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»

Redaktør Jørgen B. Dahl

Vi har med dette temanummer ønsket at
tegne et billede af ”anæstesiologen som
leder”, af et område, man måske kunne kalde
”anæstesiologiens femte fagområde”.

Ledelse spiller en stor rolle i vort fag – fra ledelse af vagten, over
teamledelse, faglig ledelse af ekspertområder, herunder bl.a.
præ-hospital ledelse og ledelse af operations- og intensiv-afsnit,
til afdelings- og klinikledelse.
En række anæstesiologer beklæder ledende stillinger inden for
uddannelse og forskning, samt i hospitalsdirektioner og faglige
systemer.
Konteksten for ledelse har med de sidste års strukturelle og økonomiske udvikling ændret sig – hvordan skal denne nye virkelighed håndteres? Hvordan vil disse udfordringer påvirke de ledelsesmæssige handlerum og dispositioner, ”lederstilen”?
Der bliver mere end nogensinde brug for begavet, kreativ og
konstruktiv ledelse på alle niveauer.
Vi har med dette temanummer ønsket at tegne et billede af ”anæstesiologen som leder”, af et område man måske kunne kalde
”anæstesiologiens femte fagområde”, samt af de fremtidige,
ledelsesmæssige udfordringer inden for vort fag. Dette har vi
gjort igennem en række mail-baserede interviews, hvor ledere på
forskellige niveauer, inden og uden for faget, har bidraget med
deres synspunkter.
Vi har formuleret nogle spørgsmål med udgangspunkt i de
interviewedes nuværende stilling. Disse spørgsmål har vi bedt
de medvirkende bruge som inspiration til at give deres syn på
nuværende og fremtidige ledelsesudfordringer.
Det har stået deltagerne frit for selv at uddybe spørgsmålene, at
integrere spørgsmålene i en samlet tekst, eller at besvare spørgsmålene direkte, ét for ét. Vi har ikke lagt begrænsninger eller
mindstemål på omfanget af det enkelte ”interview”.
De enkelte indlæg har kun været udsat for en beskeden redaktionel bearbejdning, og forfatterne har fået mulighed for at læse
og godkende den endelige tekst inden den er gået i trykken.

I alt 25 kolleger jævnt fordelt over
landet er blevet spurgt om de ville
deltage. Tilslutningen har været
overvældende, idet vi har modtaget
positivt svar fra 18, med en lille overvægt fra den østlige del af landet.
Redaktionen vil gerne takke bidragsyderne for en række reflekterede og
interessante indlæg, der er berigende
at læse.
Endelig har vi bedt Jan Molin, professor og uddannelsesdekan på  Copenhagen Business School, om at
kommentere på de indkomne indlæg.
Jan Molin er kendt af flere anæstesiologer, idet han er skaberen af Masteruddannelsen ”Master of Management Development”, en uddannelse
som flere kolleger med stort udbytte
har frekventeret. Jan peger bl.a. på
”kollegiale relationer og et styrket
professionelt ledelsessamarbejde på
tværs” som en væsentlig faktor for at
ledelsesarbejdet skal lykkes og være
frugtbart.
Vi vil overlade videre tolkninger og
analyser til læserne – vi håber at dette
temanummer vil inspirere og medvirke
til at skabe en god og konstruktiv debat om ledelse, og et styrket ledelsessamarbejde.   
Vi har oprettet et debatforum på hjemmesiden, hvor du kan kommentere og
komme med indlæg omkring "anæstesiologen som leder". Giv din mening til
kende!
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ANÆSTESIOLOGEN SOM LEDER
Jan Molin, Dean of Education  
Professor, dr.merc.
Copenhagen Business School

»
E  

n reflekteret og meget anerkendt
offentlig chef, som jeg coachede i
en periode, gav under én af vore
samtaler følgende anekdotiske
beskrivelse: ”Når jeg kommer på arbejdet,
går jeg ind i mit lederskab – det er som en
stor tønde. Så sidder jeg helt alene inde i
tønden og dér, hvor en lille knast er faldet
ud af træet, kigger jeg ud. Jeg kan se alle
mulige forunderlige ting gennem det lille
hul, og der er vitterlig meget at undres og
glædes over. Det triste er dog, at det eneste
de andre ser, er en tønde.”
Så måske er det ikke blot spørgsmålet om,
hvad det er anæstesiologen ser som sin
identitet og rolle – men også spørgsmålet
om, hvad det er, de andre ser. Ser kolleger
og medarbejdere den dygtige leder eller ser
de personen… mennesket inde i tønden.
Ledelse bygger på gensidighed. I modsætning til følelser som frygt, beundring og
magt (som sædvanligvis kun næres af én af
parterne) – så er tillid, respekt og kraft afgørende baseret på, at begge parter oplever
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Titlen på dette særnummer af ’DASINFO’ siger det hele!
De begavede svar på spørgsmålene i det survey, der
ligger bag dette nummer knytter alle ubesværet an til den
grundforståelse, som titlen anslår så frejdigt:
Hvad er det der sker, når en læge (her sidder identiteten)
optræder som leder (her er rollen).
Det er helt på linje med overskrifter som: ”Hendes
Kongelige Højhed Dronning Margrethe som maler” - eller
måske: ”Thomas Blackman som X-factor dommer”.
For Margrethe sidder identiteten i dét der med dronning og for Thomas sidder identiteten i Thomas. At være maler
eller dommer er noget udvendigt, som man midlertidigt
tager på sig - en rolle man går ind og ud af.

og værdsætter tilstedeværelsen af disse elementer i relationen. Frygt og
magt knytter sig til rollen; mens tillid og kraft knytter sig til personen.
Det ledelsesmæssige handlingsrum kan modelagtigt skitseres således
Modellen beskriver den ledelsesmæssige fordring som ligger i – på den ene
side, at hente et ståsted for ledelsesarbejdet i den formelle autoritet (den
magt som positionen forlener én med i hverdagens opgavevaretagelse) –
og, på den anden side, at vedkende sig afhængigheden af den kraft som
gensidighed i relationen til kolleger og medarbejdere (constituency) skaber.
Man kan således læse ud af de mange fremragende svar, som er produceret til brug for dette særnummer, at der er mange kvalificerede refleksioner over den lægelige ledergerning og, at der (naturligvis, sådan må
det være) er flere perspektiver man med fordel kan tilføre refleksionerne.
Den første af tre sådanne bidrag fra min side er, som beskrevet ovenfor,
vigtigheden af, at træde ud af rollen som leder og ind i fordringen om
- på baggrund af stillingens autoritetsmæssige platform - personligt at
etablere rammer for gensidige ledelsesrelationer.
Det andet bidrag jeg ser som supplement til det brede og nuancerede
materiale som denne mini-undersøgelse har foranlediget, handler om
kontekst. Der er selvsagt aldrig ’frit valg på hylderne’ når man som
ansvarlig chef ønsker at tilrettelægge betingelserne for sit lederskab. De
fleste af os har arvet de medarbejdere, vi sidder med (af hvem mange
har ’sår på sjælen’ efter tidligere chefers kritisable opgavevaretagelse) og
mange af os er blevet ledere ved et tilfælde. I mange virksomheder, of-
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fentlige som private, kan man således konstatere, at ledelse er en utilsigtet bi-effekt af at gøre karriere. Den organisatoriske erfaring levendegøres
i det daglige af kolleger og medarbejdere og rummer både kontinuiteten
uden hvilken, systemet ville bryde sammen – og konservatismen, der
truer med at få systemet til at gå i stykker i en verden præget af omskiftelighed og pres.
Hverdagens ledelsesprocesser demonstrerer på denne usikre baggrund
en konventionel visdom, en slags ledelses-fornuft eller common sense,
der uudtalt gør nogle typer af holdnings- og adfærdsvalg mere oplagte
end andre. Denne praktiserede ledelsesteori formuleres kun i bakspejlet hvis nogle skulle ønske argumenter for eller bred legitimering af de
ledelsesmæssige dispositioner. Da de fleste sociale systemer er kendetegnet ved en både ufuldstændig og diffus organisatorisk feed-back er
det ikke vanskeligt, at finde sin lederadfærd undtagelsesvis bekræftet…
og i mangel af bedre som oftest ikke-afkræftet. Dette giver grobund for
overtroisk læring. Det vil sige, at den udtalte mangel på konsekvenser og
direkte koblet feed-back nødvendiggør, at den enkelte selv skaber en tolkning af hensigtsmæssighed og effekt forbundet med ledelsesarbejdet. I
mangel af substantiel og konkret information baseres sådanne tolkninger
på personlige antagelser om principielle sammenhænge, på symbolske
udlægninger af de få synlige organisatoriske bevægelser og på indirekte
informationer om mulige effekter og konsekvenser.
Ledelsesprocessen skaber på dette grundlag sine egne paradokser. På
den ene side er ledelse og organisering gensidigt konstituerende. Le-

delse optræder altså som en tekst  indenfor den kontekst som de organisatoriske
rammer skaber (og vice versa). På den
anden side er det ledelsesprivilegiet, at
udfordre de eksisterende organisatoriske
betingelser. Ledelse bliver herved en tekst,
der ønsker at ændre på konteksten… en
figur, der træder ud af ’grunden’ og skaber
en anderledes baggrund for det fremtidige
samvær. Ledelsen er ’dømt til’ at møde
medarbejderne dér hvor de er. Det vil sige
skabe rammer, der gør det muligt for de
lokale fællesskaber, at koble sig på processen. Samtidig er det ledelsesarbejdets
fokus, at påvirke de relationer, der bærer
medarbejdernes gensidige afhængigheder
og lokale forståelser af de organisatoriske
betingelser. Med andre ord fordrer ledelsesopgaven en håndtering af modsætningsfyldte roller, der skal bringes i spil. Ledelsen
skal på samme tid aktivere og anerkende
betydningen af de lokale organisatoriske
relationer – og samtidig udfordre den
rationalitet som disse relationer baserer sig
på. Anæstesiologen skal derfor ikke ses (i
rollen…) som leder. Anæstesiologen indgår
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ledelsesrelationer, der fordrer at en vifte af
forskelligartede roller bringes i spil (hvor af
nogle spilles af vedkommende selv…)
Det tredje og sidste bidrag til DASINFOdiskussionen handler om institutionelle
rammer. Der er rigtig mange bud i materialet på, hvilke kvaliteter/egenskaber/funktioner der skal til for at skabe god ledelse. Den
gode leder står således centralt i modellen:
Egenskaber fremgår i materialet som for
eksempel:
■ ærlig, direkte, empatisk, respektfuld…

egenskaber

viden/faglighed
leder

ledelsesfunktioner

Viden/faglighed beskrives i svarene som
for eksempel:
■ lægelig kompetent, opdateret, fagligt
stærk…
Ledelsesfunktioner nævnes mange steder i
svarene som for eksempel:
■	delegere, sætte mål, træffe beslutninger, organisere…
Disse præcise og mangfoldige udpegninger
af træk og adfærd, som i hverdagen synes
at ’virke’ er imidlertid ikke blot indlejret i
en organisatorisk kontekst – men ydermere
bundet ind i skiftende epokers mere eller
mindre institutionaliserede forestillinger
(logikker).
Man kunne således hævde (det er der
mange der gør), at vi lever i den sidste fase
af ’kontraktsamfundet’. For udenlandske
samfundsteoretikere fremstår Danmark
som det sidste museum for et sådant samfund, der stadig iværksætter og forsøger
at efterleve kontraktbaserede rammebetingelser. Den institutionaliserede forestilling
om kontraktstyring er her blot ét eksempel
på en logik, der har bredt sig på tværs af
landegrænser igennem et decennium – og
som (måske…) nu er ved at klinge ud til
fordel for???
Den enkelte anæstesiolog agerer hermed
i en organisatorisk kontekst (sygehuset/
afdelingen/medarbejdernes erfaringer/kollegers forventninger), der medkonstituerer
handlingsrummet. Ikke alt er tilgængeligt eller hensigtsmæssigt i det konkrete
ledelsesarbejde. Men ledelsesrummet er
ikke blot en del af en bredere organisatorisk
kontekst. Ledelsesrummet fremstår i ligeså
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høj grad som en funktion af forestillinger om, hvilke styringsprincipper
og løsningsmodeller der i en epoke er forudsætningen for at tilvejebringe
den nødvendige organisatoriske legitimitet. For et være (blive anerkendt
som…) et moderne sundheds- og sygehusvæsen, er der i enhver periode
en række standarder, forhåndsdefinerede modeller og antagelser om
hensigtsmæssighed, der ikke blot lader sig fortolke som et lokalt, endsige
nationalt, fænomen, men som udtrykker en nærmest global forestillingsverden om hvorledes moderne organisationer drives og kontrolleres.
Akkrediteringer, kvalitetsstandarder og incitamentstrukturer er eksempler
på denne epokes logik. Disse tiltag går på tværs af institutioner, sektorer
og landegrænser - og ingen lokal chef kan derfor tillade sig at ignorere
dem. … og - ville nogen hævde… ingen lokal chef kan derfor tillade sig
blot at acceptere dem. De er og bliver tidstypiske institutionaliserede
rammebetingelser. Hverken mere eller mindre.
Så gennem dette indlæg har jeg forsøgt, at supplere det righoldige datamateriale med lag på lag af rammer og strukturelle forhold, der som
en omvendt ”Pandoras box” indlejrer hverdagslivets ledelsesarbejde.
Det betyder ikke at jeg mener, at det er strukturer og omverden der
bestemmer handlingsrummet. Snarere skal det læses som argumentet
om, at ledelse med fokus på mikroprocesser (relationer mellem rigtige
mennesker i kød og blod, med følelser, drømme og kampe) finder sin
mest hensigtsmæssige udfoldelse under iagttagelse af de forskellige
historiske og skiftende strukturelle rammer som organisatorisk lader
sig iagttage, beskrive og håndtere. Det er meget at håndtere for den
enkelte. Det kræver kollegiale relationer og et styrket professionelt
ledelsessamarbejde på tværs.
Dette styrkede ledelsessamarbejde er vel præcis, hvad det foreliggende
særnummer af DASINFO tilstræber. Som sådan giver det grundlag for
optimisme, at så mange har kvitteret for invitationen til en mini-undersøgelse, med personlige, erfaringsbaserede og reflekterede bidrag. I den
forbindelse har det været mit privilegium at supplere fra sidelinjen. Jeg
håber, at mine ind- og udfald vil blive læst i den positive og konstruktive
ånd, de er skrevet.
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NYHED! ÈN TIMES BEHANDLING,
T R E M Å N E D E R S S M E RT E L I N D R I N G .
Behandle lokaliserede neuropatiske smerter lokalt
og undgå systemiske bivirkninger. QUTENZATM
(capsaicin) er en kutanfilm med en høj koncentration af capsaicin som aktiverer TRPV-receptorerne og desensibiliserer nerverne i huden.
QUTENZA giver en hurtig og langvarig lindring
til patienter med perifere neuropatiske smerter.
QUTENZA kan ordineres til ikke-diabetiske voksne, enten alene eller i kombination med andre
smertestillende lægemidler.

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

Ansættelser

JANNIK HILSTED

Kandidat af senior stipendiat, Københavns Universitet 1976-1981.
Klinisk uddannelse, overvejende intern medicin, ved storkøbenhavnske
hospitaler 1981-1989.
Overlæge, Hvidovre Hospital 1989. Ledende overlæge (akut modtagelse
og medicinsk endokrinologi) 1991.
Lægelig direktør, Hvidovre Hospital 1996-2003,
Lægelig direktør, Rigshospitalet 2003-

Faglig uddannelse

Ledelse og organisation

Cand.med.: 1976, København
Speciallæge: Intern medicin 1989,
medicinsk endokrinologi 1990
Dr.med.: 1983 Københavns Universitet

Praktisk erfaring (før nuværende): Ledelsesmæssige opgaver i hospitalssektoren fra 1989.
Evt. lederuddannelse(r): Ingen. Ledelsesmæssig efteruddannelse på
nationalt og internationalt plan (INSEAD).
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vad lægger du i begrebet ”ledelse”
Ledelse er for mig den indsats der skal til, for at de sundhedsfaglige ydelser bliver leveret på de rigtige tidspunkter og i den rigtige
kvalitet og til de rigtige patienter. Herudover er ledelse uløseligt
knyttet til fremtidssikring, herunder rekruttering og fastholdelse af talenter via
en målrettet indsats på forskning, undervisning og klinisk kvalitet.
Hvorfor valgte du at blive leder?
Fordi jeg havde et ønske om at ændre nogle ting i den interne medicinske sektor.
Kan ledelse læres?
Til en vis grad. Jeg tror ikke, at alle er interesseret i at blive ledere, og
hvis ikke man er det, vil det være umuligt at lære sig til det.
Kan du beskrive den gode leder?
Tilstedeværelse, overblik, strategisk tænkning, hårdt arbejde.
Har du nogen ledelsesmæssige forbilleder?
Erik Juhl.

Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige
forhold er vigtige eller nødvendige for, at
du trives som leder?
En klart defineret organisation med velfungerende ledere.
Hvad er den vigtigste bundlinie for den
enhed/organisation, som du leder?
Økonomi og klinisk kvalitet, herunder forskning og undervisning.
Hvordan ser du forholdet mellem resultater
og trivsel?
Der kan godt efterspørges resultater og samtidig opnås trivsel. Hvis ikke der efterspørges
resultater bliver trivselen næsten altid dårlig.
Hvordan træffer du bedst beslutninger?
Under et vist pres

Det har været populært at opfatte sundhedsprofessionelle (læger) som
”primadonnaer”, der ikke vil ledes: - kan anæstesiologer lede - og ledes?
Ja – til begge.

Konteksten for ledelse har med de sidste
års strukturelle og økonomiske udvikling
ændret sig – hvordan skal denne nye virkelighed håndteres?
Der er tiltagende fokus på økonomi og på
budgetoverholdelse. Det har der været i de
sidste ti til femten år, så der er sådan ikke
noget nyt i det. Organisationerne har vænnet sig herudover til en høj grad af fleksibilitet og mobilitet i de enkelte specialer,
hvilket er en væsentlig forudsætning for at
tingene kan lykkes.
Det vigtigste er nok at man holder sig kerneydelsen for øje og sikre, at der er de nødvendige ressourcer til at den kan udvikles fortsat.

Hvordan udvikler du dine lederkompetencer?
Det vigtigste er nok at kigge tilbage på de ting der er gået godt og de ting
der er gået mindre godt og lære noget af de ting, hvor det ikke er gået så
godt som det kunne.

Hvordan vil ovenstående udfordringer
påvirke de ledelsesmæssige handlerum og
dispositioner, og din egen ”lederstil”?
Jeg regner ikke med fundamentale ændringer.

Kan du sætte ord på din egen lederstil?
Strategisk orienteret og ordholdende.
Hvad kan anæstesiologen bidrage med i ledelsen af et hospital?
En bred indsigt og erfaring med samarbejde på tværs i organisationen.
Hvorfor er der så relativt mange anæstesiologer der ender relativt højt i
ledelseshierarkiet?
Fordi de ofte er dygtige og har erfaring jævnfør ovenstående.

Hvordan oplever du dit råderum i en politisk styret organisation?
Tilstrækkeligt. Råderummet bliver i en hvilken som helst politisk styret
organisation mindre, jo tættere du kommer på det politiske system.
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Evnerne til at tænke i helheder, at tænke i sammenhænge bliver på
denne måde næsten en integreret del af en anæstesiologs arbejde.
Og i dagligdagens lederroller på en anæstesiologisk afdeling vil man
ofte fungere som den der skal samle en masse forskellige tråde og
situationer og roller… og gennem koordination få mange forskellige
hensyn til at passe ”sammen”. Intet andet speciale i sygehusverdenen
byder på sådanne vilkår for opbygning af ledelsespotentialer.
Peter Emerich Hansen

PETER EMMERICH HANSEN
Faglig uddannelse
Cand.phil. et. Cand.scient.pol. fra Århus
Universitet, 1980

Ansættelser
Finansministeriet, Trafikministeriet, Rigshospitalet, Implement Consulting Group.
Nuværende ansættelse: Implement Consulting Group

Ledelse og organisation
Projektleder i Finansministeriet, Leder
af økonomi og planlægning – senere
økonomi og administration i øvrigt (HR,
service, IT) i Trafikministeriet, Økonomiog planlægningschef på Rigshospitalet
(fra 1997 til 2003).
Projektleder (gennem konsulent årene) i
tilknytning til en række lederudviklingsforløb.

Lederuddannelse
DIEU m.fl. i årene 1985-1999) – 3 lederuddannelser.

H

og rammer  bliver dermed en vigtig brik for den gode leder. Evnen til at få
andres indsatser til at mødes og spille sammen i forhold til retning og mål
– sammen med evnen til at få organisationen/medarbejderne til at se og
forstå den retning, deres indsatser på et eller andet plan mødes om.
Den dårlige leder er kendetegnet ved netop ikke at give rum og ved
netop ikke at kunne få retning og mål frem som et billede for alle andre,
når de forsøger at forstå, hvorfor de laver netop det, de laver.
Meget ofte er den dårlige leder også kendetegnet ved behovet for at
centralisere og samle en række indsatser i organisatorisk nærhed af sig
selv, fordi lederen tror, at dette skaber bedre kontrol og bedre styring –
mens alle erfaringer viser det modsatte: At der er næsten ubegrænsede
muligheder for en organisation, hvis topledelsen forstår at aktivere medarbejdernes kompetencer og vilje til indsatser via rummelighed og via
klare retningsbestemte mål. Og at centralisering samt samling af mange
ressourcer tæt på sig selv, snarere end at skabe kontrol og bedre styring
skaber mangel på overblik og flaskehalse samt forvirring i organisationen omkring retning.  
Ledelse fordrer og forudsætter dermed også evnen til at se og tænke i helheder – og at se og tænke i sammenhænge. Et særdeles vigtigt element.
Skal læger lede – eller skal vi overlade det til djøf’erne?
Ledelse er en disciplin og en evne, som mange læger – lige så vel som
mange djøf’ere – besidder potentialer til, og som kan udvikles via uddannelsesforløb og praktisk erfaring.

vad lægger du i begrebet
”ledelse”
Ledelse er evnen til at få andre
med sig i forandringsforløb og
i forløb, der kontinuerligt konsoliderer og
effektiviserer driften. Ledelse er dermed
også at kunne se forandringsbehovene på
forhånd, hvilket igen baseres på evnen til at
se de relevante udfordringsbilleder, før de
bliver til uoverstigelige pres.

Indenfor sundhed er det vigtigt at anspore læger til at blive ledere,
herunder også ledere på øverste niveau. Det er et iøjnefaldende træk
ved f.eks. norsk og svensk sundhedsvæsen, at andelen af topledere med
lægelig baggrund i sygehusvæsenet er væsentlig større end i Danmark –
og, at dette rent faktisk ikke er ligegyldigt.

