejde som beskrev den fysiologiske mekanisme som 
siden blev kendt som Haldane- effekten. (The Absorption 
and Dissociation of Carbon Dioxide by Human Blood. 
Johanne Christiansen, C.G. Douglas and J.S.Haldane. J 
Physiol 1914; 48: 244-271).

Under udforskningen af CO2’s indflydelse på oxyhæ-
moglobinet’s dissociationskurve havde Bohr fundet at 
blodets iltning ikke havde betydning for CO2 udskillelsen i 
lungerne. Ti år senere – og to år efter Bohrs død - betviv-
lende man, i Oxford, resultatet af Bohrs undersøgelser. 
”The fact the oxygen percentage of the alveolar air has 
such a distinct influence on the amount of CO2 given off 
by the lungs led us to suspect that some experimental 
fallacy may have been present in Bohr’s experiments. We 
accordingly made a series of experiments to ascertain 
whether oxygenation of the hæmoglobin has not, after all, 
a considerable influence on the capacity of the blood for 
absorbing CO2”. Efter equilibrerings forsøg på defibrineret 
blod med varierende O2 og CO2 tensioner blev det klart at 
“In every case the volume of CO2 absorbed by the blood at 
a given partial pressure of this gas is considerably greater 
when the blood is reduced than when the hæmoglobin is 
saturated with oxygen”. Og konklusionen, efter yderligere 
forsøg, blev: ”The oxygenation of the blood in the lungs 
helps to drive out CO2, and increases by about 50 p.c. or 
slightly more the amount of CO2 given off at each round 
of the circulation. The de-oxygenation of the blood in the 
tissues helps the absorption of CO2 and diminishes by 
about 40 p.c. the rise in CO2-pressure and of hydrogen ion 
concentration in the venous blood”. 

Alle resultater baserede sig på gentagne eksperimenter 
på de tre forfatteres blod. Der forelå ikke, a priori, en 
forsøgsplan som fastlagde det nødvendige antal for-
søgspersoner eller antal af forsøg. Målingerne foregik 

ublindet og der blev ikke foretaget en statistisk vurdering 
af resultaterne. Alligevel har resultaterne tålt tidens tand.

epilog 
Johanne Christiansen returnerede til København i slut-
ningen af 1913. Af uransagelige grunde forlod hun fysio-
logien til fordel for ernæringsvidenskaben. Til gengæld 
blev hun mellemkrigstidens stærkeste danske fortaler for 
at mindrebemidlede ikke skulle spises af med prisbil-
lige fødevarer som kartofler og margarine. Tværtimod 
”skulle man tilstræbe at forøge Forbruget af en protektiv 
Kost ikke blot Frugt, Grønsager, Æg og Mælkeprodukter, 
men også Kød og Fisk...”.  Talrige ernæringsfysiologiske og 
populær videnskabelige bøger blev det til. I bogen ”Retten 
paa Vrangen” (1938) svarer hun selv på ”hvorfor hun er 
blevet så skrap”. Det er bl.a. ”fordi der årligt dør ca. 2000 
flere Smaabørn i Danmark end i Norge og Sverige” og 
”fordi de sindssyge, de aandsvage, Fangerne, mange Børn 
og Patienter fejlernæres” og specielt ”fordi der handles 
sendrægtigt og utilstrækkeligt fra de ansvarshavendes 
Side”.

For sin indsats modtog Johanne Christiansen Den Almin-
delige Danske Lægeforening’s Hædersgave i 1935. Året 
efter meldte hun sig ud af foreningen i utilfredshed med 
dennes indsats i ernæringsspørgsmålet.
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PS. Senere i organet kan travle klinikere finde svaret på 
titlens spørgsmål.
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| selskABerne - ÅrsMØde 2010 |

ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
- ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence - fredag d. 12. november 2010
- udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag
- ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen

ACtA foredragskonkurrence: De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Acta 
Anaesthesiologica Scandinavica på: 1. præmie kr. 5.000,00   • 2. præmie kr. 3.000,00   • 3. præmie kr. 2.000,00

Posterkonkurrence: Bedste poster præmieres med kr. 2.000.-

Publikumspris: Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag. 
Publikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr. 2.000.-

vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til årsmødet: Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, 
hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité og Lægemiddelstyrelsen. Mindst 
én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under uddannelse hertil. Postere kan præsenteres på dansk eller engelsk.