Det at få andre med sig afspejler også en
anden vigtig ledelsesegenskab: Evne til at
skabe rum for andre, evnen til at få andres
evner til at blomstre – men -også evnen til at
sikre, at det skabte rum og andres blomstring
bringes ind i en ramme, ind i en retning, ind
i et forløb. Fastlæggelsen af retning og mål

Det er en hypotese (et postulat), baseret på mange års konsulentgerning
indenfor sundhedsvæsenet, at den læge, der er i stand til at tage de
ledelsesmæssige discipliner om bord – OG som er i stand til at lægge
den ensidige specialefokusering bag sig og dermed tænke og agere i
helheder – vil være et meget stort ledelsesmæssigt aktiv for f.eks. et
hospital. Legitimiteten for vedkommende, bl.a. i forbindelse med vigtige
forandringsprocesser, vil her ofte være særdeles stor.
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Men jævnfør argumentet om helhed: Det fordrer, at den enkelte læge,
der træder ind i ledelse, og herunder ledelse på topplan, er i stand til at
lægge den specialefokusering, der ofte er udgangspunktet for lægegerningen og for meritering indenfor lægefaget, bag sig.
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Det er omvendt også en hypotese, at den læge, der IKKE er i stand til at tænke
i helheder og at lægge specialefikseringen bag sig, i en toplederrolle kan være
en langt større risiko for et hospital end en nok så middelmådig djøf’er.
For en læge vil det, i en topledelsesrolle i f.eks. sygehusvæsenet, være
vigtigt at sætte sig ind i en række økonomi- og kapacitetsstyringsmæssige grunddiscipliner samt en række procesoptimerende grunddiscipliner
– ligesom det for djøf’eren tilsvarende vil være vigtigt at sætte sig ind i
det medicinsk faglige terræn.
Det er en misforståelse at tro, at henholdsvis læge og djøf’er skal være
eksperter på nogle af disse felter – det skal de selvfølgelig ikke, for det er
ikke ekspertrollen, der efterspørges. Men indsigten på felterne skal være
tilstrækkelig stor til, at man har viden om, hvornår og hvordan de forskellige virkemidler kan anvendes, og hvordan de hænger sammen. Sådan
at man ikke ender i den diskussion (der fortsat kan observeres mange
steder), hvor det er ”den hammer, man er ekspert i at bruge”, der definerer ethvert problem som et søm.
Som tilføjelse: Noget af det vigtigste i forbindelse med lederskab… At
undgå de ledere, der har behov for lederrollen for at stive deres eget
personlige ego af. Dem er der fortsat mange af rundt omkring. Lederskab
kræver i udgangspunktet en høj grad af selvværd og tro på egne evner,
og ikke usikkerhed og mangel på selvværd, hvor lederrollen anvendes til
at stive sig selv af.     
Hvordan skaber/finder/ser man en god leder?
Det er rent faktisk muligt at se, om de kendetegn der er forbundet med
god og dårlig ledelse, således som det er afgrænset ovenfor, er forankret i en bestemt person (som potentialer eller realiteter) gennem tests
eller gennem praktiske øvelser. Det afgørende udgangspunkt her er,
hvad det er man efterspørger – og dermed hvad det er, man vurderer
som god ledelse.
Har du nogen ledelsesmæssige forbilleder?
LEGO’s nuværende administrerende direktør (Jørgen Vig Knudstorp) er
et godt eksempel på, hvordan man kan vende en virksomhed på vej mod
det frie fald – via de ledelsesmæssige egenskaber, der er nævnt ovenfor.
Tor Ingebrigtsen (Universitetssygehuset i Nord Norge) – læge og CEO er
et andet forbillede. Han har fjernet et underskud på 300 mio.kr. over 3 år
gennem fokuseret anvendelse af Lean og optimering af alle hospitalets
processer. Formentlig en af de dygtigste og mest intelligente hospitalsdirektører i Norden. Han er professor i neurokirurgi – og har alligevel vist
en enestående evne til at lade neurokirurgi være et speciale på linje med
alle andre, når det gælder ledelse og forandring.
S:t Görans i Stockholm (der er privat og drives af CAPIO, men med driftsaftale
med Stockholms Län) er et studie værd, når det gælder ledelse. Det mest
effektivt drevne hospital i Norden, uden sammenligning. Med enestående ledelsesmæssige værdier og ledelsesmæssig praksis. Ledes af læger! Den nye
administrerende direktør på Karolinska er rekrutteret fra netop S:t Görans.
Hvad kan anæstesiologen bidrage med i ledelsen af et hospital?
Anæstesiologi er i forvejen repræsenteret i høj grad i ledelsesroller i
sygehusvæsenet. Og evnen til at tænke i helheder er noget der i høj grad
indlæres via rollen som leder i anæstesien, hvor der skal tages hensyn

til mange forskellige specialer, og hvor der
er tale om driftsledelse med udnyttelse af
operativ kapacitet og afstemning af mange
forskellige rollers samarbejde (den opererende kirurg, operationssygeplejersken,
anæstesisygeplejersken, sterilfunktionerne
osv.).
Evnerne til at tænke i helheder, at tænke
i sammenhænge bliver på denne måde
næsten en integreret del af en anæstesiologs arbejde. Og i dagligdagens lederroller
på en anæstesiologisk afdeling vil man ofte
fungere som den der skal samle en masse
forskellige tråde og situationer og roller,
og gennem koordination få mange forskellige hensyn til at passe ”sammen”. Intet
andet speciale i sygehusverdenen byder på
sådanne vilkår for opbygning af ledelsespotentialer.
Samtidig viser mange anæstesiologiske
afdelinger (samt ledere og mellemledere
indenfor anæstesiologien) også, hvorfor og
hvordan grænser for realisering af ledelsespotentialer bliver en realitet: Netop når den
enkelte anæstesiolog, den enkelte anæstesiologiske afdeling, den enkelte afdelingsledelse indenfor anæstesiologien får gjort
det til en helt afgørende kerne, om det er
anæstesiologisk afdeling der ejer de operative ressourcer eller ej, om det er anæstesiologien, der styrer planlægningen alene osv.
… netop i sådanne kernediskussioner viser
skellet sig også mellem
1)	den gode leder, der er i stand til at se,
hvordan ”retning, mål og rummelighed” kan sikre den optimale samlede
driftsmæssige udnyttelse af den samlede operative kapacitet (og opvågningskapacitet mv.).
2)	den knap så gode (dårlige) leder, der gør
anæstesiens (anæstesiafdelingens) vilkår
til det helt afgørende udgangspunkt for
styring og arbejdstilrettelæggelse.
Det har været populært at opfatte sundhedsprofessionelle (læger) som ”primadonnaer”, der ikke vil ledes: Kan anæstesiologer lede - og ledes?
Der er fuldt så mange primadonnaer blandt
djøf’er og ingeniører, som der er blandt
læger (her skrevet af en djøf’er…).
”Primadonnaer” har ind imellem med personer at gøre, der har for lidt selvværd, og
som bruger deres formelle rolle til at afstive
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sig selv og eget ego. Alene af den grund egner de sig ikke som ledere – selvom de ofte
selv tror, at de er guds gave til ledelse.
Primadonnaer kan ofte også findes i de tilfælde, hvor noget af det, der ovenfor er anført
som stærkt væsentligt for ledelse – nemlig
evnen til at tænke i sammenhænge og helheder og dermed på en eller anden måde evnen
til at ”forlade sit speciale” (som det eneste
terræn, der dur) – ikke er fremherskende.
Der er mange eksempler på coachingforløb, hvor der er opnået meget stor grad
af øget selvindsigt hos sådanne personer,
og hvor der er skabt resultater, der har
kunnet danne grundlag for at ændre de
pågældende i retninger, hvor potentialer for
ledelse langsomt er blevet skabt.  
Generelt virker det, som om primadonnatyperne og dinosaurtyperne indenfor
det lægelige område er reduceret over det
seneste årti – måske også betinget af den
samtidige udvikling omkring befolkningens
syn på lægestanden,  hvor tidligere tiders
opfattelse af ufejlbarlighed er afløst af mere
realistiske syn på lægers kunnen.
Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige
forhold er vigtige eller nødvendige for, at
du trives som leder?
Mener der her er tale om et ret normativt
spørgsmål – fordi jeg (ligesom andre) har
mine egne opfattelser af, hvad der skaber en
god og dynamisk ramme for ledelse. Overordnet er det berørt ovenfor – der skal være
rum for ledelse, og samtidig skal der helt fra
toppen være afstukket klare rammer og mål
med klare og forudsigbare konsekvenser,
hvis den frihed under ansvar, der gives lederen (under sådanne decentrale, rammemæssige vilkår) ikke varetages kompetent nok.
Den ledelsesmæssige trivsel er – efter min
opfattelse – reduceret betragteligt over
de seneste 5-10 år, bl.a. (og måske ikke
mindst) fordi der både centraliseres og tales om stordriftsfordele og parallelt hermed
gennemføres stærkt udvidede former for
kontroller og målinger. Det kan ind imellem være både gribende og frustrerende at
overvære (og være del af) forløb, hvor den
enkelte leders innovation og virkelyst er i
centrum – samtidig med at vedkommendes
”rum for ledelse” på den driftsmæssige
hjemmefront indskrænkes mere og mere.  
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Hvad er den vigtigste bundlinie for den enhed/organisation, som du
arbejder i?
Implement Consulting Group (min aktuelle arbejdsplads) er præget af en
række værdier, et samlet værdigrundlag, som italesættes og diskuteres
og tages op ved næsten enhver given lejlighed, hvor partnergruppen,
medarbejderne etc. er samlet – netop fordi der er så svært at komme fra
”værdier på papir” til ”reelle former for værdibaseret adfærd”.
Implement er helt klart præget af stor grad af konkurrence, også internt,
og af stor synlighed omkring partnernes og medarbejdernes performance. Men der er samtidig en meget positiv kultur – hvor bistand til
hinanden, positive former for feed back, konstruktive former for intervention osv. præger dagligdagen. Endelig er lønmodellen bygget op, så
den belønner teamarbejde lige så højt som individuelle præstationer – et
forhold der bestemt, efter min opfattelse, kunne være værd at tænke over
i sammenhæng med hospitalsverdenen.
Men først og fremmest er der det rum for initiativ og handling under ansvar,
der i så høj grad forekommer at være på retur i dele af den offentlige sektor.
Hvordan ser du forholdet mellem resultater og trivsel?
Jeg mener, de to ting er hinandens forudsætninger – store resultater
og stor impact opnås i kombinationen af rummelighed, et vist niveau af
konkurrence, ansvarlighed og værdier samt trivsel, herunder konkrete
former for den måde man internt fører samtaler med hinanden på.  
Hvordan træffer du bedst beslutninger?
”Insisterende delegation” – delegering af ansvar og beslutninger indenfor
fastlagte rammer – er den spillebane, jeg befinder mig bedst på. Både i
forhold til overordnede og underordnede. Insisterende delegation betyder,
at man uddelegerer beslutninger i videst muligt omfang, også i de tilfælde
hvor medarbejdere og mellemledere m.v. helst er fri, og at man gør delegation og decentral beslutningskraft til en internaliseret del af sin virksomhed.
”Konfronterende intervention” er den anden side af denne beslutningsfilosofi. At man er parat til at drage konsekvenserne af det, direkte overfor
medarbejdere og mellemledere m.v., såfremt det rum der gives ikke
udfyldes på kompetent vis.
”Konfronterende intervention” kan sagtens foregå på positive måder – og
også være langmodig og coachende, men formen kan ikke forenes med den
praksis, der ofte kan observeres, hvor mangler og inkompetencer får lov til
at forblive i drift, uden støtte og uden reaktioner og uden konsekvenser.
For at svare direkte på spørgsmålet: Jeg træffer bedst mine beslutninger
gennem andre – og skal jeg endelig træffe beslutning selv, så ligger det mig
meget på sinde at høre eventuelle forskellige synspunkter og beslutningsmuligheder samt argumenter m.v., forud for den egentlige beslutning.
Konteksten for ledelse har med de sidste års strukturelle og økonomiske
udvikling ændret sig – hvordan skal denne nye virkelighed håndteres?
Jeg har skrevet en del om dette ovenfor – og personligt tror jeg ikke på,
at resultater og store effekter nås via centralisering og kontrol, men via
rammer (der gerne må etableres med stor grad af diktat fra toppen) som
kan udfyldes af kreative ledelser. Vide rammer, stor rummelighed, men
også tilknyttet ansvarlighed og konsekvens samt incitamenter.
Disse tilstande præger per nu ikke den danske sygehussektor. Og det er
en konsekvens heraf, at de absolut dygtigste ledere ikke søger sektoren
eller søger den i mindre udstrækning end før.

| xx |

safePICO70

– Optimal blodgasmåling fra start til slut

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

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

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

Alle Radiometers samplere er præhepariniserede med elektrolytbalanceret heparin. Heparindosen forebygger koagler – selv efter forlænget
opbevaring.
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H

vad lægger du i begrebet ”ledelse”?
For mig indebærer ledelse ansvarlighed, beslutningskraft og
kommunikation. Det er mange andre begreber, som giver
mening her også, men de tre er de vigtigste for mig.

Hvorfor valgte du at blive leder?
Jeg kan ikke lade være med at blande mig i alt muligt, og så kan man
lige så godt blive leder. Det ligger til mig, at jeg gerne vil tage ansvar, og
heldigvis har andre også troet på, at jeg har de egenskaber, som en leder
skal have.

MADS KOCH HANSEN
Ansættelser
Jeg er uddannet på Århus Universitet i 1997og
blev speciallæge i 2005. I april 2010 blev jeg
valgt til formand for Lægeforeningen, i øvrigt
som den tredje anæstesiolog i træk.
Jeg flyttede sammen med min kone, som
også er læge, fra Århus til Fredericia med
henblik på turnus på Fredericia Sygehus –
hvor specielt medicinsk afdeling havde ry
for at være en god afdeling. Jeg gik målrettet efter anæstesiologi og fik efter introduktionsstilling på Vejle Sygehus, ét års vikariat
på Kolding sygehus afbrudt af tre måneders ansættelse som vikar for distriktslæge
i Sisimiut, Grønland. Hoveduddannelse på
OUH og R1 tid i Esbjerg.
Som nyudnævnt speciallæge blev jeg i
Esbjerg ansvarlig for uddannelse og arbejdsplanlægning og fik dermed formelt ledelsesansvar. I april 2008 startede jeg som
ledende overlæge på anæstesiafdelingen
i Horsens og fik som 39-årig ansvaret for
mere end 200 medarbejdere og et budget
på over 100.000.000 kr.
Det gik godt, men jeg fratrådte denne
stilling i sept. 2010, efter jeg blev valgt til
formand for lægeforeningen.

Lederuddannelse
Jeg har formelt set ingen lederuddannelse,
men synes selv, at jeg via organisatorisk
arbejde og funktion som tillidsmand,
amtsreservelægerådsformand og bestyrelsesarbejde er blevet hjulpet godt på vej.
Ligeledes har en stor undervisningserfaring bidraget til at kommunikere tydeligt
og forståeligt. Var jeg fortsat som ledende
overlæge, var det min plan at påbegynde
en masteruddannelse på et tidspunkt.
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Kan ledelse læres?
Ja, til en vis udstrækning. Alle kan lære noget om ledelse og blive bedre,
men det er klart, at de rigtige personlige forudsætninger også skal være
til stede. Det er ikke alle, som kan blive gode ledere.
Kan du beskrive den gode leder?
Den gode leder er i mine øjne en person, som både er nærværende i
situationen og har blik for de lidt længere linjer. Det kræver også både
engagement og vis portion mod at holde fast.
Har du nogen ledelsesmæssige forbilleder?
Forbillede er et stort ord, men der er ledere, som har betydet meget for
min egen udvikling. En af mine gode venner, som ikke er læge – men
direktør har lært mig rigtigt meget om ledelse og inspirerer mig meget.
Det gælder også min chef, da jeg arbejdede på Esbjerg Sygehus, Henrik
Jordening, som opmuntrede mig til at gå ind i ledelse. De skiftende
cheflæger på min nuværende arbejdsplads har også haft stor betydning
for mit engagement i ledelse. De har hele tiden bakket mig op, og det
betyder meget. Det er vigtigt for mig, at man som lægelig leder bevarer
det faglige fundament, som lægegerningen bygger på. Det gælder både
som overlæge, cheflæge og formand for Lægeforeningen.
Kan du sætte ord på din egen lederstil?
Uformel og baseret på dialog og delegering.
I hvor høj grad er din ledelse inspireret af anæstesiologien?
Jeg synes selv, at den flugter fint med mange af de egenskaber, som
kræves af en god anæstesiolog. F.eks. prioriterer jeg evnen til at tage
bestik af en ny situation og kunne tage hurtige beslutninger.
Det har været populært at opfatte sundhedsprofessionelle (læger) som
”primadonnaer”, der ikke vil ledes: Kan anæstesiologer lede - og ledes?
Ja, anæstesiologer kan begge dele, og sådan skal det selvfølgelig være.
Det gælder også de ’primadonnaer’, der måtte være i blandt dem. Det er i
øvrigt personer, som ofte er meget optaget af deres fag og tager udgangspunkt i det. Dem har vi også i høj grad brug for.
Hvordan udvikler du dine lederkompetencer?
Det gør jeg primært ved at sparre med kolleger og min egen cheflæge.
Hvad betyder karriere for dig?
Hvis vi taler udvikling og mening i dagligdagen, så betyder karriere
meget for mig. Jeg er glad for mit job – både på sygehuset og i Lægeforeningen. Men jeg er ikke noget magtmenneske. Det symbolske i at
være højt placeret i et hierarki betyder ikke noget for mig. Jeg trives også
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udmærket med at have taget det valg, at jeg fremover først og fremmest
satser på ledelse. For det er klart, at man ikke kan alting på én gang.
Derfor er jeg også afklaret med, at en ledelseskarriere koster på andre
fronter og kun i få tilfælde kan kombineres med en lægefaglig karriere
med stor videnskabelig produktion.  
Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige forhold er vigtige eller nødvendige for, at du trives som leder?
Det er vigtigt, at der er fælles mål. I den kliniske verden gælder det både på
sygehuset som helhed og på den enkelte afdeling. I Lægeforeningen fokuserer jeg også på de fælles mål, som medlemmerne - trods stor mangfoldighed - har. Det er også helt afgørende, at vi får den nødvendige indflydelse.
På det mere basale plan er samarbejde og en god stemning nødvendigt for, at
dagligdagen fungerer, og det prøver jeg at bidrage til i alle sammenhænge.
Hvad er den vigtigste bundlinie for den enhed/organisation, som du leder?
I Lægeforeningen er det vigtigt at give læger så kraftig en stemme som
muligt i kampen om den sundhedsfaglige dagsorden.
Hvordan ser du forholdet mellem resultater og trivsel?
De er hinandens forudsætninger.  
Hvordan træffer du bedst beslutninger?
Jeg orienterer mig naturligvis i en sag, men træffer forholdsvist hurtigt
en beslutning. Det er ofte nødvendigt, fordi foreningen skal tage stilling

en bred vifte af sager, og ofte afkræves en
holdning i medierne. Måske hænger det
sammen med min baggrund som anæstesiolog, men jeg trives også godt med tempo,
når det handler om at tage beslutninger.
Det er efter min mening bedre en gang i
mellem af tage en forkert beslutning end
altid at tøve.
Konteksten for ledelse har med de sidste
års strukturelle og økonomiske udvikling
ændret sig – hvordan skal denne nye virkelighed håndteres?
Det bliver nødvendigt i endnu højere
grad at udvikle lægelig ledelse som en
selvstændig disciplin. Vi kommer til at stå
over for massive økonomiske udfordringer, og derfor er det vigtigt, at samfundet
får så meget sundhed som muligt for
pengene. Det kræver, at lægers vurderinger vægter tungt, og at de - også på
et overordnet niveau - deltager i beslutningsprocesserne.

Ansættelse

TORBEN MOGENSEN
Faglig uddannelse
Cand.med.: 1981 fra Københavns Universitet
Speciallæge i anæstesiologi 1991
Dr.med.: 1995 fra Københavns Universitet
BA filosofi 2011 fra Københavns Universitet
European Diploma in Anaesthesia and Intensive Care

Reservelæge og klinisk assistent på Hvidovre Hospital, anæstesiologisk afdeling
Uddannelsesstilling, Københavns Amt
1. reservelæge og afdelingslæge på Rigshospitalet
Overlæge på Hvidovre Hospital 1995
Ledende overlæge Hvidovre Hospital, anæstesiologisk afdeling 1998
Bestyrelsesmedlem Dansk Anæstesiologisk
Selskab
Faglig redaktør, Ugeskrift for Læger
Bestyrelsen af European Society of Regional Anaesthesia
Vicedirektør, Hvidovre Hospital fra 2003

Lederuddannelse
Olau 1-4.
Kursus i offentlig ledelse, Forvaltningshøjskolen
European Health Leadership Programme,
INSEAD, Paris
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E

n leder er ifølge ordbogen en
person, der står i spidsen for
noget. Det betyder i praksis, at
man får nogle beføjelser over
andre mennesker. Selvom det ikke udtales
er man ikke i tvivl, når man bliver leder. Det
man siger, får en helt anden betydning. En
nok så uskyldig vittighed ved et kaffebord
på en operationsgang kan vække vildt bestyr,
hvis man er leder, mens den bare vakte latter
før. Specielt hvis man bliver leder for sine
tidligere kolleger ændres forholdet til disse
over tiden. Det skal man være forberedt på,
når man tager et lederjob. Jo højere lederjob man har, jo mere interessant er man.
Det er dog vigtigt at holde fast på, at man
kun er interessant på grund af sit job. Det er
der ikke noget mærkeligt eller odiøst i, men
historien er fuld af eksempler på at ledere,
når de går af, undre sig over at deres netværk
forsvinder. Det bedste eksempel er Jens Otto
Krags dagbog. Han troede, at han var ligeså
betydningsfuld og kunne bevare kontakten til
verdens ledere efter han gik af som statsminister. Han måtte dog hurtigt sande, at han var
blevet uinteressant.
For mig er ledelse et ansvar for, at de
opgaver, man er pålagt i den organisation
man er leder i, bliver udført. Det betyder, at
man er ansvarlig for at tage de nødvendige
beslutninger. Dette sker selvfølgelig aldrig
alene, men omvendt skal man heller ikke
være i tvivl om, at det er lederen, der står
med ansvaret. Eksistentialisten Jean-Paul
Satre har beskrevet lederens vilkår, som
værende den der står med angsten og
ansvaret for om de beslutninger, man har
truffet, er gode. Nu opfatter jeg personligt ikke det at være leder som værende
særligt angstfremkaldende, men omvendt
er der ingen tvivl om, at man hele tiden
bliver bragt i situationer, hvor man må
tage nogle beslutninger, som er upopulære og som kan være forkerte. Som leder
bruger man meget tid på at reflektere over
beslutningerne. Men man bliver nødt til
at kunne stole på sig selv, for ellers bliver
man fuldstændig handlingslammet. Når
man er leder, har man stor indflydelse på
medarbejdernes arbejdsforhold og derved
også deres dagligdag. Det forhold skal
behandles med respekt, men omvendt kan
lederjobbet aldrig blive en popularitetskonkurrence. Det at være leder minder meget
om at være anæstesilæge, man skal hurtigt
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træffe nogle beslutninger, oftest på ufuldstændigt grundlag, og krydse
fingre for, at det er det rigtige man gør. Det er min mening, at hvis ikke
man kan det, må både anæstesiologien og lederjobbet være utroligt
angstfremkaldende. Det kan være derfor, at anæstesiologer ofte falder
naturligt ind i ledergerningen, fordi de er vant til de situationer.
Personligt har jeg aldrig gået efter en lederkarriere, men omvendt altid
taget mulighederne, når de var der. Jeg tror godt, man kan planlægge, at
man vil være leder, men at vælge sin karrierevej for at blive leder, tror jeg
ikke på. Jeg blev en gang spurgt af en nyuddannet medicinstuderende,
da vi sagde farvel til eksamensholdet, hvordan hun kunne blive lægelig
direktør. Jeg skal være meget ærlig og sige, at jeg måtte tænke temmelig
lang tid over svaret. Mit svar var, at man først skal blive en god læge,
få en god faglig uddannelse og så springe på tilbuddene, når de dukker
op. Hvis ikke de dukker op, er det bare ærgerligt. Men der er jo meget
her i livet, der er held. At prøve at starte som KBU-læge og udelukkende
søge stillinger for at blive lægelig direktør vil være halsløs gerning og
fuldstændig irrelevant. Jeg mener, at en god leder i sundhedsvæsenet
skal have en solid faglig baggrund som det allervigtigste. Herefter kan
lederuddannelse komme på tale.
Jeg tror ikke, at alle egner sig til at blive leder. En leder skal have mange
egenskaber, men en af de vigtigste er, at man kan lide at arbejde tæt
sammen med mennesker samt at man skal kunne tåle at blive kritiseret
hele tiden også når man synes, det er urimeligt. Hvis ikke man har den
egenskab, skal man holde sig fra lederjobbene. Som tidligere omtalt er
det heller ikke nogen god idé at være perfektionist. Som leder på højt
niveau er der altid masser af opgaver, som man aldrig får løst, men som
heldigvis løser sig selv, de fleste af dem. Kunsten er at have næse for,
hvilke opgaver der er vigtige. Man kan aldrig vide det på forhånd og
man kan være stensikker på, at man periodevis tager fejl. Derfor findes
der ikke en leder, hvor man ikke kan finde opgaver vedkommende burde
have løst. Og det skal man kunne leve med. Lederuddannelse skal efter
min opfattelse læres under processen. Man kan ikke lære ledelse ud fra
en bog, men man kan blive en bedre leder, hvis man løbende reflekterer
over sin ledelsesopgave og det er mange ledelsesuddannelser velegnede
til. At starte på lederuddannelse før man sidder i et lederjob er efter min
bedste overbevisning spild af tid.
Jeg har i min karriere mødt rigtig mange ledere, både gode og dårlige,
men jeg tror ikke på, at man kan lede som andre. Ledelse er situationsafhængig. Det er samspillet mellem leder og medarbejdere, der giver
ledelsesrummet. Derfor bliver man nødt til at være sig selv som leder.
Den gode leder er åben og ærlig. Det lyder nemt, men det er det ikke. Det
er fristende nogle gange at økonomisere med sandheden, fordi det umiddelbart virker som den letteste løsning, men det er den største fejl man
kan gøre. Troværdighed tabes hurtigt og vindes langsomt. Derudover er
det vigtigt, at lederen er forudsigelig. Ledere som svinger i reaktionsmønstre skaber stor usikkerhed blandt medarbejderne. Jeg gør mig selv
store anstrengelser for at være åben og ærlig, men også at fortælle når
der er oplysninger, jeg ikke kan give, fordi man er midt i en proces. Som
leder bliver man af og til nødt til at arbejde med løsninger, som har stor
betydning for medarbejderne uden at kunne involvere dem før end på et
senere tidspunkt. Derfor er det nødvendigt, at man kan ”holde tæt”, men
på en måde, så det ikke tærer på ens troværdighed.
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Man diskuterer ofte om sundhedsprofessionelle kan ledes. Personligt synes jeg, det er et underligt dilemma. De fleste mennesker kan ledes, hvis
lederen kan bidrage med noget og hvis lederen har respekt for medarbejderne. Det gode ved at være lægelig direktør på et hospital som Hvidovre
er, at man er leder for en række personer, som stensikkert er klogere end
en selv. Så må man selvfølgelig være helt klar på, hvad man kan bidrage
med. For hvis man ikke kan bidrage med noget, så bliver man uinteressant. Det jeg selv mener, jeg bidrager med, er det strategiske overblik
samt mit kendskab til sundhedsvæsenet, som gør at jeg kan se sagerne
fra mange vinkler. Derudover mener jeg, det er en fordel, at jeg er kommet på Hvidovre Hospital siden 1978, hvor jeg var medicinstuderende.
At kende sin organisation er utroligt vigtigt. Primadonnaer har vi også
på Hvidovre Hospital. Primadonnaer kan vi ikke undvære og de fortjener stor respekt. Det er utåleligt når folk opfører sig som primadonnaer
uden at have den faglige ballast. Det kan man ikke acceptere som leder.
Omvendt skal de rigtige primadonnaer have meget stort spillerum og det
er lederens opgave at bakke op om dem. Også overfor medarbejdere, der
måtte synes, at de får for mange privilegier.
Det at være topleder i en organisation kræver også at man kan tegne organisationen udadtil. Selv deltager jeg hellere end gerne i den offentlige
debat om sundhedsvæsenet, både fordi jeg synes, det er sjovt, men også
fordi at jeg mener, at det er til gavn for organisationen. Hvidovre Hospital
har en meget åben politik overfor pressen. Som offentlig organisation
skal vi være åbne overfor dem der ejer os, nemlig borgerne og vi må
kunne forsvare det vi gør, samtidig må vi stå til regnskab for de behandlinger, som ikke har været tilfredsstillende. Det kan være irriterende og
synes uretfærdigt, når hospitalet bliver kritiseret, men det er lederens
opgave at tage dialogen med offentligheden.
Hospitalerne har hidtil fokuseret på, hvor mange patienter vi behandler.
Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden kommer til at fokusere på kvaliteten i behandlingen. Vi skal som ledere være åbne for dialog omkring
kvaliteten og jeg tror, at vi kommer til at offentliggøre kvalitetsdata langt
mere systematisk end vi gør i dag. Der er mange, der siger, der er for meget kontrol i sundhedsvæsenet, men det mener jeg er noget vrøvl. Hvis
ikke vi ved, hvordan resultaterne af behandlingen er, får vi hurtigt lullet
os ind i en fornemmelse af at det går fint. Jeg vil opfordre alle til at læse
Atul Gawandes bøger om kvalitet i sundhedsvæsenet. Det er helt stensikkert, at hvis ikke man har styr på sine data, så er behandlingsresultatet
dårligere end det kunne være. Derfor bliver det ledernes opgave at fokusere på kvalitet. Akkreditering har været et vigtigt redskab. Lægegruppen
havde før akkrediteringen en tendens til at melde sig ud af kvalitetsarbejdet, men det er helt uacceptabelt. Det samme gælder arbejdet med
patientsikkerhed. Hvis ikke lægerne er med, tilbyder vi vores patienter en
usikker behandling.

Personligt fokuserer jeg min videre lederudvikling i netværk med personer fra
både det private og offentlige, men ikke
mindst den internationale vinkel. Vi kan
ikke betragte Danmark som en isoleret
ø. Derfor deltager jeg i uddannelse og
kongresser om international sundhedspolitik. Jeg mener, at fremtidens ledere skal
kunne kigge ud over Danmarks grænse.
Det er ikke anderledes end vi kender det
fra forskningen. Specielt har vi intensiveret
vores samarbejde med Kina. Der er ingen
tvivl om, at Kina er fremtidens stormagt og
fortjener vores fokus.
For mig har lederjobbene været utroligt
spændende. Jeg har nydt hver dag, jeg går
på arbejde, selvom der har været perioder,
hvor det har været svært. Hvis ikke man
som leder er glad for sit job, så skal man
finde noget andet. Jeg er aldrig gået efter
en karriere som leder, men tingene har flasket sig helt utroligt og det er jeg taknemmelig for. Jeg har haft et utroligt samarbejde med rigtig mange, meget dygtige
medarbejdere. Det er det privilegium man
har, når man er leder på en god arbejdsplads. Medarbejderne skal vælge lederne
med omhu, men det omvendte er også
gældende. Man skal aldrig vælge at være
leder med mindre man har respekt for den
organisation og de medarbejdere, man er
leder for. De signaler, man udsender som
leder, bliver læst meget tydeligt af medarbejderne. Hvis man signalerer disrespekt
får man det rigtigt svært som leder.

Vi står i en tid med store udfordringer. Vi er ved at opbygge et sundhedsvæsen, som vi ikke har råd til at betale. Derfor er der ingen tvivl om, at lederen må fokusere på økonomi. Men økonomi er kun rammen. Hvis man
kan holde rammen, er der store muligheder for at påvirke kvaliteten og
de resultater, som hospitalet leverer. Hvis ikke man kan holde rammen,
havner man i græske tilstande, og det er ikke sjovt. Derfor bliver opgaven
for lederen i fremtiden at kunne håndtere et øget behandlingspres uden
øgede budgetter. Det vil stille store krav men samtidig er det vilkårene.
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UDBLIK INDEFRA
Ole Nørregaard er overlæge ved Respirationscenter Vest, anæstesiologisk
afd., Århus Sygehus, men tillige formand for DASAIM. Vi bevæger os med
dette indlæg således fra et omverdensperspektiv imod faget anæstesiologi
– Ole er vor faglige repræsentant og antenne i forhold til de øvrige lægefaglige specialer (og meget mere).  

H

vis alle var optimalt selvforvaltende var behovet for ledelse
meget lille eller overhovedet ikke tilstedeværende. Så heldig
er verden ikke.

Ledelse er selvsagt ikke kun én ting, men en omfangsrig buket af forskellige kvaliteter. Tre vigtige er for mig de følgende:
■ Ledelse skal være retningsgivende
■	Ledelse skal etablere optimale rammer for medarbejdernes udfoldelse og motivation
■	Ledelse skal invitere, medinddrage og medansvarliggøre medarbejderne

OLE NØRREGAARD
Ansættelser
Afdelingslæge anæst. afd. Århus Sygehus
1991-1994, overlæge samme sted siden.
Andre væsentlige ansættelser/hverv
Formand for DASAIM
Medlem af: bestyrelsen i Overlægeforeningen, SSAI Board, Acta Foundation
Board, ESA Council,  FAS og DadL rep.
skab, formand for overlægerådet Århus
Sgh-NBG (tidl. Århus Kommunehospital).
Nuværende ansættelse
Respirationscenter Vest (RCV), anæstesiologisk afd., Århus Sgh-NBG

Lederuddannelse

Er der noget særlig magisk ved god ledelse som kun de udvalgte, dvs. de
med det rette DNA, kan bestride. Det tror jeg ikke, men jeg er overbevist
om at rollen som leder meget klart falder lettere for nogle end for andre.
Der er nok et element af sandhed i udtrykket ”man ansættes som leder
på sine (formelle) kvalifikationer, og fyres på sin personlighed”. Oversat
til, hvorvidt det er noget alle kan lære, omfatter en sådan læring, hvis
man er lidt underfrankeret med medfødte talenter, for mig at se også en
”uddannelse” af personligheden, altså en noget mere omsiggribende
øvelse end alene træning i anvendelse af det man kunne kalde udvendige
værktøjer. Jeg tror det er en rigtig betragtning ret tidligt i karriereforløbet
professionelt at uddanne motiverede og naturtalenter. Jeg taler ikke for
en DASAIM-DJØF’er. Kendskab til og forbundethed med den anæstesiologiske klinik er vigtig både for lederen og for de, som skal ledes. Der er
imidlertid ikke stor visdom i at vente til klinikeren er blevet grå og klinisk
arbejdstræt før man kårer vedkommende som leder.
Det er velkendt, at en betydelig del af ledere i sygehusvæsenet rekrutteres fra det anæstesiologiske speciale, og spørgsmålet melder sig
naturligvis; hvorfor?
Teoretisk set kan det selvfølgelig ikke udelukkes, at der i relation til
ledelse og til anæstesiologi forekommer et fælles sæt af fascinationsformer, som taler til den samme DNA-profil.

Århus Sygehus’ lederuddannelse 2003
Det er imidlertid nok mere sandsynligt, at en række identificerbare omstændigheder spiller en rolle.
For det første: anæstesiologer provokeres ofte i deres professionelle
kliniske arbejde til at løse en opgave inden for tidskritiske rammer. Der skal
handles her og nu, hvis det ikke skal få alvorlige konsekvenser for patien-
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ten med f.eks. obstrueret luftvej, eller et truet kredsløb. Den handling kræver i høj grad initiativ og ledelse, ikke alene af dig selv men også at du kan
lede flere omkring dig. Jeg tror det er befordrende for anæstesiologens
selvforståelse som leder, igen og igen at spejle sig i en sådan funktion.
For det andet: specialets mange berøringsflader i det kliniske arbejde tror
jeg eksponerer dynamikken i en række processer og forløb. Behovet for
koordineret indsats og det ene trins afhængighed af det andet, bliver lettere synlig fra den udkigspost, anæstesiologen har end det bliver for den
person, som overvejende har sin opmærksomhed rettet mod f.eks. en
helt afgrænset og krævende kirurgisk procedure. Problemet eksponeres
og kræver vel med de flestes øjne (som ser det) intuitivt en løsning.
Eksemplerne fra det virkelige liv er forenelige med tanken. En række
dagkirurgiske afsnit ledes i dag af anæstesiologer, og også operationsgangene er visse steder bemandet med anæstesiologisk ledelse. Det Nye
Universitetshospital i Skejby planlægger således at operationsgangene
skal drives med anæstesiologisk ledelse.
For det tredje: der er ved at udvikle sig en snow-balling-effekt i specialet i forhold til ledelse. I takt med, at ledelse bliver en større del af den
anæstesiologiske virkelighed, øges opmærksomheden i specialet i mere
formel henseende på problemstillingen. Det er således i SSAI’s position
paper/politik-papir et eksplicit fremtidigt satsområde, og der blev på
det seneste SSAI Board møde etableret en arbejdsgruppe (hvori bl.a.
jeg sidder) mhp. at producere et oplæg vedr. problemstillingen. Jeg vil
ikke blive meget overrasket hvis der inden så voldsomt længe/en kort
årrække foreligger et formaliseret efteruddannelsestilbud på området.
Dvs. muligheden for at professionalisere sig i den retning får muligvis
bedre grobund i netop vores speciale end i mange andre. Og så kan det
godt være som en fjerde virkemekanisme at det, jeg nævnte indledningsvis med fælles fascinationsformer hos anæstesiologi og ledelse, mere
professionelt bliver til virkelighed, og dermed rekrutterer personer med
ambitioner og lyst til den del af livet.
Sidst: den tiltagende strukturelle kompleksitet, de øgede krav til produktion inden for stramme finansielle rammer, og ambitionen om sømløse
overgange fra en enhed til en anden vil tiltagende efterspørge god
ledelse. Det forklarer isoleret set ikke, hvorfor mange anæstesiologer
bliver ledere, men det manifesterer behovet, og i mange tilfælde på en
lokalitet hvor anæstesiologen er placeret. Hvis der blandt anæstesiologer
samtidig er en stor ledelsesressource, er matchet ikke svært at få øje på.
Den gode leder er for mig en person som formår at tænke strategisk og
synliggøre de fremtidige pejlemærker på en sådan måde at de forekommer attraktive for organisationen. Den synlighed og attraktion tror jeg
kommer bedst til verden, og bliver mest levedygtig når den fødes i en
dialog med medarbejderne. Når den skal virkeliggøres er jeg helt overbevist om, at delegation af opgaver og ansvar er en grundlæggende øvelse.
Al delegation foregår selvsagt under et ansvar. Noget af udfordringen i
de forventeligt økonomiske stramme tider fremover, tror jeg er at tydeliggøre fra lederens side, hvad der er mulighed for at påvirke, og hvad der
som eksternt fastsatte rammer simpelthen er et vilkår. Den klarhed kan
forhåbentlig bidrage til troværdighed og legitimitet. Det er kvaliteter
enhver leder behøver i bestræbelserne på både at fastholde god kvalitet
og sikkerhed i patientbehandlingen.
Jeg ser grundlæggende ikke, at de kommende års forventede smalhals

kalder på andre lederkvaliteter, end de som
altid har været gode lederkvaliteter. Trækket
på dem bliver nok mere aggressivt, men
øvelsen er grundlæggende den samme.
Rammerne kan selvfølgelig blive så grove,
at det for den enkelte leder ikke længere
bliver muligt at stå inde for ledelse på
sådanne præmisser.
Personligt ville jeg have det svært, hvis der
sættes rammer som angriber den faglige
kvalitet. Det er antastende for både patienter og personale. Det betyder ikke, at jeg
gør mig til talsmand for at man som leder
refleksmæssigt skal forsøge at skærme mod
alle udefra kommende tiltag. Enhver leder
og afdeling må selvfølgelig være åben over
for fortsat effektivisering og professionalisering. Det vil langt fra altid være let. Åbenhed
og inddragelse i processen tror jeg er uomgængelig. Det er i sådanne pressede situationer kerneværdierne skal stå deres prøve.
En af de helt basale er for mig respekten
for det enkelte menneske. Hvis vi begynder
at glide i forhold til det enkelte menneskes
værdighed er den først helt gal.
Nogle af succeskriterierne for god ledelse
er for mig, at man også i morgen, dvs.
over år (og ikke bare her og nu, hvor man
eksempelvis klarer sig ved at gældsætte
afdelingen til senere generationers plage),
har en afdeling, hvor personalet trives.
Uden (tilstrækkeligt) personale begynder
man at ane konturerne af et modbillede af
meningsløse mursten. Den velledte afdeling
er en afdeling, som ikke går på kompromis
med faglig kvalitet og patientsikkerhed, og
som tiderne til trods ikke smider udvikling og
forskning ud med badevandet. Budgetoverholdelse og produktionsøgning er ikke nok.
Jeg er ret overbevist om, at en afdeling i
trivsel, ikke er en udgift, men en enhed som
genererer resultater. Trivsel og produktion
er for mig synergistiske størrelser. Bedre og
sjovere. Valget er ikke svært.
Spørgsmålet om en ikke-anæstesiolog kan
lede en anæstesiologisk afdeling synes jeg
er lidt ukvalificeret. Man kan selvfølgelig
godt forestille sig en blændende leder af
ikke-anæstesiologisk herkomst, som et meget bedre tilbud end en anæstesiolog som
er totalt ledelsesmæssig analfabet.
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Din foretrukne partner
inden for diagnostik og
monitorering af sepsis
Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
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Det mere interessante spørgsmål er for mig: hvad er den bedste variant?
Den bedste variant er jeg overbevist om er den gode leder med anæstesiologisk baggrund, når det handler om at lede anæstesiologer.
Jeg har oplevet at se en anæstesiologisk afdelings læger karakteriseret
som en flok anarkister, som det nærmest var uden for menneskelig rækkevidde at lede. Det er muligt at man med de rette metoder og med stor
vedholdenhed kan fremavle sådan en flok.
Ledelse skal som alt andet give mening hvis man vil have mennesker
til at deltage i legen, og legen kommer ingen steder (i hvert fald ikke ret
langt) hvis ikke både der er en leder som kan lede, og et personale som
accepterer (og ser det hensigtsmæssige i) at blive ledet.

Nogle af de ledere som virkelig har kunnet
lede, hvis vi skal bevæge os op på den store
klinge, er ledere som har haft en klar vision,
og som samtidig har formået at få mennesker
til at se det meningsfulde i at deltage i virkeliggørelsen af den. Mahatma Ghandi, Nelson
Mandela og Olof Palme (om end i en anden
målestok) er for mig sådanne eksempler.
Det er store størrelser, at måle sine kolleger og
sig selv med, men de grundlæggende øvelser
er for mig en del af et generisk fællesskab.

Personalet fra Intensiv Afsnit, Regionshospitalet Holstebro inviterer til
10. Holstebro Symposium om intensiv terapi og sygepleje

Væsketerapi til kritisk syge:
Less is more
Dato:

Onsdag den 18. maj 2011 kl. 08.00 – 16.00

Sted:

Mødelokalerne indg. U, Regionshospitalet Holstebro

Pris:

Kr. 400,- inkl. forplejning, max. 100 deltagere

Målgruppe:

Læger og plejepersonale fra intensive afdelinger

Tilmelding:

til lægesekretær Helle Hyldahl, tlf.: 9912 6156,
e-mail: Helle.Hyldahl@vest.rm.dk
Ved tilmelding bedes oplyst følgende:
Stilling, navn, sygehus, afdeling, adresse og EAN nr.

Væsketerapi er fortsat en hovedhjørnesten i behandlingen af den kritisk syge hæmodynamisk ustabile patient. Væskehåndteringen baseres imidlertid oftere på usikre kliniske skøn og slagord som: ”keep them dry and watch them die”
end på opnåelige mål; en praksis der ofte fører til betydelig overhydrering og ødem. Der er en klar sammenhæng mellem
overhydrering og dødelighed hos den kritisk syge septiske patient. Væsketerapi skal styres ved hjælp af målbare dynamiske præloadparametre og måling af hjertets minutvolumen. Kliniske skøn og måling af arterietryk og central venøst
tryk udsiger intet om hjertets minutvolumen eller patientens volumenstatus. Kun Pulse Contour Cardiac Output; PiCCO(Pulsion)teknologien kan levere reproducerbare, ikke-observatør afhængige dynamiske data.
Gennem workshops fremlægges og diskuteres erfaringerne med PiCCO, væsketerapi og ernæring.
Med dette symposium vil vi gerne udfordre dig på den gældende opfattelse af væsketerapi.
Foredrag ved:

Prof. Dr. med. Berthold Bein, UNI-Klinikum Campus Kiel, Germany
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LEDELSE AF FORSKNING OG
UDDANNELSE
En nyligt udkommet bog, redigeret af Juelskjær, Knudsen, Grønbæk Pors
og Staunæs, (Samfundslitteratur) har titlen ”Ledelse af uddannelse. At
lede det potentielle.”
Else Tønnesen (Professor, overlæge, Aarhus Sygehus)
Charlotte Ringsted (Professor, centerleder, Center for Klinisk Uddannelse (CEKU)
Doris Østergaard (Institutleder, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Region Hovedstaden)
– er alle ”ledere af det potentielle”, af det mulige, af det der måske kommer.

O
ELSE TØNNESEN
Faglig uddannelse
Cand.med.: Aarhus, 1975
Speciallæge i anæstesiologi
Dr.med.: 1989

Ansættelser
Falköping og Malmø (Sverige), Esbjerg,
Odense Universitetshospital, Aarhus
Universitetshospital.

Andre væsentlige ansættelser/hverv

Prorektor, Syddansk Universitet, Prodekan,
Det Sundhedsvidenskabelig fakultet,
Aarhus Universitet  2003-2010

Nuværende ansættelse
Professor, overlæge.

Ledelse og organisation
Lederkursus for overlæger og kursus i
forskningsledelse.
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pfatter du professoren som ”leder”?
Ja naturligvis. De særlige ledelsesopgaver og ansvarsområder er nøje beskrevet i professoraftalen, som gælder for
professorer ansat ved Aarhus Universitetshospital.

Som klinisk lærestolsprofessor er jeg leder af afdelingens/specialets
forskning og har det overordnede ansvar for den prægraduate undervisning, anden universitetsrelateret undervisning, forskeruddannelse,
øvrige universitetsrelaterede opgaver, forskningsadministration/-økonomi og forskningsfaciliteter. Hvis der i en afdeling er flere professorer
- f.eks. eksternt finansieret tidsbegrænsede professorater - refererer disse
til specialets kliniske lærestolsprofessor. I praksis betyder det, at vores
nyudnævnte professor Erik Sloth refererer til mig.
Jeg er ansvarlig for, at administration af eksterne forskningsmidler sker
i overensstemmelse med gældende retningslinjer for universitetet og
regionen. Dette ansvar gælder for samtlige forskningsmidler, der tildeles
og administreres i afdelingen, uanset om de vedrører mine egne forskningsaktiviteter eller andres. En aktuel sag ved Københavns Universitet
om brug (eller misbrug) af forskningsmidler til andre formål end angivet
i bevillingen, vil uden tvivl medvirke til, at der fremover vil være stor
bevågenhed omkring korrekt anvendelse og administration af fondsmidler. Det er dybt beklageligt, hvis der i befolkningen og ikke mindst blandt
fondene skabes mistillid til forskernes brug af fondsmidler.
Ifølge professoraftalen, gældende for Aarhus Universitetshospital, har
den kliniske lærestolsprofessor sammen med afdelingsledelsen ansvar
for den faglige udvikling i afdelingen/specialet og indgår derfor i afdelingens ledergruppe.
Professoren informeres og rådspørges derved om alle væsentlige forhold
vedrørende afdelingens drift, budget og personaleforhold, inden væsentlige beslutninger træffes.
Vedkommende er født medlem af ansættelsesudvalg ved besættelse af
overlægestillinger og andre fastansættelser af akademikere.
Som det fremgår, er professorens rolle i og samarbejde med afdelingsledelsen ret detaljeret beskrevet. For mange år siden blev en afdeling

| forskning og uddannelse |

på Aarhus Sygehus (dengang Kommunehospitalet) landskendt for den
såkaldte ”gen-sag”. Uden at gå i detaljer om sagen blev det, mens skandalen rullede, åbenlyst at ansvarsfordelingen mellem lærestolsprofessoren og afdelingsledelsen (ledende overlæge og oversygeplejerske) var
en gråzone. Både hvad angår det kliniske og forskningen. Siden ”gensagen” har der i Aarhus været en klar og veldefineret ansvarsfordeling
mellem professor og afdelingsledelse. På samme måde er fakultetets
rolle og opgaver i universitetshospitalet klart beskrevet.
Professoraftalen har også vist sig at være et vigtigt dokument, når der
opstår konflikter mellem afdelingsledelsen og professoren. Ikke sjældent drejer konflikten sig om, at professoren ikke mener han/hun har
den indflydelse og status i afdelingsledelsen, som vedkommende ifølge
professoraftalen er berettiget til. Jeg vil understrege, at jeg aldrig har
haft problemer af denne art i mit samarbejde med efterhånden en række
forskellige afdelingsledelser.  
I et ledelsesmæssigt perspektiv referer den kliniske lærestolsprofessor
vedrørende forskning og klinisk studenterundervisning til Institutlederen for Klinisk Institut, dvs. jeg refererer til Jens Christian Djurhuus.
Vedrørende klinisk funktion refererer jeg afdelingsledelsen. I praksis er
det sjældent svært at håndtere de to kommandoveje.   
Hvad leder professoren?
Jeg er som klinisk professor leder for afdelingens fuldtidsansatte forskere,
ph.d.-studerende, forskningslaboranter, sekretærer, forskningsårsstuderende samt de kliniske lektorer, der varetager studenterundervisningen.
Derudover står jeg gerne til rådighed for alle de, som i afdelingen eller
på regionens hospitaler har brug for råd og vejledning i forbindelse med
forskellige projekter.
En hovedopgave som forskningsleder er at sikre de ydre rammer for
afdelingens forskning. Vigtigste og største opgave er her at sikre løn og
driftsmidler til forskerne ligesom forskningsfaciliteter (kontorer og forskningslaboratorium, apparatur) skal være i orden.
Økonomiske stramninger har ramt den kliniske forskning; det er især
blevet svært at skaffe lønmidler til  ph.d.-studerende/fuldtidsforskere.
Mange regionshospitaler er imidlertid villige til at investere i forskning,
bl.a. i form af samfinansierede ph.d.-stipendier. Regionshospitalernes
engagement i forskning åbner op for spændende samarbejde, hvor
forskningen inddrager et andet patientklientel end det, der findes på det
højtspecialiserede universitetshospital.      
Det er min holdning, at fagets professorer bør involvere sig aktivt i regionens og fakultetet aktiviteter vedr. forskning, udvikling og uddannelse.
Det ligeledes vigtigt at fagets professorer er aktive i nationale organer
som forskningsråd, fondsbestyrelse, ledelsesfora m.m. Dermed får vi
indflydelse på lige fod med andre specialer.
Kan du sætte ord på din egen lederstil?
Jeg forsøger at være teambuilder. Opgaven som forskningsleder er tæt forbundet med rollen som forskningsvejleder. Mine ph.d.-studerende karakteriserer min stil som ”frihed under ansvar”. Det er rigtigt og det fungerer kun,
hvis man rekrutterer de bedste hoveder til forskning. Min ledelsesstil afholder

uden tvivl nogle fra i at søge ind i gruppen.
Forud for et ph.d.-forløb går der ofte et
års tid, hvor den forskningsinteresserede
student, læge eller sygeplejersker deltager i
forskergruppens møder. Hermed får vedkommende et indblik i, hvad der foregår af forskning, hvordan er miljøet, samarbejdet m.m.
Jeg får sammen med forskergruppen også et
indtryk af den potentielle kommende forsker.
Det er vigtigt, at en forskergruppe ”fungerer” sammen - fagligt, professionelt og
socialt. Jeg ønsker ikke en klon af forskere,
men gerne forskellige typer med forskellige
profiler. Derved opstår synergieffekten, dvs.
forskerne ”løfter” hinanden via forskelligheder, viden og erfaring.
Det lyder gammeldags, men der skal være
ordentlighed i gruppen. Man skal opføre
sig pænt indadtil og udadtil, være loyal
over for gruppen, kunne stole på hinanden
og man skal hjælpe hinanden. Hvis der er
problemer eller utilfredshed med noget,
ønsker jeg ikke at høre om det ”ude i byen”.
Forskerne referer til mig og det er min
opgave at rede trådene ud.
Som forskningsleder og vejleder stiller jeg
store krav til selvstændighed. ”Jeg er ikke
din mor” plejer jeg at svare, når jeg en
sjælden gang bliver kontaktet om bagateller. På den anden side skal man være meget opmærksom på, hvornår der er behov
for indgriben og hjælp, det gælder både
fagligt og socialt/personligt.
Mine mange års erfaring som forsker, med
ph.d.-forløb og op- og nedture undervejs
kan jeg bruge som leder og vejleder. Jeg
har ofte det overblik og overskud der skal
til at løfte en ung forsker gennem modgang
og - for vedkommende - tilsyneladende
uoverskuelige problemer. ”Det skal nok gå”
plejer jeg at sige. Det lyder måske nonchalant, men jeg mener det, når vi herefter går
i gang med at løse problemerne sammen.
Som forskningsleder skal man afstikke
grænser for samarbejdet med andre forskergrupper. Det er ledelsesopgave at være
med til at afgøre om en ekstern samarbejdspartner skal være medforfatter, skal
have en tak eller en pose penge. Dette er
ikke en opgave som en ung forsker skal stå
alene med.
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Hvordan udvikler du dine egne lederkompetencer?
Ved at fundere over den feed back jeg får

»

”Den service, forskning og udvikling, vi leverer, skal tilpasses
udviklingen og understøtte de instanser/personer, som vores ydelser
retter sig imod.
Dvs. det nytter ikke, at vi ”kræver” mere af klinikere i relation til
pædagogiske ydelser/præstationer – tværtimod – vi skal finde måder
og teknikker, der kan hjælpe travle klinikere og finde pædagogiske
teknikker, der kan bidrage til patientsikkerhed og kvalitet i kliniske
ydelser”.
Charlotte Ringsted

CHARLOTTE RINGSTED
Faglig uddannelse
Cand. med.: 1978, Odense Universitet
Speciallæge: Anæstesiologi, 1991
Ph.d.: 2004, Maastricht University
Master of Health Professions Education
(MHPE) 1997, Maastricht University

Ansættelser
Kliniske ansættelser, Odense Sygehus,
Københavns Amt’s hospitaler, Rigshospitalet
Direktionslæge, Direktionen, Rigshospitalet
Institutleder, H:S Postgraduate Medicinske
Instititut

Andre væsentlige ansættelser/hverv
Klinisk lektor tilknyttet CEKU
Postgraduat Klinisk lektor
Professor medicinsk pædagogik

Nuværende ansættelse
Centerleder, Center for Klinisk Uddannelse
(CEKU)

Ledelse og organisation
Praktisk ledererfaring fra ansættelse som
institutleder H:S, 1997-2004
Flere kurser om ledelse og administration
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fra forskerne – ofte når et ph.d.-forløb er afsluttet.
Endvidere ved at deltage aktivt i fakultets aktiviteter og diskussioner
omkring forskeruddannelse og vejledning.