Abstracts inddeles i:
1.  Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere 

arbejdet 
2. Introduktion 
3. Metoder 
4. Resultater
5. Diskussion
6. Konklusion
7. Maks. 2 figurer eller tabeller
8. Maks. 3 referencer

Abstracts må max fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner refe-
renceliste o.lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstractsform på www.dasaim.dk til 
DASAIMs sekretariat senest d. 3. august 2010.
Forfattere, hvis abstract udvælges til foredragskonkurrencen eller posterkonkurrencen vil, for at sikre en glat afvikling af 
konkurrencen, blive anmodet om at præsentere deres foredrag som Power-Point-præsentation, medbragt på memory stick 
eller CD. Organisationskomiteen vil tilse, at der forefindes bærbar PC med CD-Rom-drev.

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen: Tidligere publikation: Bidragene må ikke  være offentliggjort 
som originalartikel i et internationalt tidsskrift, men må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster.
Vurdering: Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesiologi og 
intensiv terapi:
Emnet:  Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt?
Problemformuleringen:  Klart defineret formål? 
Metoder:  Relevante, klart beskrevet? Etiske problemer?
Resultaterne:  Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget?
Konklusionen:  Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?
Fremstillingen:  Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen:
1. Valg af problemformulering 4. Betydning af resultatet
2. Metoden, egnethed 5. Præsentation, skriftlig
3. Resultatet 6. Præsentation, mundtlig

Organisationskomitéen

INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG
Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet 11.-13. november 2010 i 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin



April 2010 · DASINFO · 63

| kUrser, sYMPosIer, MØder og kongresser |Få en gratis 

simulations-CD

100429_MED_ann_hamilton_g5_A4.indd   1 29/04/10   9:11:23



64 · DASINFO · April 2010

dansk selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi viden-
skabeligt og fagligt under følgende former:
1.  Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, 

som anerkendelse for et originalt videnskabeligt 
arbejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats

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

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

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

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

oberstinde kirsten Jensa la Cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning 
af rygmarvsanæstesi, herunder specielt risikoen for 
og behandling af opstået lammelse og følgetilstande. 
Såfremt der på grund af udeblevne ansøgninger til det 
ovennævnte formål, kan legatets afkast anvendes til 
forskning vedrørende centralnervesystemets funktion i 
relation til anæstesi. Legatet uddeles to gange årligt til 
enkeltpersoner, institutioner, institutter eller etablerede 
forskningsprojekter, hvor dette måtte skønnes at være i 
overensstemmelse med legatets formål. Uddeling sker i 
portioner efter legatbestyrelsens skøn. Ansøgningsfristen 
er 30. april og 30. september. Der foreligger ikke ansøg-
ningsskemaer. Ansøgningen sendes til Jensa la Cours 
Legat, att.: Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 
København K.

lippmann fonden
Lippmann Fonden (oprindelig S&W fonden) blev oprettet i 
1977 af nu afdøde direktør for Simonsen & Weel, Ole Lipp-
mann, kendt bl.a. fordi han gav anæstesi til Erik Husfeldt’s 
første pneumonektomi på Rigshospitalet. Fonden støtter bl.a. 
lægevidenskabelige, humanitære og almennyttige formål. 
I mange år har Lippmann Fonden hvert år doneret kr. 
50.000 til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv 
Medicin mhp. støtte til forskning indenfor anæstesio-
logien. Ansøgninger vedr. disse 50.000 kr. sendes til 
formanden for DASAIM (chair@dasaim.dk). Uddelingen 
finder sted i forbindelse med den årlige Husfeldt-forelæs-
ning. Der bliver uddelt 1-4 portioner, primært til udgifter 
i forbindelse med uddannelse og studier i udlandet. Der 
gives ikke støtte til rejseudgifter til kongresrejser og lig-
nende, hvor man ikke er aktiv deltager. Ansøgningsfrist 
er 1. oktober. Der foreligger ikke ansøgningsskema.

Lippmann Fonden kan imidlertid også søges direkte. 
Udover ovennævnte støtter Lippmann Fonden generelt 

yngre sundhedsforskere (inklusiv anæstesisygeple-
jersker og anæstesilæger), der arbejder med mindre, 
overskuelige, men originale kliniske projekter, hvortil 
det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at opnå støtte 
fra større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor 
rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes 
kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks. når 
der er tale om fremlæggelse af væsentlige originale danske 
forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes også ansøg-
ninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats (men ikke 
ph.d.). Ansøgninger til denne del af fonden stiles til fondens 
bestyrelse og fremsendes til advokatfirmaet Bruun & Hjejle,  
Amagertorv 24, 1160 København K.  Der foreligger ikke 
ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrister er 1/5 og 1/10.

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

holger og ruth hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og 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 
eller institutioner i få portioner. Der foreligger ikke spe-
cielle ansøgningsskemaer, men ansøgning med kortfattet 
beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan, kortfattet cur-
riculum 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. Ansøgnings-
frist 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. 
Uddeling af disponibelt beløb i henhold til fundatsen sker 
efter bestyrelsens skøn én gang årligt med uddeling af le-
gatet i forbindelse med DASAIMs årsmøde. Ansøgnings-
frist er 12. oktober. Ansøgningsskema findes på hjemme-
siden for anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital.

| legAter |

LEGATER 
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| xx |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
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| det hIstorIske hJØrne |

Bestyrelsen ............................... bestyrelsen@dasaim.dk  

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

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

etisk udvalg ............................... etisk_udv@dasaim.dk

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

It udvalg ................................... it_udv@dasaim.dk  

kronisk smerteudvalg ................. kronisk_smerte_udv@dasaim.dk  

neuroanæstesiudvalg ................ neuroanaestesi_udv@dasaim.dk  

obstetrisk anæstesiudvalg .......... obstetrik_udv@dasaim.dk  

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

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

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

thoraxanæstesiudvalg ............... thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk  

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

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

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

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

redaktør af dAsInfo ................. redaktoer@dasaim.dk  

UeMs-repræsentant ................... uems_rep@dasaim.dk  

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

fYA’s hjemmeside ...................... www.fya.nu

DASAIMs officielle e-mailadresser

Sig aldrig aldrig 
Preben G. Berthelsen, Anæstesiologisk afdeling, Holstebro

I Haldane’s bog ”Respiration” (Oxford University Press 
1934) kan man se hvad der sker, med PaCO2 og PvCO2  , 
når man holder vejret. Der går mindre end 30 sekunder 
før PaCO2 overstiger PvCO2.

Det samme ses når akutte patienter indledes med hype-
roxisk apnoe før en tracheal intubation. 

Det forhold at dissociationskurven for CO2-hæmoglobin 
højreforskydes når hæmoglobinet oxigeneres – Hal-
dane-effekten - er basis for fænomenet. På de originale 
kurverne fra Johanne Christiansen, Douglas og Haldane’s 
1914 artikel har jeg indtegnet hvad der sker når det 
venøse blod returnerer til lungerne. Blodet iltes, men der 
udluftes ikke CO2. CO2 indholdet i arterie blodet bliver 
derfor det samme som i det blandede venøse blod. Som 
følge af Haldane-effekten bliver CO2-tensionen, efter  25 

sekunders apnoe, højst i arterieblodet. (Verhalten des 
arteriellen und gemischtvenösen Blutgasstatus in der 
Initialphase der Intubationsapnoe. Untersuchungen zum 
Christiansen-Douglas-Haldane-Effekt. Brandt L et al. 
Anaesthesist 1989; 38: 167-).

På Christiansen et al’s figur repræsenterer den øverste-
venstre kurve deoxigeneret blod hvorfor forskellen i CO2-
tensioner overvurderes grelt. I den kliniske situation, hvor 
det venøse blod er 75% iltmættet, vil den arterielle tension 
kun blive 2-3 mm Hg højere end den venøse. Komplemen-
tært bliver det venøse pH .02 højere end det arterielle.

PS. Selvfølgelig er du ikke 25 sekunder om at intubere 
en akut patient, men du kender utvivlsomt en kollega 
som ikke sjældent har held til at påføre sin patient denne 
uskyldige uorden.