H

vad lægger du i begrebet ”ledelse”
Der to ting i begrebet – leadership og management. Leadership forstår jeg som ”en, der viser vejen/follow me” og som
coacher andre til at udføre deres job. Management er alt det
administrative.
Hvorfor bliver anæstesiologer ledere?
Anæstesiologer kender hospitalsorganisationer bedre end mange andre
speciallæger. De er i berøring med mange forskellige specialer og faggrupper. De har et speciale, hvor de naturligt respekterer andre faggrupper, f.eks. sygeplejersker. Specialet gør, at man som anæstesiolog ofte
bliver nødt til at organisere arbejdet, have overblik og tage beslutninger,
selvom grundlaget ikke altid er klart. De opdrages til ansvarlighed og
handlekraft. De udviser tit ønske om ”effektivitet” og tænker tit på, hvordan kan vi gøre dette mere effektivt, f.eks. organisere listen af patienter
og fordeling af yngre læger/sygeplejersker i en vagt – i forhold til de
andre ting og personer, der er involveret. Jeg tror, at arbejdets karakter
i anæstesiologien gør, at mange i det fag interesserer sig for ledelse og
organisation.
Kan du beskrive den gode leder?
Ja, nedenfor under ledelsesmæssige forbilleder. Men bortset fra de
eksempler, så tror jeg, at den gode leder skal ses i den kontekst han/hun
agerer i. Det er ikke nødvendigvis de samme egenskaber, der skal til i
opgangs- eller udviklingstider som i krisetider.
Opfatter du dig selv som ”leder”?
Ja, jeg har begge dimensioner i mit daglige job – både leadership og
management.
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Hvad leder du?
Jeg leder CEKU, som har omkring 50 mennesker ansat, + det løse. Det
er mennesker af meget forskellig baggrund vedr. uddannelse og alder.
CEKU’s virksomhed er kurser og undervisning i kliniske færdigheder,
kommunikation og pædagogik, samt forskning og udvikling i medicinsk
uddannelse. Jeg er overordnet leder af centret og som professor også
leder af forskningen i centret.
Hvordan ser du din rolle i forhold til universitetet – i et ledelsesmæssigt
perspektiv?
CEKU har 2 herrer – Universitetet og Region Hovedstaden. CEKU har
en bestyrelse med medlemmer fra begge institutioner. Jeg refererer til
begge parter.
Har du nogle ledelsesmæssige forbilleder?
Ja, Ulrik Wilbek. Hans evne til at kommunikere visioner, få spillerne til at
vise begejstring, hans evne til at respektere og udnytte forskellighederne
og samtidig få dem til at være et team, og endelig hans ligefremhed/assertive kommunikation i forhold til medarbejderne (= spillerne) bag ved
scenen. På banen udviser han noget lidt andet – men som han siger ”et
er kamp, noget andet er træning”.
I hospitalslivet har jeg oplevet et par stykker gennem årene – ledelsesmæssige forbilleder.
Den ene er Bent Chræmmer Jørgensen, som jeg arbejdede hos i slut
80’ner, start 90’erne. Jeg oplevede hans ledelse på Glostrup anæstesiafd.,
præcis som de karakteristika, jeg har beskrevet om Wilbek. Som medarbejder følte man sig respekteret og ens potentiale ”udnyttet” på den gode
måde. Han fik folk til at vokse og til at arbejde sammen. Han viste vejen
ved at respektere den meget brogede flok, han var leder for. Det lærte jeg
af – at anerkende og værdsætte forskellighed. Han gav os stort råderum,
hver især, men havde også store forventninger til vores ansvarlighed og
indsats. Når jeg tænker tilbage på det i dag, kan jeg undre mig over, hvordan han fik os til altid at hjælpe hinanden og træde ind – også selvom, vi
ikke havde vagt. I bagvagtslaget ringede vi ikke sjældent til hinanden, hvis
vi stod med en situation, hvor en anden havde speciel ekspertise – og man
blev altid bakket op og støttet, og kolleger var tit villige til at komme ind og
hjælpe. En utrolig team-spirit. Endelig oplevede jeg igen og igen, hvordan
Bent altid stod bag sine medarbejderes beslutning og tog ansvar for den
udadtil – også i tilfælde, hvor han selv måske ville have håndteret situationen anderledes. Det imponerede mig. Den ansvarlighed lærte jeg også
meget af. Og så kunne han ligesom Wilbek i ”kampens hede” råbe af os –
”hvad sker der for jer? Kan I så tage jer sammen”. Det var befriende.
Den anden leder, som jeg ser som forbillede var sygeplejedirektør Leila
Linden. Hun var min chef, da jeg blev ansat som direktionslæge på RH.
Mange ymtede bekymring ved, at jeg skulle ansættes ”under” en sygeplejerske. Men hun viste, at man sagtens kan være leder uden at have
”fagkendskab” til det område, som medarbejderen beskæftiger sig med
(i mit tilfælde lægelig grund- og videreuddannelse for læger). Hendes ledelse bestod i at spørge ”hvad vil du gøre, hvordan, hvorfor”. Hun fik mig
til at tænke selv. Der var stor opbakning til det, jeg lavede, men dertil
kom den enorme kompetence hun havde vedr. organisationer, strategier og politik. Det var første gang i min karriere, at jeg som nyansat
oplevede et introduktionsprogram. Det bestod i, at hun havde aftalt mø-

der for mig med en række kernepersoner
i organisationen – professorer, overlæger,
sygeplejersker, administratorer, og mange
andre. Jeg var dybt forundret og tænkte
mange gange ”nå, og hvad skal jeg så
snakke med ham/hende om i dag?” Men
mit introduktionsprogram blev grunden til
et netværk – som jeg igen og igen fik brug
for, når jeg skulle løse mine opgaver. Der
var ansigter på – så jeg kunne bare kigge
forbi eller ringe dem op – og de kunne
huske mig. En af dem var Torben Schroeder, som var klinikudvalgsformand på
RH. Han mødte op på mit kontor med en
skrap sekretær og spurgte (med korslagte
arme) ”Nå, og hvad vil du så gøre med
den prægraduate uddannelse”? Jeg svarede – ”Øhh, ingenting, den er vist i gode
hænder hos jer, så jeg vil i første omgang
koncentrere mig om det postgraduate”.
To år efter kom jeg hjem fra Holland med
en idé til etablering af Laboratorium for
Kliniske Færdigheder – ringede til ham og
spurgte om han kunne huske mig, og om
han havde ½ time til at høre om noget nyt.
Det var starten – og noget årsagen til, at
jeg sidder i det job, jeg har i dag.
Leila lærte mig mange ting om processer
og om at formulere sig i organisationer,
skriftligt og mundtligt. Jeg lærte meget
om sagsbehandling. Og ligesom Bent, så
udviste også hun en utrolig ansvarlighed
udadtil vedr. hendes medarbejdere, også
når opbakningen kunne være et dilemma
for hende selv. Det så jeg mange gange –
og imponeret var jeg.
Hvordan udvikler du dine egne lederkompetencer?
Jeg læser bøger og artikler om ledelse og
går af og til på kursus. Taler med kolleger
og medarbejdere, inden for og uden for
mit center samt med foresatte om ledelse
samt med venner og bekendte uden for
sundhedsvæsenet. Jeg reflekterer meget
over ledelse og benytter mig af og til af
forskellige monitoreringssystemer vedr.
min ledelse.
Hvilket forhold har du til kvalitetsledelse?
(= ledelse af kvalitetsudvikling på vore
afdelinger)
Jeg er ikke direkte involveret i kvalitetsudvikling i afdelingerne. Men indirekte ser jeg
uddannelse, specielt af yngre læger som en
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forudsætning for kvalitet i patientbehandling. Næsten halvdelen af lægestaben er
yngre læger under oplæring – og derfor bør
kvalitetsledelse også indeholde, hvordan
man sikrer, at de yngre er kvalificerede til
det, de går og gør.

Konteksten for ledelse har med de sidste års strukturelle og økonomiske
udvikling ændret sig – hvordan skal denne nye virkelighed håndteres?
Spørgsmålet er lidt uklart for mig. Men jeg vil gøre et forsøg i relation til
min kontekst. Strukturel udvikling – mon det er sammenlægninger/nedlægninger af afdelinger og stigende grad af ambulant behandling? Økonomisk udvikling – mon det er strammere budgetter for afdelingerne?

Kan en ikke-anæstesiolog lede en anæstesiafdeling?
I princippet ja – som man ser det i mange
private virksomheder, hvor lederen ikke er
fagperson, men ekspert på ledelse. Men,
jeg tror, at i akademiske organisationer er
ledelse som ”follow me”-lederen en respekteret fagperson, man har lyst til at følge og
lytte til. Mange af de udfordringer, medarbejdere har, er måske vanskelige at sætte
sig ind i, hvis lederen ikke er fagperson. Jeg
tror dog også, at det er vigtigt, især i store
afd., at lederen helliger sig ledelsesopgaven
og ikke tror, at man også kan vedligeholde
sin faglighed og virke som fagperson.

Sådan forstået er min tilgang, at CEKU skal holde øjne og øre åbne vedr.
udvikling i samfundet og i sundhedssektoren. Den service, forskning
og udvikling, vi leverer, skal tilpasses udviklingen og understøtte de
instanser/personer, som vores ydelser retter sig imod. Dvs. det nytter
ikke, at vi ”kræver” mere af klinikere i relation til pædagogiske ydelser/
præstationer – tværtimod – vi skal finde måder og teknikker, der kan
hjælpe travle klinikere og finde pædagogiske teknikker, der kan bidrage
til patientsikkerhed og kvalitet i kliniske ydelser. CEKU er i princippet
et serviceorgan – og skal således bidrage til, at uddannelsesinstanserne kan løfte deres opgave. Som tiden er vedr. økonomi, maner det
til beskedenhed mht. krav om ressourcer til egen organisation, og det
smitter af på vores arbejdsmåde og holdninger. Men de økonomiske
vilkår animerer også til at tænke kreativt mht., hvordan kan pædagogiske teknikker bidrage til effektiv uddannelse/oplæring i klinikken (dvs.
effektfuld med mindst mulig ressourceforbrug). Det kræver nytænkning og det er jo ikke dårligt for et forsknings- og udviklingscenter.
Faktisk kan de stigende krav påvirke fokus i vores kurser/undervisning.
F.eks. – alle synes, at kommunikation med patienter skal være god, og
at pædagogik er noget blødt/lilla noget. Men med de strukturelle og
økonomiske udfordringer kan vi i stigende grad fokusere rationalet for
kommunikation og pædagogik i retning af, at hensigtsmæssige kommunikationsteknikker og pædagogiske teknikker i klinikken skal være
effektive (effektfulde og med høj kvalitet pr. tidsforbrug) – og derfor skal
man lære kommunikation og pædagogik.

Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige
forhold er vigtige eller nødvendige for, at
du trives i dit job?
Klar tale, klare rammer, udtalte frihedsgrader.
Hvad er den vigtigste bundlinie for den
enhed/organisation, som du leder?
Budgettet skal holdes. Den service (kurser
og undervisning), der forventes, skal leveres og med høj kvalitet. Der skal være synlige resultater vedr. forskning og udvikling.
Hvordan ser du forholdet mellem resultater
og trivsel?
Komplekst. På den ene side er synlige
resultater og høj kvalitet bestemt en faktor,
der påvirker trivslen hos medarbejdere på
en positiv måde. De bliver glade og stolte.
På den anden side er krav om resultater
også en ”stress”-faktor, og det påvirker
trivsel på en negativ måde.
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Hvordan vil ovenstående udfordringer påvirke de ledelsesmæssige handlerum og dispositioner, og din egen ”lederstil”?
Det er vist dels besvaret ovenfor. Mit handlerum, dispositioner eller
lederstil vil/skal altid være påvirket af den kontekst, CEKU befinder sig i.
Den skal adapteres til behov og nødvendighed. Min opgave som leder
er at hjælpe mine medarbejdere til at se sig selv i en større sammenhæng og til at forstå de behov, reaktioner, m.m., de møder fra vores
”kunder”.
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DORIS ØSTERGAARD
Faglig uddannelse
Cand.med.: 1981, Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns
Universitet.
Speciallæge: 1991, Speciallægeanerkendelse i anæstesiologi.
Dr.med.: 2006, Dr.med., Københavns Universitet.
Andre grader: 2003, Diploma in Medical Education, University of Dundee.

Ansættelser
Tidligere ansættelser:
Speciallægeuddannelse i det tidligere Kbh. Amt
Overlæge, anæstesiologisk afd., Gentofte Hospital
Overlæge på anæstesiologisk afd. Herlev Hospital

eksplicitte omkring dette, så en yngre læge
opflaskes til at blive en god kommunikator,
organisator og leder. Lægen lærer at tage
ansvar for afvikling af et program med
passende respekt overfor læger fra andre
specialer. Dette har været en del af vores
speciallægeuddannelse længe inden det
blev formuleret i speciallægekommissionsbetænkningen fra 2001.
Samtidig har vi et excellent samarbejde mellem anæstesiologer og anæstesisygeplejersker. Det er usædvanligt, at to professioner
har så meget overlap i arbejdsopgaver. Vi
har stor respekt for hinanden i det anæstesiologiske team og denne professionelle
holdning/måde at samarbejde på tror jeg, vi
er gode til at overføre til andre situationer.
Specialet tiltrækker nok også aktivister og
pragmatikere, som er omstillingsparate,
gode til at se muligheder og helst sætter
et fingeraftryk på beslutningerne. Vi er nok
mindre gode til at acceptere tiltag, som vi
ikke kan påvirke/modificere.

vad lægger du i begrebet ”ledelse”
Ledelse er for mig, i samarbejde med ledelsesteam, at beskrive visionen og vise vejen mod målet. En leder skal inden
for sit felt være innovativ, se muligheder og kunne navigere
i feltet. En leder skal indenfor mit felt være forandringsvillig og kunne
arbejde strategisk mod mål. Lederen skal være i stand til at formulere,
hvordan virksomheden skal udvikle sig og kunne medinddrage og involvere medarbejdere, så alle forstår hvor vi skal hen og kan medvirke til
at målet nås. For mig er teamfunktionen meget vigtig – at kunne udnytte
potentialet af et multiprofessionelt team.  

Kan du beskrive den gode leder?
Den gode leder er i stand til at lytte og
dermed også forbedre beslutningsprocessen. Den gode leder er i stand til at tage
beslutninger og tage ansvar for disse – og
stå inde for konsekvenserne. Den gode leder skal kunne tegne virksomheden, kunne
sikre fremdrift og innovation. Samtidig
skal den gode leder skabe rum til at andre
i teamet kan udvikle sig selv og et givent
område i virksomheden. Vigtigt er det, at
skabe rum til, at andre end lederen kan profilere sig selv og dermed også virksomheden. Den gode leder er også en god kommunikator, som sikrer at virksomhedens
medarbejdere til stadighed er medinddraget og føler sig værdsat. Lederen skal have
fornemmelse for medarbejdernes trivsel og
medvirke til at skabe en team ånd, således
at alle kan se, at de bidrager til målopfyldelse, succes og trivsel. Den gode leder
skal turde, at give ansvar til andre og i den
proces gerne kunne facilitere at medarbejdere kan løse de nye opgaver. Den gode
leder er ikke bange for konflikter, men ser
det som et udviklingspotentiale.

Hvorfor bliver anæstesiologer ledere?
Læger i anæstesiologisk speciallægeuddannelse lærer fra første dag,
eller i hvert fald fra første vagt, hvordan arbejdet på en operationsgang
kan afvikles under hensyntagen til de forskellige specialer og grad af
akuthed. Speciallæger og sygeplejersker er virkelig gode til at være

Opfatter du dig selv som ”leder”?
Ja, helt sikkert, men opfattelsen er kommet
over tid - i takt med at opgaverne blev mere
ledelsesorienterede. DIMS begyndte som
en lille iværksætterenhed i anæstesiologisk

Andre væsentlige ansættelser/hverv
Hovedkursusleder for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi.
Postgraduat klinisk lektor, Københavns Universitet.

Nuværende ansættelse
Institutleder, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Region Hovedstaden.

Ledelse og organisation
Praktisk erfaring fra funktion som overlæge.
Galileo-program i Københavns Amt ellers learning by doing.

H
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afdeling på Herlev Hospital i begyndelsen
af 1990’erne og blev senere et egentlig center, som voksede sig ud af anæstesiologisk
afdeling. Centret blev etableret i 2001 i det
daværende Københavns Amt, hvor lederen
i daglige gøremål refererede til hospitalsledelsen på Herlev Hospital. Da Region
Hovedstaden blev etableret, blev DIMS et
regionalt center med en bestyrelse, som
er fælles for CEKU og DIMS. I begyndelsen
løste alle også praktiske opgaver, men i
takt med at opgaverne blev flere var det
tydeligt at nogle var bedre til en opgave og
andre til en anden. Det har været lærerigt
at være med fra starten og se/medvirke til
at virksomheden voksede.
Rollemodeller er der mange af – de stærkeste er mødt indenfor eget speciale. Uden
Professor Sophus H. Johansen var simulation ikke kommet så tidligt – og succesfuldt til DK. Da Per Føge Jensen inspireret
kom hjem fra USA og ønskede at initiere
udviklingen af en anæstesi-simulator og
udvikle kurser i rationel anæstesi i specialet, så Sophus potentialet og støttede Per
og gruppen af simulatorentusiaster. At se
muligheder, at turde gå efter dem og frem
for alt lade yngre medarbejdere få ansvar
for store og væsentlige indsatsområder
var typisk for Sophus. Disse egenskaber er
værdifulde og jeg har lært meget af hans
måde at lede på og taget det bedste med
mig. Jeg er glad for og stolt over, som leder
af DIMS og som formand for Sophus H.
Johansen fonden, at kunne medvirke til at
føre det videre. En anden vigtig rollemodel
har for mig været Bent Chræmmer Jørgensen, som med sin ledelsesstil har inspireret
mig til at turde sætte sig selv i spil – at vove
det ene øje og tro på fremtiden. Samtidig at
være vedholdende og holde fast i det man
tror på er rigtigt selvom verden endnu ikke
helt kan se det og i nogen grad modarbejder en og de nye ideer. At være innovativ,
se muligheder, se potentialet i medarbej-
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derne og igen turde omgive sig med andre stærke personer og se det positive i konflikter – det har jeg lært af Bent. Endvidere har det været dybt
inspirerende for mig at se, hvordan Bent i afdelingsledelse med Birgitte
Kyst udviklede afdelingsledelsesfunktionen. Etablering af et konstruktivt
samarbejde som et team, mens man samtidig bevarer sin egen profil og
gør det man er bedst til. I relation til ledelse af forskning og forskningsteam, så er jeg taknemmelig over at have haft muligheden for at være
en del af TOF gruppen – og er meget bevidst om betydningen af et godt
fagligt og socialt team og en dygtig, international respekteret leder – en
rolle som professor Jørgen Viby Mogensen udfyldte til fulde. Så alt i alt
har jeg været omgivet af virkelige gode rollemodeller, som har gjort det
let for mig at udvikle min egen profil som leder og inspirator.
Jeg mener det er vigtigt, som leder, at udvise respekt og ydmyghed for
opgaven og jeg er utrolig glad for det gode, multiprofessionelle team,
som vi har i DIMS. Jeg ser det som en gave, at have det job, jeg har. Et
job som gør det muligt at være innovativ og forhåbentlig gøre en forskel
i relation til uddannelse og patientsikkerhed. At kunne nyde udsigten over
København fra Danmarks højest beliggende simulationscenter – at kunne
navigere og justere sejl ”i al slags vejr” sammen med teamet i DIMS – det
gør det udfordrende og spændende at gå på arbejde. Så udviklingen af lederkompetencer foregår mestendels ved at tage opgaven, reflektere over
processen, få input fra teamet og justere på baggrund af det.
Udfordringer er der mange af i dagens sundhedsvæsen. De har stor betydning for DIMS og opgaverne der. Vi er nødt til at justere initiativer, således
at vi bedst kan adressere kursisterne og de forhold, de arbejder under. Det
betyder, at vi skal optimere læringsudbyttet i klinik og i DIMS samt at vi i
højere grad må udnytte tiden på kurset bedre ved bedre forberedelse af
kursisten inden fremmødet på kurserne. Endvidere at vi i stigende grad
planlægger uddannelsesaktiviteter nærmere brugeren, f.eks. i form af flere
uddannelsesinitiativer i klinikken og ved at styrke udbredelsen af visse af
de pædagogiske koncepter fra den simulationsbaserede træning til klinikken. At vi skal fokusere endnu mere på betydningen af at arbejde sammen
som team i opgaveløsningen. Sidst med ikke mindst at anvende simulation som laboratorium, således at koncepter, apparatur mv. afprøves i
simulationscentret inden det implementeres i organisationen.
Vor vigtigste bundline er, som i resten af organisationen, – at holde
budget, men derudover er det vigtigt at fastholde visionen om at gøre en
forskel i relation til uddannelse, forskning og patientsikkerhed.
Hvordan ser du din rolle i forhold til universitetet – i et ledelsesmæssigt
perspektiv?
I min funktion som generel postgraduat klinisk lektor er jeg tilknyttet Københavns Universitet, og dermed er DIMS knyttet til universitetet. Men derudover er tilknytningen meget begrænset. I mange andre lande er speciallægeuddannelsen knyttet til et universitet – dette er ikke tilfældet i DK i dag.
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AFDELINGS- OG KLINIKLEDELSE
Ledelsesopgavens kompleksitet er stor, ikke mindst på afdelings- og klinikledelsesniveau. Kravene bliver ikke mindre i en tid med store strukturelle ændringer i sundhedsvæsenet.
Claus Lund (Ledende overlæge, anæstesiafdelingen, Hvidovre Hospital)
Kim Garde (Ledende overlæge, anæstesiafdelingen, Næstved Sygehus)
Helle Ørding (Ledende overlæge, Anæstesiologisk afdeling, Vejle Sygehus)
Jan Bonde (Klinikchef, Intensiv Terapi Klinik 4131, Abdominalcentret, Rigshospitalet)
– har alle lang erfaring med afdelings-/klinikledelse.

Lederuddannelse
Uddannet via Københavns Kommunes lederuddannelser, Københavns
Amts lederuddannelser, OLAU 1-4, H:S lederuddannelse.
Lederkurser fra DJØF, DSI, Ingeniørforbundet, H:S, CBS, Region Hovedstaden, Academy of Management
Master of Management Development, CBS

Andet
Stud.phil., KUÅ siden 2005

CLAUS LUND
Faglig uddannelse
Cand.med.: 1982, Københavns Universitet
Speciallæge: 1991 fra Københavns Amt
Dr.med.: 1992, Københavns Universitet
Master of Management Development,
2008, CBS

Ansættelser
Speciallægeansættelser på Gentofte, Herlev, Glostrup og Hvidovre indtil overlægestilling i 1995/96.

Andre væsentlige ansættelser/hverv
Ambulancelæge ved Københavns lægeambulance fra 1990-2001
Klinisk lektor, Københavns Universitet

Nuværende ansættelse
Ledende overlæge, anæstesiafdelingen,
Hvidovre Hospital siden 2003
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edelse skal og bør opfattes som en selvstændig disciplin. Det
er en opgave som skal tages alvorligt af de læger, som måtte
opsøge jobbet, og det skal accepteres, at ledelsesopgaven ikke
nødvendigvis kan udføres blot fordi den lægelige faglighed ad
tidligere traditioners veje har placeret lægen i lederstolen.
Lægen som leder eksisterer på alle niveauer i sundhedssystemet fra den
nyudklækkede læge som pludselig er teamleder i skadestuen til lederen
af storafdelingen eller den lægelige direktør. Udfordringerne kan derfor
være forskellige og kompetencerne til at løse opgaverne kan ligeså være
af varierende karakter. Principperne for god ledelse skulle dog gerne
være de samme uanset, hvor i systemet man befinder sig.
Mange afdelinger har i dag budgetter og størrelser som er sammenlignelige med mellemstore virksomheder i det private erhvervsliv. Dette
betyder, at mange mennesker er afhængige af, at lederen træffer fornuftige beslutninger, handler efter en gennemtænkt strategi, og da mange
penge tilmed er i spil bør lederen naturligvis uomgængeligt have styr på
budget og økonomi. Det er et basalt krav til lederen. Økonomien kræver
”administration”, og rammerne for, hvordan en afdeling skal ledes i den
sammenhæng er nærmest på forhånd givet. Regering, regionsråd, koncerndirektioner, hospitalsledelser m.fl. har afstukket retning og muligheder. Altså eksisterer der ikke store råderum for lægelederen i afdelingsle-
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delser såvel som i hospitalsdirektioner. Dette kan helt paralleliseres over
til den unge læge i skadestuen. Rammerne er allerede stukket ud, og skal
vidtgående følges. Det er inden for rammerne der levnes muligheder
for udvikling og eksperimenter. Således for den unge læge, som for den
ældre ledende overlæge.
Ledelsesrollen som omfatter ledelse af medarbejdere er meget sjovere,
mere givende, men også langt mere krævende og udfordrende end den
tilbagevendende og ikke overraskende regnskabsrevision. I samspillet
med mennesker bringes subjektiviteten på banen, og egenskaber både
hos medarbejderne og lederen vil skulle bringes i spil og afprøves. Det
er i denne kontekst, at lederen har mulighed for at udvise kreativitet, og
bl.a. ved anderledes tankegang konstant forsøge at udvikle afdelingen
i takt med de ændringer i præmisser, som alle i sundhedsvæsenet er
underlagt.
For lederen gælder det om, at medarbejderne er klar over hvilke rammer
og holdninger der arbejdes efter i den aktuelle organisation. Ved at have
en konstant dialog og forventningsafstemninger undgås, at man kører
i forskellige retninger med store opgør til følge. Det gælder for begge
parter om ”at lytte”, og ikke mindst lytte til det der ikke nødvendigvis bliver sagt. Lederen forventes at kunne skære igennem, træffe ubehagelige
beslutninger, uddrage konklusioner af diskussioner, intuitivt vide hvor
der skal støttes og hvor der skal presses på osv. Det samme forventer og
håber lederen på finder sted fra medarbejdernes side. For at dette også
medfører praktisk handling, er det afgørende, at der hele tiden er en aktiv
forbindelse imellem medarbejderne og lederen. En teoretisk tilgang til
moderne ledelsesprincipper fra lederens side er således i sig selv ikke
nok, hvorfor lederen ved at aflæse medarbejdernes handlinger får en idé
om man kører i samme spor.
Typisk for en lægelig leder er det, at man arbejder med videnstunge
medarbejdere. Sådanne kræver en vis frihed i deres tilrettelæggelse og
udførelse af arbejdet, og føler de ikke at de har den, taber de interessen og bliver uengagerede. Som leder i en organisation som bygger
på stor faglig professionalisme, er det derfor vigtigt, at medarbejderne
har handlefrihed. Lederen skal derfor bevæge sig i spændet imellem
stram strukturering, som skyldes kravet om dokumentation af sikkerhed,
kvalitet og produktion, og tilladelse af et ”kaotisk” arbejdsmiljø. Med
kaotisk menes ikke, at der ikke er styr på tingene og at alle bare gør som
det passer dem, men derimod at viden-medarbejdere indeholder behov
for selv at tænke og selv at handle. Konformiteten blandt medarbejderne
betyder derfor, at man som leder skal acceptere, og tilmed værdsætte,
en diversitet blandt medarbejderne, og i deres måde at løse opgaver på.
Netop denne forskel gør, at arbejdsopgaver kan løses differentieret med
en stadig optimering og udvikling for øje til glæde for patienterne om
hvem det hele handler om.
Skal man derfor optimere en organisation gøres det ikke ved at ensrette
folk, men derimod ved at søge forskellighederne blandt medarbejderne,
og skabe et miljø, hvor disse har en synergistisk effekt på hinanden. For
at en samlet enhed fungerer er det nødvendigt, at lederens og medarbejdernes grundlæggende antagelser er afstemte. Dvs. opfattelser af
etik og moral, ansvarlighed, respekt for opgaverne og for andres ord og
handlinger, en positiv tilgang til arbejdet, samt forståelse for at humor
kan være en befriende problemløser i dagligdagen. Disse grundlæg-

gende emner skal søges italesat jævnligt,
således at afdelingen har en af alle kendt
”fælles grundholdning”. Naturligvis uden
decideret ensretning, men hvor den enkelte
medarbejder har lejlighed til byde ind med
sine egne værdier og samtidig kende og
respektere kollegernes.
En sådan fremgangsmåde giver stærke sociale relationer imellem medarbejderne, og
sådanne er af største og måske vigtigste betydning for at en afdeling er velfungerende.
Lederen skal selvfølgelig bruge sit kendskab
til de enkelte medarbejdere eller ansøgere
strategisk i planlægningen af, hvordan en
afdeling skal bygges op. Personlighed kan
således blive en mindst ligeså vigtig kvalifikation, som stor praktisk faglighed eller stor
videnskabelig baggrund.
Nogen, og måske især anæstesiologer, vil
hævde, at ledelse er som skabt for anæstesiologer. Vi påstår, at vi tænker lateralt, og
at vi søger løsninger for helheden. Mange
ledelsestopstillinger er eller har været besat
med anæstesiologer, og derigennem ser vi
et bevis for, at påstanden om implicit ledelse
er bundet sammen med anæstesispecialet.
Dette slutning er nærmest en syllogisme, og
fortjener i et temanummer som dette - som
formentlig hovedsagligt læses inden for
egne rækker - at blive udfordret.
For det første har tiderne budt på mange
elendige chefer inden for vores speciale.
Læg mærke til, at der netop ikke skrives
”ledere”, men chefer, fordi ledere var de
ikke. Alene af den grund er ideen om, at
fordi man er anæstesiolog er man ”født til
at lede” - forkert.
For det andet ligger en leder-diskvalifikation
måske ”gemt” vores anæstesipsyke - i vores anæstesiarketype? Som Bent Chræmmer så glimrende skriver i DASAIMs 50 års
jubilæumsskrift:
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 aktionreaktion. Her i vores store styrke, ligger
samtidig vores væsentligste svaghed.
Hvis dette er sandt, risikerer vi som ledere
at overse ”det nye”, ”det anderledes”, ”det
frække”, ”det kontroversielle” eller ”det
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”Måske ligger den største ledelsesmæssige glæde ved at se den ”nye”
generation buldre frem. Meget målrettede unge mennesker med en tro på,
at de nok ved hvad der skal til, samt med en smittende glæde ved specialet.
Når jeg som leder får muligheden for at ”se” talenterne, tilmed være med
til at ansætte og udvikle dem, opleve at de overtager løsning af opgaver og
udviser den kompetente kompleksitet i arbejdet, som jeg beskrev tidligere,
er alle mine mere triste arbejdsopgaver trængt i baggrunden”
Claus Lund

fremtidige”. Ved at glemme at lytte får vi
ikke inspirationen til det næste spørgsmål. Det spørgsmål, hvor svaret og faget
udvikler sig i den akademiske retning, det
retteligt bør. Måske tror vi som ledere, at
vi stiller de rigtige spørgsmål, men vi ved
først hvilket spørgsmål vi har stillet, når vi
hører svaret – altså lytter.
Jeg bliver tit spurgt om det er sjovt at være
leder af en så stor afdeling, samt når det
bekræftes, hvad der egentlig er sjovt ved
det? Hvis ikke man i forvejen har tænkt
over et passende svar, kan man nemt gå i
en depressiv tomgang i sine paniske forsøg
på at finde et begavet svar. Flere af mine
leder-kolleger fokuserer desværre ofte på
det trivielle i vores job, som f.eks. tilbagevendende sparerunder, mangel på kvalificeret personale, fyringsrunder, uoverskuelige
nye arbejdsopgaver, gennemgående travlhed og et væld af forordninger, cirkulærer,
vejledninger, udtalelser til og om dette og
hint osv. Det er naturligvis korrekt, at listen
af trivialiteter kan være lang.
I stedet for at lade disse opgaver styre ens
humør glædes jeg som nutidsleder over
muligheden for at arbejde sammen et hav
af dedikerede medarbejdere, som dagligt på trods af ofte svære forhold gør en

32 · DASINFO · April 2011

kæmpe indsats for at være bedst mulige anæstesiologer.
Måske ligger den største ledelsesmæssige glæde ved at se den ”nye” generation buldre frem. Meget målrettede unge mennesker med en tro på, at
de nok ved hvad der skal til, samt med en smittende glæde ved specialet.
Når jeg som leder får muligheden for at ”se” talenterne, tilmed være med
til at ansætte og udvikle dem, opleve at de overtager løsning af opgaver og
udviser den kompetente kompleksitet i arbejdet, som jeg beskrev tidligere,
er alle mine mere triste arbejdsopgaver trængt i baggrunden.
Konteksten for lederen har ændret sig betydeligt igennem årene, og
derfor skal ledelse ikke ses som et automatisk karriereforløb, hvor lederstillingen er endemålet. Det er heller ikke givet, at ”alle” skal have en
lederstilling. Stillingen som dygtig fagspecialist er mindst ligeså vigtig,
og er vel i én eller anden grad tættere relateret til grunduddannelsen som
anæstesiolog end ledelse er. Det må kræves, at lederen (lægen) aktivt
skal søge viden og uddannelse inden for specialet ”ledelse”, ellers vil vi
på sigt tabe til andre faggrupper. Der står ikke nødvendigvis altid skrevet,
at man skal være anæstesiolog for at lede en anæstesiafdeling, og der vil
formentlig i fremtiden vise sig episoder, hvor ”udefra kommende” uden
speciel faglig baggrund kunne finde på at ansøge om lederstillinger på
storafdelinger. Derfor skal vores ledelsesfaglige baggrund være i orden,
når vi deltager i ansøgerfeltet.
Anbefalingen fra min side til fremtidens ledere er en ydmyghed overfor
ledelsesjobbet, men samtidig en fortsat typisk anæstesiologisk grundfast
tro på, at man naturligvis også kan klare en sådan opgave. Dog med
nedenstående citat i hukommelsen:
"Always remember that you are absolute unique. Just like everyone else!”
Margaret Mead
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vad lægger du i begrebet ”ledelse”
Grundlæggende er det, at anvende tildelte magtbeføjelser til
at gennemføre ting. I en lidt større sammenhæng er ledelse at
tilføre et område mål, retning og værdier – ”ånd” om man vil.
I fagbureaukratier, hvor man som leder er omgivet af eksperter er ledelse
en vedvarende forhandling om at optimere og udvikle processer i organisationen.  
I disse forhandlinger er ledelse også at fastholde, hvem der har det endelige ansvar og det sidste ord.

KIM GARDE
Faglig uddannelse
Cand.med.: Sommer 1984
Speciallæge: Anæstesi, september 1995

Ansættelser
Kursustid i Københavns Kommune – Hvidovre og Bispebjerg
Knap 2 år som afdelingslæge i Neurocentret, RH
Knap 10 år i HOC, RH, dels som afdelingslæge dels som overlæge. Overlægestillingen har været koblet dels til stillingen
som Korpslæge i Københavns og Frederiksbergs Brandvæsner dels til stillingen
som Riskmanager på RH.

Andre væsentlige ansættelser/hverv
Formand for PAU
Formand for Specialerådet i anæstesiologi i
region Sjælland

Nuværende ansættelse
Siden oktober 2007 ledende overlæge på
anæstesiafdelingen på Næstved sygehus.

Ledelse og organisation
Driftsledelse for plastikkirurgisk operationsgang i HOC gennem 2 år.
Projektledelse, udvalgsarbejde og organisatorisk arbejde både som korpslæge og
riskmanager.
Undervisningsleder både på LAS 1 og LAS 2.

Lederuddannelse
RH’s lederuddannelse, afsluttet 2001
Master of Public Administration, CBS,
afsluttet 2008
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Hvorfor valgte du at blive leder?
Jeg har altid fundet glæde i at øve indflydelse – vagtplanlægger, tutor
osv., men den egentlige erkendelse af at ledelse måske var ”min” vej
fandt jeg som daglig leder af plastikkirurgisk afsnit i HOC på RH. Det var
en meget stimulerende oplevelse at forandre et område, at løse løbende
problemer, slukke brande, tænke strategisk osv.
Så i mit tilfælde er der formentlig ”fra naturens hånd” en præference og
nogen egenskaber der ofte bringer mig i en ledende rolle – førstefødt
med en implicit, men også forpligtende følelse af at være den der skal
ordne ting, sørge for at de væsentlige sager varetages og i det hele taget at
tingene fungerer, som så stimuleres på ”det rette tidspunkt”.  
Hvorfor bliver anæstesiologer ledere?
Der er næppe noget enkelt svar, men medvirkende forhold tror jeg kan
være:
På de fleste hospitaler er vi på godt og ondt uundværlige og dermed til
stede på alle tider af døgnet, hvilket giver os en stor berøringsflade i
forhold til mange begivenheder, hvor vi skal sørge for at de givne sager
landes på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.
Vi er ansvarshavende og koordinerende på intensiv, hvor patienterne
pga. deres multimorbiditet ofte skal tilses af flere specialer.
Tilsvarende er vi styrende og koordinerende på operationsgangene.
Jvnf. min egen historie så stimuleres anæstesiologens lederegenskaber
løbende i en række forskellige sammenhænge, der afkræver et bredere
syn på problemløsning end den meget monofaglige tilgang, som læger
hyppigst stilles overfor.
Kan ledelse læres?
Jvnf. ovenfor er der givetvis personlige egenskaber, præferencer og
kompetencer, der tilsammen afgør om man besidder et talent for ledelse.
En god leder er imidlertid ikke født som sådan – masser af egenskaber
kommer med erkendelser, erfaringer og indsigt. Personligt har et personligt udviklingsmodul på RH’s lederuddannelse og en teoretisk fordybelse
på MPA gjort store og varige indtryk. Dertil kommer som nævnt tre
ansættelsesforløb som jeg tillægger stor udviklende værdi – så ja, læring
ovenpå et talent vil udvikle en persons lederegenskaber.
Min erfaring fra LAS 2 kurser er, at det største udviklingspotentiale for
læger i forhold til deres rolle som ledere på mange niveauer er erkendelsen af deres personlige egenskabers betydning.
Kan du beskrive den gode leder?
Listen over den gode leders egenskaber er meget lang (uendelig…?), men
der er selvfølgelig nogle egenskaber, som jeg anser for vigtigere end andre:
Ansvarsfølelse og engagement – dvs. at man tilfører medarbejderne en
klar følelse af, at man er afdelingens/stedets mand og at man stiller op
når der er problemer.
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Tillid til medarbejdere og samarbejdspartnere, som forudsætning for
at medinddrage og uddelegere, herunder en accept af at man ikke
nødvendigvis ser ens på de enkelte sager, men at alle parter grundlæggende arbejder mod samme overordnede mål om at forbedre patientbehandlingen.
Gennemslagskraft – hænger jo dybest set sammen med ansvaret, altså
at man stiller op ved problemer, men også at der er tillid til at man kan
håndtere dem – forsvare afdeling og medarbejdere.
Tilstedeværelse og synlighed – ingen af de to førstnævnte egenskaber
opleves hvis man er usynlig.
Faglighed – mest af alt respekt for og ambitioner på vegne af faget.
Garant for en god stemning – det skal være sjovt at gå på arbejde – og
det skal forstås i en seriøs kontekst. Medarbejdere skal have lyst til at
stå op om morgenen for at gå over og præstere deres bedste, forstået i
bredest mulige forstand – fagligt og menneskeligt. Så humor er en vigtig
egenskab.
Empati – opmærksomhed på personlige problemer – og succes’er – hos
de øvrige medarbejdere.
Vi spørger kursisterne på LAS 2 om eksempler på god ledelse og de
egenskaber der efterlyses er ikke forenelige i ét menneske, men man kan
vise at man tilstræber – i en prioriteret rækkefølge – og prioriteringen
vil jo definere ens ”lederstil”. Den kompetence og facon prioriteringen
varetages med afgør om man etablere den fornødne respekt, der skal til
for at være en god leder.
Har du nogen ledelsesmæssige forbilleder?
Mine to sidste anæstesichefer i hhv. Neurocentret og HOC på RH har
leveret ledelse, som jeg ofte reflekterer over.
Kan du sætte ord på din egen lederstil?
Jeg bestræber mig på at leve op til de kriterier jeg selv har sat op, hvor
jeg føler et stort ansvar for afdelingens udvikling. Det er en vanskelig
opgave når sygehuset og dermed afdelingen forandres som følge af politiske beslutninger fjernt fra egen sfære – når populære kerneydelser flyttes til andre geografier står alle med en følelse af tab som uvægerligt vil
smitte af på chefen – han formåede ikke at beskytte os mod ”angrebet”.
I denne situation arbejder jeg meget med at iværksætte nye tiltag indenfor kvalitetsarbejde, udvikling af patientforløb og kompetenceudvikling
relateret til afdelingens fremtidige profil. Der er mange positive ting at
arbejde med, men der er også følelser af tab der skal overvindes.
Jeg er iværksættende af natur og derfor tror jeg selv at jeg fremstår
dynamisk og engageret – jeg har klare ambitioner indenfor en række
områder, som jeg ønsker at forandre.
Jeg opfatter mig selv som beslutningsdygtig og jeg tror jeg har gennemslagskraft vurderet på de både formelle og uformelle tilbagemeldinger
jeg modtager.
Jeg anser synlighed for et vigtigt parameter, men jeg har også ofte en
påtrængende utilstrækkelighedsfølelse netop hvad dette angår, fordi der
er mange møder væk fra afdelingen.
Vedvarende understøttelse af fagligheden og fagets udvikling – for at
sikre optimal patientbehandling – er et meget vigtigt signal at sende
kontinuert ud i afdelingen.
Som leder af en afdeling vil man få et antal personsager, som kræver indlevelse men også konkret handling f.eks. at medarbejdere må
afskediges. En leder skal besidde empati og i ord og handling udvise det

størst mulige, menneskelige hensyn. Det er
imidlertid navnlig sådanne sager, der kan
bekræfte en leder i det gamle ord om at der
er koldt på toppen, fordi der samtidig er en
fortrolighed at varetage.
Der skal arbejdes specifikt med at etablere
en god stemning i afdelingen - brok skal
adresseres, og jeg vil ikke se personlige angreb, navnlig ikke ved morgenkonferencen.
Jeg er taknemmelig for at jeg har et humoristisk sind (min personligt oplevede
version!)
Hvilke kerneværdier brænder du for?
Faglig udvikling i bred forstand – fagspecifik udvikling, patientforløb, kvalitetssikring
– og udvikling og forskning.
Motivation – det er meget stimulerende at
arbejde sammen med ildsjæle.
Medarbejdernes faglige og personlige
udvikling.
Hvorfor skal folk ledes af netop dig?
Fordi jeg vil og kan – jeg drages jo af den
indflydelse som lederstillinger indeholder.
Resultaterne er jo facitlisten – tilbagemeldingerne – formelt som uformelt – afgør
om parterne fortsat synes at det er en god
idé at jeg leder.   
Hvordan bidrager du til at skabe en “highperformance” kultur?
Jeg engagerer afdelingen i kvalitetsprojekter.
Jeg har bidraget til at operationsgangen systematisk arbejder med arbejdsprocesser,
som via hjælp/(indblanding!?) fra regionen
er blevet til et lean-projekt.
Disse overordnede projekter medvirker til
et vedvarende fokus på de enkelte medarbejdere og de enkelte afsnit til løbende at
udvikle processer og arbejdsgange til at
optimere kvalitet og effektivitet, som jeg vil
fastholde kan eksistere sideløbende med
arbejdsglæde!
Hvordan ser du forholdet mellem resultater
og trivsel?
Tæt sammenhængende forstået på den
måde at trivsel er forudsætningen for resultater. Trivsel er imidlertid tæt sammenhængende med forventninger og forventninger
skal jo være realistiske, og det er min
opgave at skabe trivsel med udgangspunkt
i de gældende vilkår. Gældende vilkår omfatter også krav til effektivitet og kvalitet.  
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Hvordan træffer du bedst beslutninger?
Jeg opfatter mig lidt som en operativ chef
der agerer dér hvor kampen foregår, og da
strategien er det første der forgår (om kap
med kommunikationen!?) i enhver plan, så
tages beslutningerne ofte i en ”kampsituation”, altså på grundlag af de informationer
der er, og de til rådighed værende personer
aktiveres.
Selvfølgelig tages komplicerede og lidt
mere langsigtede beslutninger på baggrund af drøftelser med relevante parter –
stående udvalg, ad hoc udvalg og sammenkaldte eksperter inden for området.
En løbende afsøgning (skabelse?) af relevante beslutningsfora er en del af ledelsesopgaven.  
Det har været populært at opfatte sundhedsprofessionelle (læger) som ”primadonnaer”, der ikke vil ledes:  
- Kan anæstesiologer ledes?
”Som at være hyrde for katte” – men
selvfølgelig kan professionelle, herunder
anæstesiologer ledes og min erfaring er, at
de også har et ønske om at blive ledet, men
begrænsninger i deres autonomi og faglige
manøvrerum er jo sjældent velkommen.
Respekt omkring dem som primadonnaer
og løbende dialog om vilkårene for deres
ekspertydelser kan sagtens opleves som
god og velkommen ledelse.
Hvis man samtidig kan tilvejebringe nogle
fornuftige rammer for og omkring anæstesiologers kerneydelser så kan man måske oven i
købet få ros!?
- Kan anæstesiologer lede?
Jvnf. svaret om hvorfor anæstesiologer
bliver ledere så ja!
Når læger generelt kommer under pres fra
andre faggrupper angående ledelse, så er
det selvforskyldt – ledelse skal tages alvorligt, men skal aktivt forholde sig til ledelsesanvar på alle niveauer, deltage i rekrutteringen af ledere og deltage i udviklingen
af lederprogrammer. Hvis læger vil lede så
er vi – indenfor eget fag – meget vanskelige
at konkurrere med for andre faggrupper
Hvordan ser du på parløbet imellem ledende
overlæge/oversygeplejerske?
Det er jo et tvangsægteskab, men min egen
erfaring er god – et godt samarbejde, hvor
der er respekt om vores respektive ”områ-
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der”, men også at vi har forskellige spidskompetencer som vi udnytter i
gensidig sparring.
Har vi de(t) rigtige udviklingsprogram(mer) for kommende ledere?
Lægeforeningen har jo netop skabt et nyt program som jeg gerne havde
deltaget i, men der er foreløbig kun ét forløb og der kan jeg ikke.
LAS 2 og LAS-kurserne i det hele taget er også under forandring i retning
af større fokus på personlige egenskaber hvilket jeg bifalder.
Omvendt må man sige at mange søger til CBS for videreuddannelse, men
den lidt bredere tilgang man får på f.eks. en MPA tilbyder jo også fordele.
Efter min MPA har jeg ledt efter kurser der har mig som målgruppe, og
det har ikke været helt let, så jeg kunne godt tænke mig et forum f.eks. i
lægeforeningens regi, hvor man skaber et overblik over muligheder og
frem for alt evaluerer de forskellige udbud ift. lægefaglig ledelse.
Hvilket forhold har du til kvalitetsledelse? (=ledelse af kvalitetsudvikling
på vore afdelinger)
Positivt – kvalitetssikring – og udvikling er kommet for at blive, og kvalitetsarbejdet og den medfølgende akkreditering skaber store forandringer
i organisationerne. Det kræver ledelsesmæssigt engagement at sikre
at disse forandringer også skaber bedre kvalitet og ikke blot et registreringshelvede, men denne udfordring kan jo ende med at skabe de
værktøjer som skaber et kærkomment overblik over væsentlige kvalitetsparametre!?
Kan en ikke-anæstesiolog lede en anæstesiafdeling?
Ja, men det bliver ikke let – en fagligt respekteret anæstesilæge vil alt
andet lige være en hestelængde foran.
Hvordan udvikler du dine egne lederkompetencer?
Jeg deltager i det netværk som er opbygget rundt om LAS 2 undervisergruppen.
Jeg har ledt efter nogle kortere forløb hos private udbydere, men jeg har
ikke fundet det helt rigtige.
Jeg ansøger om det næste kursus (ledelse af fagprofessionelle) i lægeforeningens regi.
Hvad betyder karriere for dig?
Meget vigtigt – jeg finder stor tilfredsstillelse i at deltage der hvor jeg kan
gøre min indflydelse gældende.
Hvordan oplever du dit råderum i en politisk styret organisation?
Jeg føler, at jeg medinddrages i vid udstrækning i forhold til de opgaver
jeg har, og at jeg har et godt råderum i forhold til de opgaver jeg selv
skaber, hvilket er en ros til min sygehusledelse.
Når den politiske styring går egne interesser midt imod er det selvfølgelig
trist, og når den politiske beslutning drejer udviklingen i den forkerte retning styret af rådgivning fra egne kolleger, så er det meget frustrerende.  
Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige forhold er vigtige eller nødvendige for, at du trives som leder?
Der skal være en fornuftig sammenhæng mellem rammer og krav – som
min oversygeplejerske udtrykker det ”uden penge er det surt”.
Respekt for min indsats både nedefra og oppefra som grundlag for en
løbende og konstruktiv dialog.
Det er vigtigt at der er rum til nyskabelser.
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Hvad er den vigtigste bundlinie for den enhed/organisation, som du
leder?
Alle er jo meget optaget af økonomi – i trange tider flyttes fokus på godt
og ondt derhen, men begrænsninger er jo en stor (og ikke altid negativ)
udfordring for både ledere og medarbejdere!
Faglige resultater er den vigtigste bundlinje – dårlige HSMR-tal optager faktisk organisationen også selvom man kan forholde sig distanceret til tallet.  
Konteksten for ledelse har med de sidste års strukturelle og økonomiske
udvikling ændret sig – hvordan skal denne nye virkelighed håndteres?
De prioriteringer man medvirker til at foretage vil hele tiden blive holdt
op imod en økonomisk virkelighed, som indebærer en risiko for at acceptere uacceptable tilstande herunder forskelsbehandling.
Med indsigt som følge af lederuddannelser (”djøffisering?”) forstærkes
forventningen fra omgivelserne til at vi stiller os forstående overfor vilkårene (de økonomiske!) og ror med de årer vi har, og her er det vigtigt
at fastholde patientperspektivet og være garant for at fokus på patientbehandlingen fastholdes.
Lægefaglig ledelses prioritet nummer 1 skal altid være patientens bedste,
og det kræver at alle læger konstant påtager sig et stort ansvar for både
politisk/strategiske og operative prioriteringer ift. patientbehandlingen.
Netop denne sammenhæng er kernen i berettigelsen af lægefaglig ledelse.
Hvordan vil ovenstående udfordringer påvirke de ledelsesmæssige handlerum og dispositioner, og din egen ”lederstil”?
Vi må erkende at økonomien sætter begrænsninger.