Nordisk BørNeaNæstesikursus
for aNæstesi- og iNteNsivsygeplejersker samt aNæstesiologer

køBeNhavN, rigshospitalet 28.-30. jaNuar 2011

Second announcement

Fredag d. 28. januar 2011

    anæstesi/intensiv

12.00 - 14.00  Registrering, sandwich mv. Udstilling
14.00 - 14.15  Velkomst
14.15 - 15.15  Pædiatrisk anatomi og fysiologi
15.15 - 16.15  Modtagelse af det kritisk syge barn
16.15 - 17.15  Kaffe og udstilling
17.15 - 18.00  Børns psykiske reaktion på anæstesi
18.00 - 18.45  Smertebehandling af børn

Lørdag d. 29. januar 2011

    anæstesi          intensiv

08.30 - 09.15  Pædiatrisk farmakologi        Ernæring til børn på intensiv afdeling
09.15 - 10.15  Væske- og blodkomponentbehandling     Sedation og abstinensbehandling
       til børn under anæstesi
10.15 - 11.15  Kaffe og udstilling         Kaffe og udstilling
11.15 - 12.15  Kognitiv dysfunktion efter anæstesi      Ventilationsstrategier
12.15 - 13.00  Regional anæstesi til børn       ECMO-behandling til børn
13.00 - 14.00  Frokost og udstilling        Frokost og udstilling
14.00 - 17.00  Workshops og rundbordsdiskussioner ■ ■ ■ ■ ■ ■   Workshops og rundbordsdiskussioner ■ ■ ■ ■ ■ ■

søndag d. 30. januar 2011

    anæstesi          intensiv

08.30 - 09.15  Luftvejshåndtering        Inddragelse af pårørende i det kritiske forløb på intensiv
09.15 - 10.00  Behandling af larynxspasmer hos børn     Erfaringer fra børneintensivafdeling i Manchester
10.00 - 10.30  Kaffe           Kaffe

    anæstesi/intensiv

10.30 - 11.30  Transport af nyfødte/børn
11.30 - 12.30  Traumemodtagelse af børn
12.30 - 13.15  Frokost
13.15 - 14.00  Akut medicinsk team
14.00 - 14.45  Anæstesi/intensiv behandling til børn med kongenit hjertesygdom
14.45 - 15.00  Afslutning og evaluering  

■ Workshop grøn

a. Ultralydsvejledt
    blok anlæggelse
    hos børn 
b. Børnetraumer
c. Luftvejshåndtering

■ Workshop guL

a. Anæstesi ved kreds-
    løbssvigt 
b. Luftvejshåndtering
c. Genoplivning af
    børn

■ Workshop rød

a. Intravenøs adgang
b. Ultralydsvejledt
    blok anlæggelse
    hos børn
c. Smertebehandling

■ Workshop bLå

a. Modtagelse af
    børn til anæstesi
b. Intravenøs kontra
    inhalationsanæstesi
c. Børnetraumer

■ Workshop turkis

a. Genoplivning af
    børn
b. Fremstilling til intu -
    bation/fiksering og 
    trachealsugning
c. Lejring og stimula-
    tion af det intensive
    barn

■ Workshop sort

a. Standardisering af
    postop. observation
    hos børn
b. Fremstilling til intu -
    bation/fiksering og 
    trachealsugning
c. Sekundær traume-
    modtagelse

Arrangører: Anæstesiklinikkerne i Juliane Marie Centret og HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, København

tilmelding fra 1. maj 2010 på



Afsender: DASAIM, Rigshospitalet, AN/OP, HOC 4231, 2100 København Ø

BAGUDGANGEN – nu med glidende overgang
Velkommen til bagsiden, som i lighed med vort tillæg har skiftet layout. Eller for at sige det rent ud, er begyndt at ek-
sistere. Vi glæder os til at servicere Vore Ærede Anæstesiolæsere med store og små brandvarme nyheder fra ind- og 
udland. Vi tør godt afsløre, at der bliver tale om sensationer der er så hotte, at vort tillæg brænder fingrene på dem!