Min lederstil vil ikke umiddelbart ændre
sig – men den vil forhåbentlig løbende
udvikles!?
Jeg reflekterer i tiltagende grad over spændingsfeltet mellem organisatorisk loyalitet
og fagligheden. Personligt forventer jeg
loyalitet fra mine medarbejdere, men så
er det også min opgave at være lydhør
overfor (næsten) enhver form for kritik. Den
sammenhæng er ikke tilsvarende til stede i
forhold til det politiske niveau i store – politisk styrede – organisationer. Og det fører
tilbage til sidste betragtning i ovenstående
– der vil altid foregå diskussioner i grænselandet mellem politisk styring og politisk
indblanding på detailniveau, og når sognerådspolitikken fortsætter nu blot med den
større afstand der er i regionerne, er det
efter min vurdering tiltagende skadeligt.
Tiden er inde til professionel ledelse af sygehusvæsnet, der tilgodeser fagligheden og det
kræver at læger deltager på alle niveauer i den
tvungne prioritering af sundhedsindsatsen,
så man fra politisk side kan foretage overordnede valg på grundlag af faglighed og ikke
spektakulære enkeltsager.  
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HELLE ØRDING
Faglig uddannelse
Cand. med.: 1976 Københavns Universitet
Speciallæge: Anæstesiologi 1985
Dr.med.: 1997 Københavns Universitet
Evt. andre grader: MPM 2004 Syddansk
Universitet

Ansættelser
Reservelæge og hoveduddannelse i Københavns Amt
1. reservelæge Rigshospitalet,
Overlæge Helsingør Sygehus,  
Overlæge Herlev Universitetshospital
Ledende overlæge Vejle Sygehus

Andre væsentlige ansættelser/hverv
Klinisk lektor Københavns Universitet
Klinisk lektor og senere koordinerende
klinisk lektor Syddansk Universitet

Nuværende ansættelse
Ledende overlæge, Anæstesiologisk afdeling, Vejle Sygehus – en del af Sygehus
Lillebælt

Lederuddannelse
Lægeforeningens lederuddannelseskurser
Master of Public Management, Syddansk
Universitet

H

vad lægger du i begrebet ”ledelse”
At være kaptajnen, der sikrer, at
supertankeren med de mange
dygtige ansatte har den rigtige kurs mod
det rette mål – og at alle kender denne kurs
og samarbejder om at nå målet. Desuden
at få alle medarbejdere til at yde deres
bedste og udfolde deres talenter.
Hvorfor valgte du at blive leder?
Fordi jeg synes, det er sjovt og for at forsøge at gøre en forskel.
Hvorfor bliver anæstesiologer ledere?
Fordi det daglige arbejde kræver ledelse og
samarbejde på tværs. Man bliver trænet
i det i løbet af sin uddannelse – selv om
fokus på det tidspunkt måske er et andet.
Kan ledelse læres?
Ja, man kan da altid blive en bedre leder,
og meget kan læres. Men talent for ledelse
er en god forudsætning for at lære det.
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Kan du beskrive den gode leder?
Nej, god ledelse kan ydes på mange måder, og den bedste måde afhænger af konteksten. Jeg lærte engang situationsbestemt ledelse, og selv
om meget mos er groet henover den teknik siden, er navnet godt og
beskriver noget væsentligt.
Har du nogen ledelsesmæssige forbilleder?
Nej, men jeg samler eksempler på god ledelse op, når jeg møder dem eller læser om dem og overvejer, om eksemplet ville kunne bruges hos os.
Kan du sætte ord på din egen lederstil?
Måske er situationsbestemt ledelse det bedste ord. På nogle områder er
jeg nok alt for gammeldags og autoritær, men på andre områder har jeg
stor tillid til og erfaring med at uddelegering fungerer fint.
Hvilke kerneværdier brænder du for?
Et velfungerende offentligt dansk sygehusvæsen præget af godt samarbejde på kryds og tværs og dermed forbundet høj kvalitet i ydelserne,
med forskning og udvikling som fører os videre og med uddannelse af
de yngre, så de kan fortsætte, når de ældre går på pension. Desuden
lægger jeg meget stor vægt på viljen til at finde løsninger og at undgå
brokkeri.
Hvorfor skal folk ledes af netop dig?
Tja, jeg synes jeg får noget godt og dygtigt frem hos mange medarbejdere…
Hvordan bidrager du til at skabe en “high-performance” kultur?
Yder selv meget, sætter mål og forsøger at skabe rum for gode decentrale løsninger.
Hvordan ser du forholdet mellem resultater og trivsel?
Gode resultater øger altid trivslen. Men der kan også være slendrian og
god trivsel samtidig med dårlige resultater samt effektivitet og dårlig
trivsel. De fleste mennesker vil gerne have stillet krav og forventninger,
som de kan honorere, det giver trivsel.
Hvordan træffer du bedst beslutninger?
I en lille gruppe, hvor man kan endevende mulighederne og hvor alle har
en positiv tilgang til at finde en løsning. Sådan er hverdagen imidlertid
sjældent – mange beslutninger træffes under tidspres.
Det har været populært at opfatte sundhedsprofessionelle (læger) som
”primadonnaer”, der ikke vil ledes:  
- Kan anæstesiologer ledes?
Ja, de fleste er jo fornuftige mennesker, der gerne vil gøre et godt stykke
arbejde. Når først man er enige om rammerne, kan de fleste selv udfylde
dem med kreativitet og ofte rigtig gode løsninger.
- Kan anæstesiologer lede?
Ja, mange er faktisk ret gode til det – se jer blot omkring.
Hvordan ser du på parløbet imellem ledende overlæge/oversygeplejerske?
Lige som i et ægteskab: Når det går godt er det en fantastisk god model,
og når det går skidt, er man nødt til at sætte sig ned og analysere, hvorfor
det går skidt og så forsøge at finde en fælles vej frem. Har vi et fælles mål?
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Kan vi se en fælles vej? Hvor ligger knasterne, som vi skal undgå? Kan vi
lave aftaler, som sikrer os mod at falde i hullerne? Hvis man ikke kan se et
fælles mål eller ikke kan finde en fælles vej, er det på tide at skilles.
Har vi de(t) rigtige udviklingsprogram(mer) for kommende ledere?
Det er mit indtryk, at Lægeforeningens kurser udvikles på en god måde.
Selv fik jeg meget ud af MPM uddannelsen, og den er flere i min afdeling
i gang med – også med stort udbytte.
Hvilket forhold har du til kvalitetsledelse? (=ledelse af kvalitetsudvikling
på vore afdelinger)
En helt nødvendig del af ledelsen. Ledelse af en afdeling har uendelig
mange aspekter, som skal afvejes i forhold til hinanden: Personale, forskning og udvikling, kvalitet i de daglige procedurer og processer, effektivitet og produktivitet, økonomi.
Kan en ikke-anæstesiolog lede en anæstesiafdeling?
Ja i princippet, hvis personen er tilstrækkelig dygtig og har stor empati
– men det vil ikke være let, fordi det kan være svært at gennemskue om
et argument for dit eller dat er et validt argument eller blot lyder sådan.
Rigtig mange forklaringer opfindes jo for at understøtte et givet ønske
om et eller andet.
Hvordan udvikler du dine egne lederkompetencer?
Lige nu mestendels i praksis, især som ledende surveyor, hvor nye tværfaglige teams, som man ikke nødvendigvis kender, skal fungere under
enormt tidspres i et godt samarbejde fra dag 1 på et survey.
Hvad betyder karriere for dig?
En vigtig del af mit liv, som har givet mig mange muligheder for at møde
andre mennesker i meget forskellige kulturer, hvilket har været berigende. Og et mægtigt tidsforbrug – tid, som kunne være brugt anderledes, altså et aktivt valg. Jeg kunne ikke have nået det, jeg har, uden
investering af megen tid.
Hvordan oplever du dit råderum i en politisk styret organisation?
Slet ikke så ringe i det små (dagligdagen i afdelingen), men overordnet
er der jo lagt nogle strukturelle rammer, som man er nødt til at acceptere
for at kunne fungere. Med specialeplanen bliver råderummet yderligere
indskrænket, men overordnet tror jeg på, at specialeplanen kan give
bedre kvalitet på længere sigt, og politikerne har jo accepteret den. Det
værste er politiske hovsa-løsninger pga, dårlig styring af økonomien. Og
med regeringens udvidede fritvalgsordning er styringen røget ud på et
skråplan. Vi bruger nu masser af penge uden at det er prioriteret, bortset
fra at de stærkeste kan få opereret alle deres dårligdomme, mens de
svage, dvs. de medicinske for slet ikke at tale om de psykiatriske patienter, ikke har nær så gode forhold. Man er imidlertid nødt til at acceptere,
at politikerne har deres prioriteringer, og at det er helt legitimt. Man kan
deltage i debatten, blive politiker, hvis man har lyst til det, og så må man
af og til spørge sig selv, om det man gør er godt nok. Kan jeg på trods
af alle de mangler, jeg kan se, stadig se mig selv i spejlet i morgen? Hvis
svaret er nej, må man forlade systemet.
Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige forhold er vigtige eller nødvendige for, at du trives som leder?
Det allervæsentligste er at have gensidig tillid til direktionen, at man kan
stole på hinanden og de aftaler, vi indgår. Når rammerne så er lagt, finder

vi selv ud af, hvordan vi vil gøre tingene
i samarbejde med vores mange forskellige samarbejdspartnere. Vi skal hele tiden
forklare vores kirurgiske kolleger, hvorfor vi
stiller bestemte krav til dem, så de forstår,
hvorfor vi enten kan eller ikke kan imødekomme deres ønsker, ligesom vi skal lytte
til dem og forstå deres ønsker. Så fungerer
samarbejdet.
Der skal være plads til udvikling, så dygtige
talenter kan få mulighed for at vise, hvad
de duer til, hvad enten det er forskning eller
ledelse, de gerne vil i gang med.
Vi har stort selvstændigt ansvar i den
organisation, jeg arbejder i, og så længe vi
overholder indgåede aftaler, har vi meget
stort råderum, hvilket er dejligt.
Hvad er den vigtigste bundlinie for den
enhed/organisation, som du leder?
Et konglomerat af små succes’er, som
tilsammen giver en velfungerende afdeling.
Der skal være orden i økonomien, så man
ikke skal bruge megen tid på den. Utilsigtede hændelser skal diskuteres i åbenhed.
Overlægerne skal synes, det er sjovt at
undervise de yngre læger. Personalet skal
synes, at det er fint med de strukturelle ændringer, og de skal kunne se formålet med
ændringerne. Vi skal have en årlig fest,
hvor vi sammen slår gækken løs.
Konteksten for ledelse har med de sidste
års strukturelle og økonomiske udvikling
ændret sig – hvordan skal denne nye virkelighed håndteres?
I en fortsættelse af den dialogbaserede ledelsesform, vi hidtil har haft. Samtidig tror
jeg, vi alle bliver mere bundet til at nå de
politisk udmeldte mål uden nogen slinger i
valsen, og det vil føles hårdt for nogle, som
godt kan lide lidt anarki. Hvis de tegn, vi
ser lige nu til et øget udbud af arbejdskraft
i forhold til opgavernes størrelse, holder
sig, vil vi også se medarbejderne tilpasse
sig denne virkelighed, og det er vel ikke det
værste, der kan ske.
Hvordan vil ovenstående udfordringer
påvirke de ledelsesmæssige handlerum og
dispositioner, og din egen ”lederstil”?
Vedrørende handlerum ved jeg det ikke, det
bliver vel mindre, men min ledelsesstil vil
nok forblive den samme.
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være sammenfald mellem de årsager der ligger til grund for, at man
vælger specialet anæstesiologi, og valget at blive leder.
Kan ledelse læres?
Givetvis. Jeg tror dog ikke, at du kan lære en dårlig leder at blive en god leder.

JAN BONDE
Faglig uddannelse
Cand. med.: 1980, Københavns Universitet
Speciallæge: 1991, anæstesiologi Dr.med.,
Københavns Universitet 1991

Ansættelser

Kan du beskrive den gode leder?
Tja, jeg kan beskrive nogle kvaliteter i det, jeg opfatter som god ledelse.
Klare mål, klar og entydig opfattelse af, hvad ledelsesrummet indeholder,
højt ambitionsniveau – både på medarbejderes og egne vegne, synlighed, ordentlighed samt evne til at indse og anerkende styrker hos den
enkelte medarbejder. Evne til at fastsætte et hold med ”stjerner”, der kan
spille på ét hold. Omvendt skal man også være opmærksom på at nogle
ansættelsesforhold skal ophøre – det er dræbende for en afdeling at have
medarbejdere  som dybest set ikke vil afdelingen.
Har du nogle ledelsesmæssige forbilleder?
Ja.
Kan du sætte ord på din egen lederstil?
Jeg kan sætte ord på det ,som jeg ønsker. Om det lykkes mig, må andre
afgøre.

Hoveduddannelse, Københavns Amt
Specialeansvarlig overlæge Intensiv afdeling, Herlev Sygehus, 13 år.
Klinikchef, Intensiv Terapi Klinik 4131, 5 ½ år

Hvilke kerneværdier brænder du for?
At vi på klinikken kan tilbyde optimal indsats indenfor vores kerneområder: behandling, pleje og diagnostik, forskning og udvikling. Det skal ske
på en økonomisk ansvarlig måde.

Nuværende ansættelse

Hvorfor skal folk ledes af netop dig?
Det tror jeg, at I må spørge en medarbejder om. I øvrigt er jeg stor tilhænger af at vi som ledere er åremålsansat – Tror man topper som leder i
40- 55 års alderen, så jeg skal nok kigge mig om efter en afløser!

Klinikchef, Intensiv Terapi Klinik 4131, Abdominalcentret, Rigshospitalet.

Lederuddannelse
Div. lederkurser, Københavns Amt og Rigshospitalet.

H

vad lægger du i begrebet
”ledelse”?
Ledelsen er den eller de personer som har ansvar for, at  afdelingen/klinikken/virksomheden bevæger sig
mod nogle klart definerede mål. Der skal
i virksomheden være 100% overensstemmelse mellem de mål, som de forskellige
ledelsesniveauer har. Ledelsen skal være
resultat- og procesorienteret.
Hvorfor valgte du at blive leder?
Jeg tror, at der både var tilfældigheder
og aktive valg involveret i denne proces. I
den aktive del ligger klart, at ledelse giver
indflydelse. Jeg har et ønske om at være
med til at tegne udviklingen inden for mit
fagområde – og sundhedspolitik i øvrigt.
Hvorfor bliver anæstesiologer ledere?
Af samme årsager som læger indenfor
andre specialer vælger at blive ledere – tror
jeg. Kan dog ikke helt afvise, at der kan
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Hvordan bidrager du til at skabe en “high-perfor+mance” kultur?
Ved at have nogle klare mål, en klar strategi og ved at ansætte de rigtige
folk. Fundamentet i klinikken er medarbejderne – de er drivkraften og
dem der producerer resultaterne. Nøglen til succes ligger i sammensætningen af medarbejderstaben. Det er ingen kunst at skabe resultater
i opgangstider – sværere når der er afmatning. Omvendt er vore medarbejdere  højt uddannede og begavede mennesker som sagtens kan
forstå at vore rammer ændres og at vi kan – og skal - fastholde en ”highperformance” kultur i nedgangsperioder.
Hvordan ser du forholdet mellem resultater og trivsel?
De to ting hænger uløseligt sammen. I strategien indgår der trivselsovervejelser. Det skal for den enkelte medarbejder være ”sjovt” at gå på
arbejde. Den enkelte medarbejder skal også have en opfattelse af, at han/
hun gør en forskel – det har konsekvenser hvis jeg er fraværende og jeg
kan ”rykke” når jeg er på arbejde. Trivsel er alfa omega – kræver en aktiv
indsats fra medarbejder og leder – og så er det i øvrigt ikke sværere.
Hvordan træffer du bedst beslutninger?
Ved eftertænksomhed. Beslutninger vedr. afdelingens drift og ledelse
træffer jeg i et tæt samarbejde med min oversygeplejerske  - ledelsesmæssige beslutninger i klinikken træffer vi i ledergruppen - beslutninger
vedr. faglige forhold træffer jeg i tæt samarbejde med mine overlæger
– eller lægegruppen i sin helhed (afhængig af opgavens karakter). Må
erkende – og glæde mig over – at mine speciallæger har en faglig kompetence, der på mange områder overstiger min.
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Det har været populært at opfatte sundhedsprofessionelle (læger) som
”primadonnaer”, der ikke vil ledes: Kan anæstesiologer ledes?
Ordet primadonna er negativt ladet: i.e. en selvhøjtidelig/selvoptaget person. Anæstesiologer er ikke - som gruppe - primadonnaer. Jeg opfatter
anæstesiologer som meget handlingsorienterede, målrettede, entusiastiske og energiske personer. Den ledelsesmæssige opgave ligger i at
styre energien og gøre det klart, at virksomheden har ét fælles mål. Den
enkelte medarbejder skal selvfølgelig have en mulighed for at påvirke
denne proces. Mange anæstesiologer har et højt ambitions¬niveau, og
den ledelsesmæssige opgave er at tiltrække personer, som forstår at løfte
sagen mere end personen. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at der findes
personer som har ”primadonnanykker”.
Jeg tror ikke på, at kolleger med disse egenskaber passer godt ind i det
hold, som jeg er anfører for.
Kan anæstesiologer lede?
Ja, sagtens. Der er mange dygtige anæstesiologiske ledere.
Hvordan ser du på parløbet imellem ledende overlæge/oversygeplejerske?
Det er en forudsætning for at ledelse overhovedet kan bedrives. I praksis
har vi 100% delt ledelse. Nøglen til succes er tværfaglighed under respekt
for, at monofagligheden skal kunne blomstre. I ledelsesmæssige sammenhæng har vi 100% fodslag, og vi udnytter vores forskellige faglige
udgangspunkt, kompetencer og temperament. Når vi taler ledelse gør
vi det 100% tværfagligt, og der er i organisationen 100% accept af, at
vi supplerer hinanden. Jeg har et tæt og på alle måder fremragende
samarbejde med min oversygeplejerske – vi har forskellige kompetencer,
styrker og svagheder – tror vi formår at udnytte forskelligheden på en
”synergistisk” måde.
Har vi de(t) rigtige udviklingsprogram(mer) for kommende ledere?
Jeg tror at vi er ved at få det i regionen. Man har nu ”strikket” kurser/
uddannelsesforløb sammen, som giver mening. Der startes med ledelseskurser på lavt niveau og man kan så - rent formelt også -  føres op til
topniveau.
Hvilket forhold har du til kvalitetsledelse? (=ledelse af kvalitetsudvikling
på vore afdelinger)
Historisk set nok lidt dårligt. Selve tanken i kvalitetsudvikling kan ingen
sige nej til. Den er selvfølgelig rigtig og giver god mening.
Kvalitesorganisationen har - i mine øjne - ikke helt formået at synliggøre
betydningen af deres arbejde – der har været en ubalance mellem den
energi vi som klinkere har skulle lægge i projekter og de resultater der er
kommet ud af anstrengelserne.
Kan en ikke-anæstesiolog lede en anæstesiafdeling?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Man skal anerkende ledelse som selvstændig disciplin, men den faglige indsigt er en forudsætning for optimal
ledelse. Man skal derimod finde en leder, som er interesseret i ledelse og
som vil/kan anvende den nødvendige tid.
Hvordan udvikler du dine egne lederkompetencer?
Godt spørgsmål.
Hvad betyder karriere for dig?
Det betyder ikke så meget mere, som det har gjort. Min egen person er
underordnet. Det der betyder noget er, at den virksomhed jeg er leder
af bevæger sig i den rigtige retning. Min egen rolle er underordnet. Det

er langt vigtigere, at vi i organisationen
har folk som ”blomstrer” og dermed løfter
afdelingen.
Hvordan oplever du dit råderum i en politisk styret organisation?
Jeg har ingen problemer med at være i
en politisk styret organisation. Jeg er stor
tilhænger af demokrati, og skal derfor også
som leder underlægge mig de demokratiske principper. Selvfølgelig sker der
uhensigtsmæssige ting i en politisk styret
organisation, men jeg har tillid til, at vi
på højere niveau i ledelsessystemet har
fornuftige fagfolk, som kan rådgive vores
politikere. Af og til går det jo ikke helt som
ønsket, og der har vi selvfølgelig også personligt ansvar for at påvirke den demokratiske proces.
Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige
forhold er vigtige eller nødvendige for, at
du trives som leder?
Ordentlighed, transparens, ansvarlighed
overfor den overordnede strategi, klare mål
og tillid. Der skal etableres en reel incitamentskultur.
Hvad er den vigtigste bundlinie for den
enhed/organisation, som du leder?
Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår
hvad der menes med bundlinje, men som
tidligere nævnt, så skal vi levere en ordentlig kvalitet i vores kerneydelse (patientbehandling, forskning, udvikling) og gøre
dette indenfor de økonomiske rammer,
som vi nu engang arbejder under.
Konteksten for ledelse har med de sidste
års strukturelle og økonomiske udvikling
ændret sig – hvordan skal denne nye virkelighed håndteres?
Jeg ved ikke om den nye virkelighed er så
anderledes, måske nok i økonomisk sammenhæng. Ændringen består vel i, at vi nu
i langt højere grad bliver gjort ansvarlige
for den økonomiske del af virksomhedens
styring. Dette har jeg ingen problemer i.
Vores opgave er vel at dokumentere vores
aktivitet og at skabe gode resultater. Så har
jeg 100% tillid til, at det politiske system er
villige til at lytte på fornuft.
Hvordan vil ovenstående udfordringer
påvirke de ledelsesmæssige handlerum og
dispositioner, og din egen ”lederstil”?
Jeg har været vant til disse vilkår de sidste
5½ år, og jeg ser derfor ikke den store
ændring.
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MELLEMLEDER, KLINISK LEDER
Mellemlederne og de kliniske ledere skal udvikle motivationen hos medarbejderne og skabe rammerne for engagement og et effektivt samarbejde –
mellemlederne og de kliniske ledere skal få tingene til at glide.
Mette Østergaard (Overlæge med særligt ansvar for intensive patientforløb, anæstesiologisk
afdeling, Hillerød Hospital)
Sven Felsby (Overlæge, Dagkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby)
Ulf Thyge Larsen (Overlæge, Dagkirurgisk afsnit, Aarhus Universitetshospital, Skejby)
– har bl.a. disse roller i deres organisationer.

»

”Krydspres er et vilkår for alle, som ønsker indflydelse og hvis man vil
være leder, er det en byrde man må påtage sig”.
Mette Østergaard

H

vad lægger du i begrebet ”ledelse”?
Ledelse kan bl.a. opdeles i formel og uformel ledelse. Den
formelle er det, der står på et stykke papir, som f. eks. ret til
at ansætte og afskedige, budgetansvar osv. Den uformelle
ledelse er lederens indflydelse qua personlig fremtræden, ord og handlinger, at være rollemodel og vise sig som person.

METTE ØSTERGAARD
Faglig uddannelse
Cand. med.: 1992 København
Speciallæge: 2002 Anæstesiologi

Ansættelser
Tidligere ansættelser:
Afdelingslæge Hillerød, RH Neurocentret,
Hvidovre
Nuværende ansættelse:
Overlæge med særligt ansvar for intensive
patientforløb, anæstesiologisk afdeling,
Hillerød Hospital

Ledelse og organisation
Evt. lederuddannelse(r): MHM 2010 (Master
of Health Management) CBS
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Opfatter du dig selv som leder?
Ja, selvom jeg f. eks. ikke har direkte personaleansvar, opfatter jeg det
som mit ansvar, at få det bedste ud af læger og sygeplejersker som
arbejder med ”intensive patientforløb”, hvilket i praksis betyder på det intensive afsnit. Det er også mit ansvar, at gøre mit bedste for at sikre dem
udfordringer og udviklingsmuligheder ud fra deres ønsker og under hensyntagen til afdelingens behov. At mit formelle ledelsesrum er begrænset
betyder ikke, at jeg kan fralægge mig et ansvar.  Det samme forhold gør
sig gældende mht. budget, udvikling, organisering af arbejdet osv.
Kan du sætte ord på din egen lederstil?
Den er under stadig udvikling og det bliver den forhåbentlig ved med at være.
Man taler meget om at mellemlederne befinder sig i et ”krydspres”
imellem afdelingsledelsen og det øvrige personale – er det noget du kan
kommentere på?
Jeg tror, at krydspres ikke er forbeholdt mellemledere. Alle lige fra nøglepersoner over kvalitets”personer” til souschefer, afdelingssygeplejersker,
overlæger, ledende overlæger, hospitalsdirektioner, regionsdirektioner osv.
oplever en form for krydspres. Krydspres er et vilkår for alle, som ønsker
indflydelse og hvis man vil være leder, er det en byrde man må påtage sig.
Kan ledelse læres?
Ja, hvis man er i stand til at reflektere over sine oplevelser som leder og
ændre sig. Man kan ikke lære at lede på et kursus eller en uddannelse,
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men man kan få en teoretisk indsigt og nogle redskaber, som gør det lettere for én at betragte egne problemer i helikopterperspektiv frem for at
fokusere på enkelte hændelser og specifikke relationer.
Har du nogen ledelsesmæssige forbilleder?
Ja, men på forskellige områder. Én er dygtig til personaleledelse, én til at
få ideer osv.
Det har været populært at opfatte sundhedsprofessionelle (læger) som
”primadonnaer”, der ikke vil ledes: Kan anæstesiologer ledes?
Ja, anæstesiologer elsker at samarbejde og være en del af et team, ellers
var de ikke blevet anæstesiologer, så selvfølgelig kan de ledes. En ledelsesudfordring er så at kanalisere denne teamspirit i den for patienterne
rigtige retning, så den fremmer kvalitet, i stedet for at holdånden fører
til en ”os mod dem” stemning, hvor man kun er solidarisk med sin egen
faggruppe/afdeling/subspeciale.
Har vi de(t) rigtige udviklingsprogram(mer) for kommende ledere?
Aner det ikke, men mon ikke det er vigtigt at have et bredt udvalg af muligheder frem for et meget struktureret program, så skal de kommende
ledere nok søge derhen, hvor de får bedst udbytte? Mon der findes nogle
udviklingsprogrammer, som man med sikkerhed kan sige giver bedre
ledere end andre udviklingsprogrammer – det tror jeg ikke.
Hvilket forhold har du til kvalitetsledelse? (=ledelse af kvalitetsudvikling
på vore afdelinger).
Jeg mener, at kvalitetsledelse er en opgave for den øverste ledelse på en
afdeling. Dvs. kvalitetsledelse er den ledende overlæges/oversygeplejerskes ansvar helt på linje med deres ansvar for personaleledelse, driftsledelse og økonomistyring. Dette ansvar kan ikke uddelegeres, medens
konkrete opgaver selvfølgelig kan. Efter min mening kan det aldrig blive
diverse typer af udvilklings/kvalitets/nøglepersoners/ildsjæles ansvar at
sikre kvalitetsudvikling i en afdeling. Det er et ledelsesansvar.
Læger bør søge maksimal indflydelse i alle forhold der vedrører kvalitet i behandlingen. Det er ikke en opgave, vi kan overlade til andre faggrupper, og
hvis vi ikke søger indflydelse er der andre, der tager indflydelsen. Dette skal
ikke forstås som en kamp om magt og position, men som vores pligt til at
sikre at kvalitetsarbejdet rent faktisk kommer patienterne til gode, og vores
pligt til at sikre, at netop vores kompetencer og arbejdstimer bliver brugt på
den bedste måde. Jeg synes, vi skal melde os aktivt ind i alle medarbejderudvalg, akkrediteringsgrupper, arbejdsmiljøorganisationer og tværfaglige
arbejdsgrupper af alle slags, for der er faktisk mulighed for reel indflydelse.
Nogle vil måske kunne genkende denne oplevelse: Man opdager, at der på
hospitalet er indført nye retningslinjer som besværliggør lægernes arbejde
uden samtidig at betyde en gevinst for patienterne. Man spørger: ”Hvem
har besluttet det?” Svaret er, at det har et tværfagligt nedsat udvalg. ”Har
der deltaget læger i det udvalg?” ”Ja, der var NN, men han/hun kom ikke
rigtig til møderne, udeblev eller meldte afbud i sidste øjeblik og virkede
ikke særlig engageret”. Jeg mener det er vores pligt – både for den enkelte
læge og for vores ledere – at vi prioriterer denne type af arbejde, og jeg er
sikker på det vil lønne sig i form af bedre procedurer, arbejdsgange, implementering af kvalitetsudviklingstiltag og i sidste ende arbejdsglæde.  

som gør at alle beslutninger i sidste ende
skal vejes op mod patienternes tarv. Ulempen kan være, at ledelse ikke prioriteres
eller at betydningen af ledelse undervurderes.
Hvad betyder karriere for dig?
Karriere betyder, at jeg får mulighed for at
lære noget nyt og påtage mig interessante
opgaver og få indflydelse. Jeg ser det som,
at jeg indgår en slags kontrakt med min
arbejdsplads. Ved at påtage mig ledelsesopgaver får jeg ovennævnte muligheder
og min arbejdsplads får så til gengæld en
masse arbejdstimer ud af mig og får samtidig løst de mindre sjove opgaver.
Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige
forhold er vigtige eller nødvendige for, at
du trives som leder?
Måske har jeg allerede resigneret, men jeg
tror aldrig jeg vil få de optimale organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.
Min trivsel som leder, kommer derfor nok
mest til at afhænge af min egen evne til
at se sprækkerne mellem alle de bundne
opgaver og være kreativ nok til at udnytte
disse sprækker.
Hvad er den vigtigste bundlinie for den
enhed/organisation, som du leder?
Standardiseret mortalitets rate (SMR). Ikke
en perfekt indikator, for den findes nok
ikke, men en overordnet måling af vores
performance.
Hvordan ser du forholdet mellem resultater
og trivsel?
Jeg håber, at god trivsel skabes gennem
at arbejde mod gode resultater og opnå
dem. At have en målsætning om bedre
samarbejde eller bedre trivsel eller mere
tværfaglighed eller flere fester er i mine
øjne meningsløst, hvis det ikke er snævert
koblet til en konkret målsætning om noget
der direkte kommer patienterne til gode.