Besvar nedenstående spørgsmål så ærligt du kan. Se svar nederst.
1.  Du er på arbejde med akutlægebilen, og det er en meget stille dag. Hvad gør du?
a. Nyder chancen for at drikke en caffe latte på Baresso med redderne.
b.  Skriver og submitter en oversigtsartikel, tre originalmanuskripter, to case reports 

og et læserbrev til Politiken.
c.  Giver redderne besked om at køre rundt i indre by i den modsatte vejbane, så 

der kan ske noget.
2.  Du er i byen med din kæreste, og pludselig kommer sognets lækreste dame / 

mand forbi. Hvad gør du?
a.  Det er et tegn fra Gud. Jeg lukker øjnene og kysser min kæreste ekstra inderligt.
b.  Det er et tegn fra Gud. Jeg forlader min kæreste, løber bort med den lækre steg 

og lever livet for lånte penge i Valparaiso.
c. Hvem er Sognet?

3.  Du er inviteret til din arvetantes 90-års fødselsdag, men får et tilbud om at tage på 
skiferie med vennerne i den lækreste puddersne i Alaska. Hvad gør du?

a.  Tager til min arvetantes fødselsdag belæsset med et elorgel og festsange på 
melodien ”Jeg er Havren”.

b.  Tager til min arvetantes fødselsdag og drikker mig stang-bacardi i selskab med 
min onkel Knud.

c.  Drikker min arvetante stang-bacardi og bortfører hende til Alaska, hvor jeg 
sender hende på en tur med heli-ski.

Tre a-svar: Du har sandsynligvis ikke ADHD.
Tre b-svar: Du har muligvis ADHD, men bør testes yderligere.
Tre c-svar: Du har muligvis ADHD, men bør testes yderligere.
Nul svar: Du har ret sikkert ADHD.

Ugens spørgsmål til Manden på gaden:
Hvor er dansk anæstesi på vej hen?
Dyne-Ejner, Vrå: Jeg forventer helt klart, at produktiviteten vil stige som en logistisk 
funktion af den forventede normalisering af Nasdaq indexet under naturlig hensyn-
tagen til en korrelerende asiatisk revaluering, men at den tiltagende fokus på lokale 
værdier og global opvarmning vil betyde en manifestation i form af et øget antal solgte 
Dameca-anæstesiapparater i kraft af de ledsagende dobbeltlakerede bonus-havenisser.

Fru von Schnabelvogel, Maximillian den 3.’s Allé, Gentofte (Kvinde på Gaden): Ud. Og 
det er heller ikke så underligt med al den vold der er på gaden nu om dage, og man ved 
jo godt hvor det kommer fra. Så sent som i forgårs måtte min gode veninde Frida van 
der Parnas på skadestuen efter et ubehageligt møde efter mørkets frembrud. Og det 
nytter jo ikke, at vi bliver ved med at give anæstesi til alle mulige suspekte udlændinge.

Bubber, TV-byen: Rap. Fik du den? And-æstesi? Rap? Ha ha. Må jeg prøve at give 
maske til nogen?

det videnskabelige hjørne:
DASAIM’s Fond giver et beskedent afkast i form af legater til yngre anæstesiologiske 
forskere, erfarer Bagudgangen, der derfor har indsamlet forslag til at bedre fondens 
økonomi.
De præsenteres hér i tilfældig rækkefølge:
1. Samle flasker i Fælledparken.
2. Bræk i Danske Bank, Plamdrup.
3. Spille lotto.
4. Afpresse Stein Bagger.
5. Indmeldelse i HA (fortjeneste ved levering af opioider).
6.  ‘Frasalg af ét eller flere hemmeligholdte hospitaler (med anæstesiafdeling) som 

attraktive ejerlejligheder med udsigt til Fælledparken, Sønderborg Kaserne og 
Vestegnen.

7. Spille panfløjte på Strøget.
8. Tricktyveri i Rungsted Havn.
9.  Parallelimport og videresalg af billige østeuropæiske og indiske mærkevare-

medikamenter.
10. Fusionering med Bill Gates’ Fond.

dansk selskab for Ukatmedicin
Sportshjørnet – den medicinske vinkel
Ved OL blev et stort antal deltagere i skiskydning 
ramt af såkaldt turistmave. Man overvejede at 
aflyse denne disciplin og i stedet gennemføre kon-
kurrencer i skyskidning, dog uden tilskuere.