Kan en ikke-anæstesiolog lede en anæstesiafdeling?
Det er ikke umuligt, men svært. Jeg mener fordelene ved hybridledere
langt overstiger ulemperne. Fordele er selvfølgelig den faglige indsigt,
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Kan du sætte ord på din egen lederstil?
Åben. Vælger slagsmål med større omhu end gennemsnittet, men det siger
ikke så meget.
Hvilke kerneværdier brænder du for?
Vi arbejder i sundhedsvæsnet for skattekroner, og det er vor pligt at
tilrettelægge optimale arbejdsgange og patientforløb, ikke kun at pleje
vore kæpheste - selvom der også skal være plads til kæpheste.
Hvorfor bør et dagkirurgisk afsnit ledes af anæstesiologer (og ikke andre
faggrupper) – hvis det er det du mener?
Fordi alternativerne er prøvet, og det virkede ikke. Vi kan være uvildige
og vi har lidt mere forstand på op-logistik.

SVEN FELSBY
Faglig uddannelse
Cand. med.: Århus 1985
Speciallæge: Anæstesiologi, 1997

Ansættelser
Overlæge Århus Sygehus THG 2000-2005

Andre væsentlige ansættelser/hverv

Kan vi som anæstesiologer tillade os at mene at vi skal lede et område
der primært handler om noget operativt og kirurgisk?
Se punktet ovenfor.
Hvordan bidrager du til at skabe en “high-performance” kultur?
Holder mig fagligt 103% up to date. Identificerer kliniske eller praktiske
barrierer. Netværker med andre ledere og holder mig synlig.
Hvordan ser du forholdet mellem resultater og trivsel?
God trivsel giver gode resultater. God trivsel er ikke at arbejde langsomt,
men at føle berettiget stolthed over høj kvalitet.

Formand, Dansk Selskab for Dagkirurgi

Nuværende ansættelse:
Overlæge, Dagkirurgisk afsnit, Skejby
Sygehus

Lederuddannelse

Hvordan træffer du bedst beslutninger?
Sparrer med min overlægekollega og afdelingssygeplejerske.
Hvilket forhold har du til kvalitetsledelse? (=ledelse af kvalitetsudvikling
på vore afdelinger)
Had og kærlighed, mest det sidste.

Olau I

H

vad lægger du i begrebet
”ledelse”
Faglig – Personale – Samarbejde
– Udvikling – Forskning

Hvorfor valgte du at blive leder?
Har ideer.
Hvorfor bliver anæstesiologer ledere?
Har bedre ideer og kan sælge dem.
Kan ledelse læres?
Ja, men det er ikke er nok at have ret. Man
skal også kunne sælge sine synspunkter
Kan du beskrive den gode leder?
Kan lytte - Kan summere op - Kan skære igennem - Kan tage slagsmålet. Menneskeforståelse, charme og humor er ingen hindring
Har du nogen ledelsesmæssige forbilleder?
Nej
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Hvordan udvikler du dine egne lederkompetencer?
Jeg prøver at få feedback. Jeg tager på så mange ikke-evidensbaserede
dyre lederkurser som overhovedet muligt (joking).
Hvordan oplever du dit råderum i en politisk styret organisation?
Ok.
Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige forhold er vigtige eller nødvendige for, at du trives som leder?
Afdelingsledelsen skal ikke micromanage, men give handlerum. Afdelingsledelsen skal være til stede med støtte, når vort afsnit skal forhandle
med andre afdelinger.
Hvad er den vigtigste bundlinie for den enhed/organisation, som du leder?
Vi står - sammen med andre afsnit - for en revision og udvidelse af det
område, vi beskæftiger os med. Vores bundlinie er at fortsætte den linie,
at blive anerkendt for den og at udbrede den nationalt og internationalt.
Konteksten for ledelse har med de sidste års strukturelle og økonomiske
udvikling ændret sig – hvordan skal denne nye virkelighed håndteres?
Der er en meget varierende grad af kompetence i det politiske ledelseslag, så det er vanskeligt at give et generelt svar.
Hvordan vil ovenstående udfordringer påvirke de ledelsesmæssige handlerum og dispositioner, og din egen ”lederstil”?
Det er aktuelt mere nødvendigt end tidligere at være tydelig, også opadtil.

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

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

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

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

vad lægger du i begrebet ”ledelse”
Ledelse (afdelings-) har bevæget sig fra fokusering på den
lægelige kvalitet i behandlingen (kernefunktionen) med
fokus på patientsituationen, over mod personaleudvikling
(leadership) og administrativ ledelse samt økonomisk tilpasning (management). Management-delen kan være tidskrævende og vanskelig,
men er dog oftest den mest konkret håndterbare del af lederarbejdet.
For mig er leadership-rollen den centrale del af det at være leder, men
også den mest krævende del.

ULF THYGE LARSEN
Faglig uddannelse
Cand. med.: 1980, Århus Universitet
Speciallæge: Anæstesiologi og intensiv
terapi, 1993

Ansættelser
Overlæge Århus Amtssygehus 1997
Andre væsentlige ansættelser/hverv
Formand for specialerådet i anæstesiologi,
Århus Amt 2003
Nuværende ansættelse
Funktionsleder, overlæge, dagkirurgisk
afsnit, Skejby

Bevidst lederrolle, hvor ledelsesarbejdet er en mulighed for at bryde med
gamle arbejdsmåder og indføre nye (innovation, ændringsagent, være
kaptajn på skibet).
Kommunikation er mere end nogensinde blevet et omdrejningspunkt i
ledelse, fordi jeg som leder skal kunne engagere medarbejderne i fælles
visioner, mål, værdier og strategier (strategisk ledelse). Ledelse handler i
høj grad om at inspirere, og at være troværdig.
Hvorfor valgte du at blive leder?
Fordi jeg mener, at jeg har nogle spændende udviklingsideer, og for at
have indflydelse på udviklingen. Jeg kan lide at være innovativ, og kan
lide at inspirere andre.
Hvorfor bliver anæstesiologer ledere?
Formentlig af samme grund, som at de blev anæstesiologer: at de trives i funktioner, med mange bolde i luften, behov for hurtige ændringer i arbejdsgange, tydelig kommunikation og samspil med mange
mennesker.

Lederuddannelse

Kan ledelse læres?
Ja, ledelse SKAL læres. Ingen er "fødte" ledere (det er der dog nogle
"fødte ledere" selv, der mener). De, som mener at de er fødte ledere, er
måske de allerdårligste ledere, fordi de ikke konstant arbejder med lederrollen. Ledelse skal både læres teoretisk og i praksis. Kompetencer, som
det bl.a. er nødvendigt at arbejde hen imod, er lydhørhed, tolerance, ansvarlighed, arbejdsomhed, beslutningsdygtighed og gennemslagskraft.
At blive leder er en livslang, løbende proces, som man heldigvis aldrig
bliver færdig med.

DLS Diplomleder i Sundhedssektoren (Kbh
Handelshøjskole) 1999-2001. Alle OLAUkurser. Mange andre ledelsesrelevante
kurser.

Har du nogle ledelsesmæssige forbilleder?
Overlæge Mogens Hüttel, tidligere sygehusdirektør på Skejby Villy Helleskov.

Ledelse og organisation
Ledende overlæge 2001 Århus Amtssygehus, fra 2004 ledende overlæge på det
fusionerede Århus Kommehospital og
Amtssygehus (=Århus Sygehus)

Kan du sætte ord på din egen lederstil?
Jeg har arbejdet meget med de kompetencer, som er nævnt ovenfor, og
som jeg finder særdeles vigtige.
Hvilke kerneværdier brænder du for?
Tolerance, respekt, afbalanceret, kommunikation.
Hvorfor bør et dagkirurgisk afsnit ledes af anæstesiologer (og ikke andre
faggrupper) – hvis det er det du mener?
Entydig ledelse med respekt for alle faggrupper er vigtigst (om det er
anæstesiologer eller andre faggrupper er ikke vigtigst).
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Kan vi som anæstesiologer tillade os at mene, at vi skal lede et område
der primært handler om noget operativt og kirurgisk?
Ja, selvfølgelig. Det er ikke det kirurgisk/operative kerneområde, der skal
ledes i dagkirurgi (eller på andre OP-gange), men udviklingen med fokus
på alle fagområder.
Hvordan bidrager du til at skabe en “high-performance” kultur?
Inspirere, stimulere, optimere, rationalisere, effektivisere.
Hvordan ser du forholdet mellem resultater og trivsel?
God trivsel ser jeg som en forudsætning for varige gode resultater.
Derfor har jeg altid bestræbt mig på som leder at sørge for et godt
arbejdsmiljø/-klima. Omvendt kan gode resultater resultere i god trivsel.
Dårlig trivsel og dårlige resultater er en rigtig skidt cocktail, som det kan
være særdeles vanskeligt at finde løsninger på som leder.
Hvordan træffer du bedst beslutninger?
Ved at være velforberedt (sætte mig grundigt ind i problemfeltet, og
forsøge at skabe mig et overblik).
Oftest ved først at høre forskellige holdninger/meninger, indhente
yderligere oplysninger, og dernæst vurdere det hele samlet, og så tage
beslutning samme med øvrige interessenter eller ultimativt alene.
Hvordan udvikler du dine egne lederkompetencer?
Ved sparring med andre ledere, ved uddannelse, kurser, litteratur mm.
Jeg havde i en årrække en særdeles kompetent mentor, som jeg fik
megen inspiration fra. Jeg har selv fungeret som mentor, og også denne
rolle er særdeles givende.
Hvordan oplever du dit råderum i en politisk styret organisation?
Jeg har i mine mange år som leder almindeligvis oplevet stort råderum (og
respekt), i særdeleshed når mine argumenter har været gennemarbejdede
og troværdige. Omvendt har jeg været vidne til en del afvisninger, når andre
ledere har forventet lydhørhed for ikke-velfunderede ønsker/krav.
Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige forhold er vigtige eller nødvendige for, at du trives som leder?
Råderum.
Hvad er den vigtigste bundlinie for den enhed/organisation, som du leder?
Råderum til innovation og udvikling, medarbejdertilfredshed, patienttilfredshed.
Konteksten for ledelse har med de sidste års strukturelle og økonomiske
udvikling ændret sig – hvordan skal denne nye virkelighed håndteres?
Aldrig har jeg oplevet så mange udfordringer og ændringer i sygehusvæsenet, som i disse år. Det er spændende og udfordrende som leder. En
ideal-leder, som beskrevet ovenfor, får mindst svært ved at fortsætte en
ønsket udvikling.
Hvordan vil ovenstående udfordringer påvirke de ledelsesmæssige handlerum og dispositioner, og din egen ”lederstil”?
Man skal som leder være tiltagende målrettet. Men ved at sejle i de
oprørte vande med et mandskab, som kan deres ting, giver lederen mulighed for fortsat at stile efter at udvikle organisationen.
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TEAMLEDER – i krig og fred
Tejs Jansen (i hoveduddannelse, BBH anæstesiafd.)
Peter Martin Hansen (Neuroanæstesi/intensiv, Anæstesiologisk – Intensiv Afdeling V, Odense
Universitets Hospital)
– er helt tæt på patienterne - i dagligdagen, på vagten, som KOOL.
Jesper Byrdorf (Overlæge Rigshospitalet (HOC anæst))
– beretter om katastrofeledelse, og om uddannelsen ”Master of Disaster”

»

”Ledelse er en multifaceteret disciplin, som sjældent anerkendes når
det går godt, men som syner meget når den er mangelfuld, usynlig,
konfliktskabende eller svag”.
Tejs Jansen

TEJS JANSEN
Faglig uddannelse
Cand.med.: 2006, Københavns Universitet
Speciallæge: Ikke speciallæge. Aktuelt i
hoveduddannelse

Ansættelser
Været en central del i opstarten af anlæggelse af Rigshospitalets trykkammer, var
med i implementeringen samt den daglig
drift og vedligehold – dette bidrog betragteligt til min interesse for anæstesien. Havde
min introduktionsuddannelse i anæstesiologi på Hillerød Hospital.
Andre væsentlige ansættelser/hverv
Under studiet været selvstændig med et
enkeltmandsfirma.
Nuværende ansættelse
I hoveduddannelse og godt 1 år og 4 mdr
inde i denne. Aktuelt på BBH anæstesiafd.

48 · DASINFO · April 2011

H

vad lægger du i begrebet ”ledelse”.
Ledelse er en multifaceteret disciplin, som sjældent anerkendes når det går godt, men som syner meget når den er
mangelfuld, usynlig, konfliktskabende eller svag. I begrebet
ledelse og en god leder tillægger jeg en række kvaliteter, som samlet
bibringer organisationen en positiv dynamik, også selv om beslutningerne ikke altid synes behagelige eller retfærdige. Ledelse bør være
synlig, og ledelsen skal være til stede. På vores mellemlederniveau må
man være lydhør for ”det der rører sig” i og omkring det scenario, man
leder. Ledelse skal være præcis ud for de givne forudsætninger og være
omstillingsparat når forudsætningerne for den udstukne kurs ændres. I
en organisation med mennesker vil der altid være uenigheder af større
eller mindre karakter, og oftest bunder problemstillinger i ønsket om at
skabe en bedre arbejdsplads. Ledelse må derfor ikke være konfliktsky,
men derimod inviterende, anerkendende, forklarende og respektfuld.
Især da forandring i arbejdsgange for os alle ofte kan føles som overgreb
indtil forklaringen på forandringerne foreligger.
Opfatter du dig selv som leder?
Spørgsmålet blev også stillet på LAS II-kurset. Ideen med spørgsmålet
var, at vi skulle gruppeopdeles efter vores svar på spørgsmålet. Det
viste sig, at i den gruppe der opfattede sig som ledere stod de 6 ud af
7 anæstesikursister samt en geriater. Anæstesikursisterne følte alle, at
de gennem hele deres opvækst og uddannelse havde været dem der
tog lederskab, eksempelvis i arbejdsgrupper, bestyrelsesarbejde mv.
Lederskabet var ikke altid aktivt taget, men blev ofte også tildelt. Vi angav
samlet, at vi alle var målorienterede og altid havde været det. Vi var ikke
nødvendigvis procesorienterede. De procesorienterede fordelte sig bredt
i de andre specialer, repræsenteret ved kurset.
Som forvagt på en operationsgang svinger ansvarsniveauet og ledelsesopgaverne meget i løbet af døgnet. I dagtiden, hvor bemandingen er
større, er en stor del af arbejdet præget af elektivt ”rolige” arbejdsrutiner.
Sygdom, store ændringer i operationsprogram mv., vil for det meste
være afklaret under morgenkonferencen, hvor allokering af ressourcer
varetages af afdelings- eller sektionsledelsen for det berørte afsnit. Ledelsen er da mere skjult og består i at forudse situationer, som kan kompromittere afvikling af operationsprogrammet.
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Ansvarsfordelingen og synligheden af vagthavende som leder og
central person for operationsgangen mærkes især efter vagtskiftet. Her
er flere operationsstuer stadig i gang med dagens program til trods for
at lægebemandingen nu er reduceret til en forvagt og bagvagt, og man
bliver her ansvarlig for resten af aftenen og nat kører optimalt. Kravet til
samarbejdet med de øvrige faggrupper, kirurger samt bagvagten bliver
betydeligt skærpet. Nu er det vagthavende, der er ansvarlig for anæstesiafviklingen af operationsgangen og skal prioritere de operative ressourcer (selvfølgeligt altid med mulighed for at konferere bagud).
Som oftest hænder det, at et par af stuerne er lidt bagud med programmet. Er der ikke akutte ptt. er forhandlingen, hvorvidt det er muligt at
operere elektive ptt. i vagten. Jeg plejer at sørge for, at mødes med
de vagthavende kirurger for de opererende specialer ved ”tavlen”. Her
gennemgås programmet, og ikke mindst en forventningsafstemmende
samtale om den operative kapacitet. Er der sygeplejersker på transport, ligger der kritisk syge i skadestuen, er der meldt opgaver, som kan
trække på anæstesi-, op-ressourcer. Sidst, men ikke mindst, sættes der
ansigter på personalet i vagten - en ting, som er utrolig vigtig i et system,
hvor udskiftningen er meget stor.
På denne måde skaber vi sammen en synlig ledelse hvilket jeg har erfaret fungerer godt. Ved behov kan møderne gentages flere gange i vagten.  
Kan du sætte ord på din egen lederstil.
Det er svært at sætte ord på sig selv. Men jeg får at vide at jeg er en synlig leder, som kan træde i karakter, når det er nødvendigt.
Jeg tilstræber altid en god tone, og det er mig magtpåliggende at tale
klart og entydigt til mine samarbejdspartnere på alle niveauer. Jeg
opsøger viden og input fra det team jeg arbejde med (fx i traumesituationen), idet jeg er klar over mine kompetencers begrænsninger og at flere
hoveder tænker bedre end et.
Kan ledelse læres?
Jeg har ikke modtaget struktureret undervisning i ledelse andet end LAS
I+II, samt på de Team-træningskurser indlagt i intro- og hoveduddannelse.
Det er min opfattelse, at ledelse på et teoretisk niveau godt kan læres.
Udfordringen kommer i forbindelse med afviklingen af de tillærte kompetencer. På den anden side kan man fra naturen være tildelt et talent
til at lede - dette er dog ikke en garanti for at ledelsen blive succesfyldt,
hvis talentet ikke suppleres med undervisning. På flere måder er ledelse
på mange planer en meget central del af lægers arbejde, og man kunne
overveje, om ikke det burde være et fag på medicinstudiet.
Har du nogen ledelsesmæssige forbilleder?
Diversiteten i ledelseskompetencer er stor. Gennem min tid i hospitalssektoren har jeg oplevet mange måder at bedrive ledelse på. Aktuelt
arbejder jeg sammen med en senior kollega, som udøver en i ledelsesstil
med stor loyalitet og anerkendelse. Hun er klar i talen, fagligt dygtig. Er
uddannelsesorienteret og samlende for afdelingen. Det er en lederstil,
der til trods for et klart og ambitiøst mål for øje, tager hensyn til de enkelte i afdelingen. Det bibringer en enorm styrke til afdelingen. Ledernes
faglige dygtighed bibringer ledelsen et nærvær og en forståelse for de ledelsesmæssige udfordringer man, som vagthavende, står med i vagten.
Hvilket forhold har du til kvalitetsledelse? (= ledelse af kvalitetsudvikling
på vore afdelinger).
Som jeg opfatter kvalitetsledelse/udvikling er det et bredt begreb. Det er

et samspil mellem klinisk forskning og den
daglige drift. Indberetning af utilsigtede
hændelser og ikke mindst en tilbagemelding på disse.
Hvordan udvikler du dine egne lederkompetencer?
Jeg har ikke taget nogen formelle kurser.
Jeg forsøger at lytte til og se hvorledes  andre formidler ledelse samt som - tidligere
beskrevet - tage imod kritik fra samarbejdspartnere.
Hvilke beslutninger i en vagt har ledelsesmæssig karakter?
Hele vagten er fyldt med ledelse på forskellige niveauer:
■ afvikling af operationsprogrammet.
■	allokering af anæstesipersonale til aktiviteter uden for operationsgangen.
■	prioritering af personale til fx skadekald, i CT-scanner, DC-konvertering mv.
■	flowet gennem opvågningen samt planlægge anlæggelse af præ- og postoperative blok.
■	anlæggelse af CVK, longline, UL-vejledte blodprøver, venflons er ligeledes
aktiviteter, der låser personalet i en tid.
Kontakten med de opererende specialer
mhp. akutte operationer og karakteren af
disse. Skal pt. efterfølgende havde lang/
kort opvågning, eller er der tale om efterfølgende planlagt intensivbehandling? Er
der talt med patienten eller pårørende? –
foreligger der informeret samtykke?
Det skal dog nævnes, at vi som anæstesiologer er privilegeret med dygtige
samarbejdspartnere. Vores sygeplejersker
er veluddannet, kompetente, videbegærlige
og interesseret i afviklingen af vagterne til
patienternes og afdelingernes bedste. Især i
oplæringsfasen betyder dette meget, men ligeledes senere i forløbet bidrager dette til en
høj faglig kvalitet udgående fra afdelingen.
Sidst med ikke mindst om der er opstået
ting, der kompromitterer afviklingen af
morgendagens program.
Føler du at du er klædt på til denne opgave
- hvordan har du lært det?
Jeg føler bestemt, at jeg er klædt på til
opgaven. Dette er dog uden at have modtaget formaliseret undervisning i ledelse
af en operationsgang. De første vagter
på afdelingen var måske noget famlende
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afviklet, da det er lidt svært at lave optimale
prioriteringer uden at kende forudsætningerne for dem (antal sygeplejersker, lejer,
skrevne og ikke mindst uskrevne regler
mv.). Da anæstesien ligeledes er præget af
en del praktiske procedurer er man initielt
– specielt i starten af introuddannelsen meget afhængig af bagvagtens tilstedeværelse, hvilket tilgodeser grundig oplæring
og supervision. Oplæringens fordele er
ligeledes todelt, da en veloplært kollega
ligeledes håndterer flere opgave selvstændigt. På BBH er der altid bagvagt i huset, og
i starten er en tæt kontakt således obligat.
Med en klassisk ”lægefaglig” tilgang til
prioritering og vurderinger læres arbejdsgangene hurtigt.
Hvad er den vigtigste bundlinie for den
enhed/organisation, som du leder?
At leverer høj faglig kvalitet, uden at overstrække de til rådighed stående ressourcer.

Det er dog langtfra altid muligt og ofte skal der trækkes ekstra veksler,
hvilket kan skabe murren i krogene.
Hvordan ser du forholdet mellem resultater og trivsel?
Koblingen mellem resultater og trivsel er for mig meget tæt, hvilket nok
gælder for mange anæstesiologer (– vi rider samme minut som vi sadler). Som tidligere angivet er jeg målorienteret og et tilstræbt slutresultat
giver en stor tilfredsstillelse i mit daglige kliniske arbejdet. Det gælder
resultater, jeg som kliniker på mit niveau kan forholde mig til.
Organisatoriske omstruktureringer, med eksempelvis øget produktion
for øje, kan virke demotiverende til trods for en tilsigtet bedre økonomi.
Det er gældende når medindflydelse på arbejdsgangene kompromitteres,
eller når det er svært at for øje på den udråbte fordel i de ledelsesmæssige tiltag.
Hvordan træffer du bedst beslutninger?
Med pistolen for panden. Måske lidt kækt, men der er dog noget om
udsagnet, idet man også kan tænke alle aspekter i en beslutning for meget. I teamsituationen, hvor beslutninger skal tages og handlinger gøres
fungerer jeg godt.

Andre væsentlige ansættelser/hverv
Akutlægehelikopteren i Ringsted via H.O.C., Rigshospitalet
Flyvevåbnets Redningseskadrille 722
AMK, Region Syddanmark, OUH (2006 - 2011)
Lægeambulancen i Odense (2006 - 10)
Akutlægehelikopter i Karup via Region Midt/Region Nord
Nuværende ansættelse
Neuroanæstesi/intensiv, Anæstesiologisk – Intensiv Afdeling V, Odense
Universitets Hospital

Lederuddannelse
Forudsætninger for Ledelse, Forsvarets Center for Lederskab, 1994

PETER MARTIN HANSEN
Faglig uddannelse
Cand. med.: 1994, Odense Universitet
Speciallæge: Anæstesiologi og Intensiv
Terapi, 2004
Evt. andre grader: Master in Critical Emergency Medicine (SSAI) 2010

H

vad lægger du i begrebet ”ledelse”
Evnen og viljen til at lede andre under udførelse af en opgave.

Ansættelser

Kan ledelse læres?
JA! Der findes adskillige civile og militære kurser i ledelse, hvor man kan
få den teoretiske ballast, der er bydende nødvendig for at kunne fungere
som leder i praksis. Der til kommer nok også, at bestemte personligheder
har nemmere ved at fungere som leder end andre.

Hoveduddannelse i Anæstesi, OUH
1. reservelæge, Sønderborg Sygehus
1. reservelæge, OUH

Kan du beskrive den gode leder?
Kompetent, engageret, systematisk, respektfuld, ansvarlig, fokuseret.
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Har du nogen ledelsesmæssige forbilleder?
Tidligere generallæge i Forsvaret, Knud Jessen, der tillige er både anæstesiolog og flyverlæge, udstråler viden, pondus og overskud. Og dertil
et meget behageligt menneske.
Kan du sætte ord på din egen lederstil?
Jeg tilstræber altid at være: målrettet, fagligt kompetent, fair, konsensussøgende med evne til at skære igennem, respekterer andre faggrupper,
bevarer ro og overblik.