Vor Læser: ”Hvad har det dog med anæstesi at gøre?”

Bagsiden: ”Godt spørgsmål.”

Vor Læser: ”Jo, nu ved jeg det. Der har jo næppe 
været en sikker luft-vej ved konkurrencerne, ha ha.”
Bagsiden: ”Ryk direkte til ADHD-testen, se nedenfor.”

spørg om sundhed og sygdom ved dr. Meanster
Spørgsmål:
Kære Dr. Meanster
Jeg er en aktiv, visionær og normalt glad terrorist i mit livs bedste alder, hvor jeg 
føler jeg har god indflydelse på mine egne arbejdsvilkår og er dygtig til at pleje 
mine venner.
På det sidste har jeg følt mig lidt trist, trods det ellers fine forårsvejr. Jeg tror det 
skyldes, at nogle amatører på Island har forsøgt at overtage mit fagområde og 
faktisk har haft held til at lægge flytrafikken ned i det meste af Nordeuropa. Jeg fryg-
ter, at jeg kan blive arbejdsløs og vågner om natten med mareridt, hvor jeg bliver 
overdænget med islandske lavasten, og mine kollegers flyafgange bliver aflyst efter 
måneders hårde forberedelser.
Har du et godt råd?

Med venlig hilsen O. b. Laden
Svar:
Kære hr. Laden
Du skriver at du normalt er aktiv, visionær og glad med indflydelse på dine egne 
arbejdsforhold. På det sidste har du haft mareridt om stening og flyaflysninger, og 
det har gjort dig trist.
Det er vigtigt at holde fast i de gode ting, når man føler sig truet! En krise er ikke kun 
en faresituation, men også en ny mulighed. Du kan overveje at vende situationen til 
din fordel. En klassisk strategi er simpelthen lynhurtigt at tage æren for amatørernes 
succes; de har sikkert ikke så god pressekontakt som du, og skulle de mod forvent-
ning allerede have været i medierne, kan du skynde dig at fusionere med dem. 
Måske kan det bibringe din organisation ny inspiration og gøre den endnu mere 
eksplosivt visionær end tidligere!

Venlig hilsen Dr. Meanster
Spørgsmål:
Kære Dr. Meanster
Jeg er en glad pige der fyldte rundt i fredags og havde huset fuldt af gæster. I den 
anledning var jeg nødt til at tømme askebægrene, hvad der skabte en del postyr 
i de nærliggende lufthavne. Mine børn har drillet mig en del og bl.a. kaldt mig 
Askepot. Det har fået mig til at tænke på, om jeg bør gøre noget for at nedsætte mit 
tobaksforbrug?

Kærlig hilsen D. Margrethe
Svar:
Kære Askepot
Jeg vil foreslå varme bade på Island, hvor de er vant til lidt røg i køkkenet.

Venlig hilsen Dr. Meanster

test dig selv: har du Adhd (tidligere kendt som dAMP)?

nyt fra dAd:
”Sleeping My Day Away”, bonus edition.
“I Won’t Cut Your Hair”, neurosurgical 
edition.

“Are We Alive Here?”, MAT edition.
“Blue All Over”, special air(ways)chart.
”Chainsaw”, orthopaedic version.
“Evil Twin”, obstetric edition.
“It’s After Dark”, bootleg vagtudgaave.

sidste!
Allerede nu kan vi løfte burkaen for en brandvarm kartoffel. Det er kommet til vort kendskab, at der er indkøbt et 
nyt kaffebord til anæstesiafdelingen på Aabenraa Sygehus. Der er tale om en særlig robust kakkelbaseret type, der 
skal kunne holde til den samlede vægt af gode råd, vrøvl og københavnere foruden 32 specificerede sønderjyske 
specialiteter. Indkøbet er foretaget i sidste øjeblik, inden Region Syd som konsekvens af den økonomiske krise ind-
førte både ansættelses- og småkagestop. Vi erfarer, at der nu er haste-ansat en økonom med speciale i sønderjysk 
krisehåndtering (en såkaldt bagstopper) til at rette op på situationen, der frygtes at kunne udarte til baglige møder. 
”Vi ønsker ikke, at der skal gå mere kage i det hele,” udtaler den anonyme bagstopper.