Hvordan træffer du bedst beslutninger?
Jo højere informationsniveau på alle områder, jo bedre beslutninger. Det
er ofte det, man IKKE har præhospitalt og det kan gøre beslutningerne
svære. Men er man rutineret, systematisk og på hold med nogle, der
spiller det samme game som en selv, er man godt hjulpet. Jeg mener,
det er vigtigt, at man tager beslutninger frem for slet ingen. Nogle gange
kan det vise sig at være forkerte beslutninger, og kan man ikke leve med
det, skal man nok ikke arbejde præhospitalt. Til gengæld opnår man over
årene en rutine, der gør fundamentet for beslutningerne bedre og bedre.
Hvilket ansvar har KOOL-lægen på et skadested?
KOOL lægen har ansvaret for koordineringen af den sundhedsfaglige
indsats på skadestedet, dvs. triage, medicinsk vurdering og planlægning
af behandling af de tilskadekomne. KOOL definerer det medicinske ambitionsniveau og er i tæt samspil med Ambulanceleder mht. tilbagemelding vedr. status på patienterne ift. behandling og tilstand, samt giver og
modtager information om patienternes destination samt prioriteringen
af hastegrad, behov for ledsagelse mv. Desuden dokumenterer KOOL
alt, dvs. i form af journaler på hver patient ved mindre hændelser og ved
skadestedskort og en egentlig skadestedslog ved større hændelser, hvor
Akut Medicinsk Koordineringscenter (AMK) er involveret. KOOL vurderer
behovet for yderligere sundhedsfaglige ressourcer i form af tilkald af
yderligere akutlægebiler, paramedicinere/akutbiler mv., civile og militære
helikoptere, lægehold, renseplads mv., alt sammen i tæt samarbejde
med Indsatsleder (ISL) Politi og, ved større hændelser, AMK. Når der er
skabt overblik kan KOOL-lægen ved mindre hændelser desuden naturligvis være den behandlende læge.
Hvem og hvad leder en KOOL-læge?
KOOL står for ”koordinerende læge på skadested” og KOOL-lægen leder
den sundhedsfaglige indsats på skadestedet i tæt samarbejde med ISL
Politi, ISL Redningsberedskab samt Ambulanceleder. Der kan være andre
myndigheder til stede derudover, afhængig af skadestedets kompleksitet.
KOOL-lægen står desuden for kommunikationen med de modtagende
sygehuse, enten selvstændigt ved mindre hændelser eller via AMK ved
større lokale, regionale eller nationale ulykker eller katastrofer, typisk
mere end 8-10 tilskadekomne eller viden om kapacitetsmæssige udfordringer lokalt.
Er anæstesiologer egnede KOOL-læger?
JA!! Efter min mening har anæstesiologer med den rette uddannelse
særligt gode forudsætninger for at være koordinator, for det er man
trænet til, dels gennem sit daglige arbejde på en operationsgang eller
en intensiv afdeling, dels gennem specifikke kurser i skadestedsledelse. Hvis KOOL-lægen desuden skulle have en militær baggrund,

er viden om føring, ledelse og kommandostrukturer bestemt ikke en ulempe.
Jeg mener også, at den gode KOOL-læge
via sit indgående kendskab til de lokale,
regionale og nationale kapaciteter har de
bedste forudsætninger for at medvirke til
at patienten kommer til det rette hospital med den rette ledsagelse og - ved
større hændelser - ved hjælp af AMK,
der foretager vurderingen og beslutter
destinationen på basis af KOOL-lægens
observationer.
Hvordan udvikler du dine egne lederkompetencer?
Ved hyppig rutinering… Jeg påtænker desuden alvorligt diverse deciderede ledelseskurser og endeligt har jeg taget SSAI-kurset
i Critical Emergency Medicine. Jeg håber
desuden meget at komme på Indsatslederkursus Sundhedsberedskab på et tidspunkt.
Har vi de(t) rigtige udviklingsprogram(mer)
for kommende KOOL-læger?
Ja, det synes jeg faktisk. I min egen region
er der specifikke krav til præhospitale
lægers uddannelse og her indgår både
lægeholdskursus og KOOL kursus. Det er
mit indtryk, at man ikke går på kompromis
med disse krav. På et komplekst skadested
ville man meget hurtigt komme meget til
kort, hvis man ikke er uddannet og erfaren
i skadestedsledelse. Der forventes efter
min mening meget af KOOL-lægen og
med god grund. Det er vigtigt, at rutinen
i skadestedsledelse vedligeholdes og at
man til stadighed er opdateret på de præog inhospitale kapaciteter i sin region, der
som bekendt godt kan ændres drastisk.
Man kan ikke udelukkende læse sig til at
blive en god KOOL-læge, for der er ikke
to ens skadesteder, så det skal opøves,
trænes og holdes ved lige gennem det
daglige, præhospitale arbejde. SSAI-kurset i Critical Emergency Medicine har et
helt modul om ”Leadership and Management” og det kan bestemt anbefales.
Man får her en viden om ledelse, strategi,
sektoransvar og samspillet med de øvrige
præhospitale aktører, som jeg har haft
meget stort udbytte af. Endelig er der
Indsatslederkursus Sundhedsberedskab,
som løfter lægen fra KOOL, hvor man
formelt alene har en rådgivende funktion
overfor de øvrige ISL, til officielt at indgå i
skadestedsledelsen.
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Har anæstesiologer en speciel rolle ved
skadestedsledelse herhjemme eller i
udlandet?
I Danmark er det - endnu da – som hovedregel anæstesiologer, der bemander
akutlægebiler og akutlægehelikoptere. Det
samme gælder Tyskland, mens det er mere
broget i Finland og Norge, hvor lægerne
primært er på helikoptere og Sverige, hvor
man primært satser på anæstesisygeplejersker præhospitalt. Det er derfor i Danmark
som hovedregel en anæstesiolog, der er
KOOL, idet der oftest vil dukke en akutlægebil eller – helikopter op ved en alvorlig
hændelse. Der er lovmæssige krav om
KOOL-funktion, og det ser jeg som vores
redning, da man ikke kan undgå os helt
uden at lave loven om.
Jeg mener, at anæstesiologers viden og
kompetencer sikrer, at skadestedsledelse
ikke bare handler om at få afviklet ulykken
hurtigst muligt, så trafikken kan komme i
gang igen og alle patienterne bliver kørt
til nærmeste regionale hospital, men at
man i stedet via triage og lægelig ekspertvurdering får de hårdest tilskadekomne til
specialistbehandling på rette sted hurtigt
med speciallægeledsagelse, mens de, der
ikke er kritiske, kan vente og behandles på
et hospital med lavere niveau. Det ser jeg
som noget, vi virkelig skal holde fast i, optimere og videreudvikle, på tværs af regionsgrænser og i et tæt samarbejde mellem alle
relevante aktører, civile som militære.
Er anæstesiologer bedre egnede ledere ved
skadesteder i forhold til andre lægegrupper?
Her i Nordeuropa er det en tradition, at det
er anæstesiologer, der arbejder præhospitalt, og jeg tror egentlig, at det er et
tilfælde. Men når det er sagt, mener jeg
bestemt, at vi blandt læger kan være de
bedst egnede ledere, fordi vi har evnen til
at se det større perspektiv, er systematiske i
vores tilgang til både patienter og skadested og mestrer Situational Awareness,
som efter min mening er fantastisk vigtigt
på et skadested. Desuden arbejder vores
sundhedsfaglige samarbejdspartnere efter
samme systematiske modeller som vi og
det gør, at man sjældent har behov for
at give specifikke ordrer om den initiale
behandling af patienterne og derfor kan
fokusere indsatsen på at skabe overblik,
lave triage og kommunikere bagud til AMK/
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hospital om situationen og tilkalde yderligere sundhedsfaglige eller andre ressourcer, hvis situationen kræver det. Derudover har vi ikke mindst
de højeste kompetencer i forhold til behandling af den kritisk syge eller
hårdt tilskadekomne patient i form af avanceret luftvejhåndtering, potent
medicin samt viden om de potentielle skader, patienten kan have pådraget sig ved tilskadekomsten. De flyvende anæstesiologer og mange af de
landbaserede har desuden Crew Ressource Management som et vigtigt
redskab i tasken og det er i mine øjne uvurderligt og endnu et eksempel
på, at vi kan og skal lære meget af luftfartsindustrien i vort fag. Jeg tror
også, at det er gået op for mange, at vi bliver nødt til at satse hårdt på
præhospital forskning for at bevise vores værd overfor beslutningstagerne, selvom det ikke er nogen garanti for vores fortsatte eksistens.
Ellers står der andre faggrupper klar til at overtage, og det sker, mens vi
ser på det! Så jeg mener, at vi virkelig skal kæmpe for vores berettigelse
på det præhospitale område ved at holde den faglige fane højt, være
opsøgende og til stadighed udvikle vort præhospitale arbejde.
Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige forhold er vigtige eller nødvendige for, at du trives som leder?
Klar kommandostruktur, velfungerende kommunikationssystemer, der
kan betjenes intuitivt, SOP’s (Standard Operating Procedures), at alle parter arbejder mod et klart defineret, fælles mål, at alle parter erkender og
anerkender sektoransvar, at alle er engagerede og er villige til at påtage
sig opgaven.
Hvad er den vigtigste bundlinie for den enhed/organisation, som du leder?
At vi alle sammen kommer hjem igen og at patienterne kommer sikkert
og hurtigt til det rette hospital med den rette ledsagelse. Om jeg arbejder
på en akutlægebil, en mørkegrøn eller gul/rød helikopter betyder ingenting i den sammenhæng.

Welcome to

| xx |

What´s new in respiratory management in ARDS?
A Hedenstierna Laboratory Master Class Symposium
October 28, 2011, Uppsala, Sweden

Programme
09.30-10.00
10.00-10.15

Coffee
Welcome

G Hedenstierna and A Larsson

Chair: L Gattinoni
10.15-10.45
Is the ARDS definition useful?
10.45-11.00
Discussion

A Larsson

Chair: L Brochard
11.00-11.30
Imaging strategies (laboratory): CT, SPECT, PET
11.30-11.45
Discussion

JB Borges

Chair: A Larsson
11.45-12.15
Monitoring strategies (bedside): FRC, EIT, SI, S/S, PV loops
12.15-12.30
Discussion

F Sipmann

12.30-13.30

Lunch

Chair: M Amato
13.30-14.00
Abdominal consequences of respiratory management in ARDS G Hedenstierna
14.00-14.15
Discussion
Chair: G Hedenstierna
14.15-14.45
Management of ARDS; the Italian approach
14.45 -15.00

L Gattinoni

Coffee

Chair: G Hedenstierna
15.00-15.30
Management of ARDS; the Brazilian approach
15.30-16.00
Management of ARDS; the French approach
16.00-16.30
Italian, Brazilian and French consensus?

M Amato
L Brochard
L Gattinoni, M Amato, L Brochard

16.30-17.00

ARDS-the future. A round table discussion

All

17.00-17.10

Concluding remarks

G Hedenstierna and A Larsson

Sponsor: Maquet
Endorsed by the Swedish Society of Anaesthesia and Intensive Care (SFAI) and the Danish
Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (DASAIM)
Registration fee: 120 Euro
The registration fee includes symposium sessions,
lunch and coffee breaks.
Please register before Oct 1, 2011
Payment to SFAI verksamheter - account 269
Bankgiro 5618-5325
IBAN SE 118 000 000 8313 9348 33848
SWIFT :SWEDSESS

For further information and registration please contact
Maria Bergquist
Hedenstierna laboratory
Ing 40, University hospital, 75185 Uppsala, Sweden
Email: hedenstiernasymposium@medsci.uu.se
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H
JESPER BYRDORF
Faglig uddannelse
Cand. med.: København, februar 1995
Speciallæge: Anæstesi, 2005

Ansættelser
BBH, Reservelæge SAR FSNVÆR 2000
Hoveduddannelse Hvidovre + RH 20002005
Afd.læge RH (HOC) + Forsvaret 2005-2008
Vicekorpslæge Københavns Brandvæsen
2008-2009
Andre væsentlige ansættelser/hverv
Konsulent Akutlægebilen Reg.H
Medical Director FalckTravel Care
Praktisk ledelseserfaring via udsendelser
med militæret i Bosnien og Afghanistan,
daglig ledelsesfunktion på skadesteder, traumeteams på RH, præhospialt i Region H

ændelser, hvor naturens kræfter raser eller hvor menneskeskabte skader påfører det lokale samfund eller naturen så
store skader, at følgerne overgår det, som de lokale kræfter
kan overkomme, og hjælp udefra derfor bliver en nødvendighed, er hændelser, der har udviklet sig til katastrofer.
Gennem de senere år har verden oplevet mange store katastrofer. Tsunamien i Sydøstasien i 2004, Katarina New Orleans 2005, jordskælv i Porte
au Prince, Haiti 2010, oversvømmelser i Pakistan 2010 etc. Der er diskussion om antallet af naturkatastrofer er stigende, men omkostningerne og
de menneskelige følger er hastigt stigende blandt andet grundet øget
befolkningstæthed, større pres på landbrugsjord og mere sofistikerede
samfund med større vulnerabilitet overfor hændelser. Hurtig kommunikation, der på et splitsekund har sendt nyheden om en hændelse
rundt i hele verden, gør mange katastrofer nærværende for folk langt
væk. Kommunikationen kan medvirke til, at man måske kan undgå, at
en hændelse udvikler sig til en katastrofe. Kommunikationen kan også
medvirke til at tiltrække midler i form af fysisk nødhjælp, men også ved
at få relevante instanser i FN, Røde Kors/Crescent, der har erfaring i
ledelse og koordinering af nødhjælp, aktiveret.
De, der var til stede ved tsunamien i Sydøstasien i 2004, kan næsten alle
berette om en utrolig iver for at hjælpe. Hjælpen kom fra mange forskellige grupper og organisationer, nationale, internationale, religiøse,
private og endda fra enkelt personer. Mange med forskellige agendaer
og mandater, men vel alle med ønsket om at hjælpe. Det samme var igen
tilfældet i Haiti ved jordskælvet i 2010, og de seneste rapporter viser, at
der stadig er stort behov for hjælp, men at denne skal ledes og koordineres for at give maksimal effekt.
Til trods for, at hændelser, der udvikler sig til katastrofer, og at følgerne
af katastroferne er meget forskellige, anskueliggør man i moderne
”disaster management” en katastrofes forløb ud fra 4 faser: Response,
Recovery, Prevention-Mitigation og Preparation (se figur).

Nuværende ansættelse
Overlæge RH (HOC anæst) + Forsvaret
2009 -

Evt. lederuddannelse
Militærets lederkursus for læger
”Master of Disaster”

(www.floodsite.net marts 2011)
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I de fleste samfund er der en viden, der er nedarvet fra forfædre og historiske kilder, om hvilke hændelser der kan indtræffe; oversvømmelser
i Bangladesh, orkaner i Caribien, tørke i Sahel bæltet, jordskælv i San
Francisco etc. Befolkningerne og samfundene foretager derfor mere
eller mindre bevidste tiltag til at reducere de mulige følgevirkninger,
når en hændelse indtræffer. Visse hændelser kan man helt forebygge
fx. oversvømmelser ved at bygge diger (foretage mitigation), og overfor
andre hændelser kan man nedsætte samfundets vulnerabilitet (bygge
huse på pæle, jordskælvsikre bygninger, vandreservoir etc.). Til tider er
hændelserne kraftigere end normalt, eller områder bliver ramt af hændelser, der ikke er sket før eller ikke er forekommet i lang tid. Derved er
hukommelsen og tiltagene for at modstå følgerne af en sådan hændelse minimal. Eksempelvis tsunamien i 2004, hvor hundredtusindvis af
mennesker levede på eller tæt ved kysten. Nogle for at ernære sig ved
fiskeri, nogle var blevet presset ud på de magre jorde ved kysten på
grund af fattigdom, nogle for at tjene penge på turister og så selvfølgelig turisterne selv.
Nogle hændelser kan forudses; orkaner, tørke, nogle oversvømmelser,
vulkanudbrud, krige o.a., og derved kan der foretages forberedelser, der
nedsætter vulnerabiliteten. Jo mere uventet en hændelse er, jo større
følger har den tendens til at medføre.
Når en hændelse er indtruffet, og følgerne er store, så er ingredienserne
til en katastrofe til stede. Den efterfølgende periode, der strækker sig
over uger, er responsfasen (Response; se figur), hvor ”search and rescue” finder sted med henblik på at reducere følgerne af hændelsen, og
derved reduceres yderligere lidelse og fysisk og finansiel ødelæggelse.
Det er i denne fase, hvor verdens bevågenhed via pressen opstår, og de
valgte billeder og historier kan få stor betydning for, hvilken og til hvem
hjælpen kanaliseres. Ledelsen og fordelingen af denne hjælp får stor
betydning for effekten af hjælpen, men den kan også få stor betydning
for genopbygningen (Recovery; se figur). Genopbygningen af samfundet skulle gerne lede det til en struktur, der er bedre end den tidligere.
Derved øges samfundets evne til at modstå en ny tilsvarende hændelse,
eller at evt. andre mulige hændelser, der har katastrofepotentiale, kan
forudses, og vulnerabiliteten overfor dem nedsættes.
På baggrund af oplevelser med dårlig ledelse/koordination af hjælp og
manglende fælles forståelse af faserne i en katastrofe har Københavns
og Lunds Universiteter i 2008 startet en MBA-uddannelse: ”Master in
Disaster Management” (MDMa). En etårig fuldtidsuddannelse, der kan
spredes ud over 3 år, hvor alle grundprincipperne i katastrofehåndtering
gennemgås i det første halvår, og der spændes vidt fra antropologiske
indgangsvinkler til interviewundersøgelser, storpolitik og til hvor mange
kvadratmeter jord, der skal bruges per dag til 124.000 menneskers defækations kompostering. Andet halvår vælges 3 moduler (1 måneds kurser),
hvor der kan vælges at gå dybere ned i en af faserne i en katastrofe
(Prevention, Preparation, Response, Recovery) og/eller i sundhed eller
vand og sanitet i flygtningelejre. Feltstudier er også en mulighed. Uddannelsen slutter af med en thesis, hvor emnet er selvvalgt.
Fagets brede relevans fra antropologi til opbygning af mikrofinansierede
virksomheder og videre til opstilling af vandtanke gør, at alle kan søge og
er ønsket på studiet. Det samme gælder nationaliteter, 44 studerende i
2009 repræsenterende 21 forskellige nationaliteter.
I typiske katastrofesituationer indtræder den første hjælp fra de mennesker, der er nærmest hændelsen. De fleste samfund har prædedikerede
organisationer og handlingsplaner (beredskabsplaner) for varetagelse af
hændelser, der kan udvikle sig til katastrofer. Enten specifikt omhandlende

den enkelte hændelse eller mere generelt,
hvis der opstår en katastrofelignende situation. Såfremt hændelsen har fået det prædedikerede system til at bryde sammen, eller
at eventuel frygt for eget liv har medført
desertering blandt deltagerne i redningsarbejdet, vil det medvirke til øget kaos og dermed øget behov for ekstern ledelse (jf. Haiti
efter jordskælvet 2010). For at organisationer
som FN og Røde Kors/Crescent må virke i et
område, kræves det, at det pågældende land
beder om hjælp. Det kræver, at den lokale
regering er enig i, at der er tale om en større
hændelse, og derefter at der er en accept af,
at landet ikke selv kan klare situationen og
derfor beder om hjælp udefra.
OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) er den FN organisation, der
sørger for koordinering af humanitære organisationer for at sikre et relevant og koordineret respons, der matcher situationen. De
udsender personel til et katastrofeområde
så hurtigt som muligt både for at koordinere, men også for at skalere, hvilke behov
der er i området (1). Mange andre organisationer melder derefter deres ankomst og kan
byde ind med forskellige ressourcer.
I 1997 blev ”The Sphere Project” udarbejdet af en gruppe humaniære NGO’ere og
Røde Kors/Crescent som et styringsprogram med henblik på at forbedre kvaliteten
af den assistance, som katastrofeberørte
befolkninger modtager og derved fastsætte
minimumskrav og procedurer for eksempelvis vand og sanitet, affalds håndtering,
sygdomme, ernæring og bosættelser (2).
Grundet de mange aktører indenfor de
samme områder, og for ikke at lade mulig
hjælp og ressourcer gå til spilde, udarbejdede IASC (Inter Agency Standing Comitee)
i 2005 ”The Cluster Approach”. Her har man
samlet ledelsen af de vigtigste områder indenfor katastrofehjælp i 11 søjler (clusters)
ex. ”early recovery”, ernæring, telekommunikation, uddannelse og sundhed. Hver
søjle har så en ansvarlig organisation. For
sundhed er det WHO og for vand, sanitet
og hygiejne er det UNICEF (3).
Jesper Holmer Lund, medstuderende på
MDMa og erfaren nødhjælpskoordinator
for OCHA, fortæller, at de fleste læger, der
sidder i toppen ved katastrofeledelse, ikke
er der grundet deres lægefaglige kunnen,
men på grund af administrativ og ledelsesmæssig erfaring. Derimod ses læger rigt
repræsenteret, når man kommer ud i de
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sundhedsrelaterede clusters, der håndterer
sundhed, hygiejne og ernæring, hvor lægefaglig ekspertise spiller en stor rolle. Korrekt
ledelse og håndtering af disse områder har
utrolig stor betydning for en katastrofes forløb. Det er vigtigt, at der ikke bliver allokeret
midler til ikke tilstedeværende problemer.
Pressen nævner altid kolera, en sygdom der
sjældent ses, hvorimod vaccination mod
mæslinger og opretholdelse af gode sanitære forhold og håndhygiejne, har en enorm
betydning for specielt at holde børnedødeligheden i katastroferamte uudviklede lande
nede. Spørgsmålet er så, om læger har en
rolle længere oppe i ledelsessystemet ved
katastrofehåndtering. Ifølge Jesper Holmer
Lund drejer megen katastrofehåndtering sig
om praktisk erfaring og selvfølgelig overordnet styring og ledelse, men her er der
mange andre faggrupper, der er mere relevante, idet lægers spidskompetencer kan
give langt større effekt i de førnævnte søjler,
hvor koordinering af sundhed, hygiejne og
ernæring varetages.
I det hjemlige miljø tænker vi ikke så
meget på naturkatastrofer som mulige
katastrofescenarier. På længere sigt kan
det være, at klimaforandringer vil ende
med en katastrofe, men formodentlig en
katastrofe, som vi delvis vil kunne afbøde
(Prevention-Mitigation; se figur). Terrorangreb imod lokalbefolkningen er et scenario,
som samfundet forholder sig aktivt til.
PET har i november 2010 anslået, at der er
en overhængende fare for, at det danske
samfund kan blive mål for et terrorangreb i
form af bombesprængning, og som det er
set tidligere i eks. Madrid 2004 og London
2005, kan det forventes rettet mod offentlige steder såsom transportknudepunkter
(4). Det forventes ikke, at dette udvikler sig
til en katastrofe i ordets egentlige forstand,
idet rednings- og behandlingskapaciteten
inde for landets grænser vil være sufficiente til at håndtere situationen. Dog
kan forventes samarbejde med hospitaler
i Sverige, Norge og Tyskland specielt ved
mange brandskadede eller mange med
thorax-traumer.
I direkte tilknytning til hændelsen vil der i
de fleste regioner i Danmark præhospitalt
indgå læger i organisationen af skadestedet, triage og initial stabiliserende behandling af de tilskadekomne. På hospitalet
vil den videre visitering og behandling i
al overvejende grad varetages af læger,
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der ifølge beredskabsplanen for det enkelte hospital, er dedikeret til
specifikke opgaver i en katastrofesituation. I regioner med akutlægebiler er akutlægens rolle præhospitalt ved en katastrofesituation at agere
”Indsatsleder Sund” (KOOL-koordinerende læge), og fungere sammen
med ”Indsatsleder Brand” og ”Indsatsleder Politi” med henblik på at få
afviklet skadestedet, så flest mulige tilskadekomne får optimal behandling og visitering. Lægen, der varetager AMK funktionen, skal undgå, at
der opstår flaskehalse i den videre visitering og behandling af de tilskadekomne ved at fordele byrden af patienter, så det matcher kapaciteten
på de enkelte behandlingssteder.
Læger med erfaring i skadestedshåndtering, vurdering og visitering af
patienter på mellemstore skadesteder er formodentlig også dem, der vil
have den bedste evne til at håndtere den sundhedsfaglige indsats i en
katastrofesituation. Her ser jeg anæstesilægen, der har kendskab til det
præhospitale miljø, dets udfordringer og begrænsninger for behandling, og dermed har rutine i hurtig vurdering og tilgang til stabiliserende
behandling, at være den naturligt ledende sundhedsfaglige person i en
katastrofe situation.
Danskere har som folk en af verdens højeste rejseaktiviteter. Derfor har
man gennem de seneste 10 år set danskere være involveret i katastrofer i
udlandet. Ved tsunamien i 2004 døde 46 danskere, ved et bombe-attentat
på en natklub på Bali 2002 døde 3 danskere og ved terrorbomber i Sharm
el Sheik, Egypten 2005 blev 4 danskere lettere såret. Ved tsunamien i
2004 og senere ved konflikten mellem Israel og Libanon i 2006, blev der
via Udenrigsministeriet foretaget fælles evakuering af danskere fra områderne. Samarbejdet involverede læger i flere af de deltagende instanser.
Ved lignende situationer i fremtiden er det planen, at læger skal indgå
i koordinering og planlægning af evakuering af danskere fra området.
Dette er specielt relevant, hvor der er tilskadekomne, der på destinationen evt. først skal lokaliseres, identificeres, og deres helbredssituation
og behandlingsbehov vurderes og eventuelt optimeres, for at muliggøre
transport og ultimativt repatriering.
Katastrofer er mangeartede, læger er meget forskellige og erfaringsgrundlag bygges op på meget forskellig vis. Mange steder forventes det, at vi
som læger kan fungere og lede i en katastrofal situation, en situation som
vi aldrig før har oplevet, og som vi så pludselig skal håndtere helst til fuld
tilfredshed. Nogle er mere naturlige ledere end andre, nogle kan lære
at lede, men alle bliver klogere af at prøve at lede specielt i tilspidsede
situationer. Antallet af katastrofer i Danmark er få, men realistiske katastrofeøvelser kan give os muligheden for at lære at lede. Jeg måtte selv sande,
at da vi en dag modtog 8 svært tilskadekomne soldater i Kandahar, tænkte
jeg; det er godt nok et godt sminkecenter, de har og de er virkelig godt indspillet. Jeg følte mig rustet til at lede triagen, da jeg havde fornemmelsen
af at have stået i situationen før fra vore øvelser i militæret.

(1)
(2)
(3)
(4)

http://ochaonline.un.org/ (tilgået marts 2011)
The Sphere Project 2004.Oxfam Publishing
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx (tilgået marts 2011)
PET CTA center for Terroanalyse; Assessment of the Terror Threat
against Denmark http://www.pet.dk/upload/vtd_-_ukl-_engelsk_-_
nov2010.pdf [tilgået februar 2011]
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Ansættelsesrunden

forår 2011

Karen Skjelsager
Formand for DASAIM’s uddannelsesudvalg

F

orårets ansættelsesrunde er godt
overstået og 27 kommende anæstesiologer kan glæde sig til at påbegynde
deres hoveduddannelse 1. maj 2011.

På landsplan var der denne gang 94 ansøgninger fordelt på 80 cpr-numre dvs. at det stort
set er det samme antal, som ved de forrige
runder, men denne gang er der flere som har
søgt flere regioner. 3 ansøgere havde søgt alle
tre regioner og de to har fået tilbudt stilling.
12 ansøgere havde søgt både Region Nord
og Syd og 5 havde søgt Region Syd og
Region Øst.
Ansøgernes kvalifikationer var denne gang
mere ens end ved tidligere ansøgningsrunder, hvilket har gjort ansættelsesudvalgenes
arbejde vanskeligere.

Fordelt på de tre regioner var der 43 ansøgere i Øst, 27 i Nord og 24 i
Syd. Ansættelsesudvalgene har været på meget hårdt arbejde med at udvælge ansøgerne og de fortjener stor ros for deres meget seriøse arbejde
med vurderingen af hver enkelt ansøger og prioriteringen af ansøgerne.
Ansøgerne arbejder målrettet med at kvalificere sig og de ansøgere, der
har søgt tidligere har stort set alle forsøgt at følge den karrierevejledning
de har fået – hvilket også for en dels vedkommende resulterede i at de
denne gang kom i betragtning til en stilling.
Der var denne gang ingen fædige ph.d’er, to var tæt på at indlevere. Blandt
de ansøgere, der har været til samtale var der også denne gang nogle der
ikke fik tildelt stilling, fordi de kun havde prioriteret nogle af stillingerne og
disse var blevet besat af ansøgere, der var blevet prioriteret højere.
To læger med KBU-uddannelse + introduktionsstilling har i denne runde
fået tilbudt hoveduddannelse.
Interessen for specialet er, som antallet af ansøgninger viser, forsat stort
og specialet kan glæde sig over forsat at have mange gode ansøgere at
vælge ibland.

| FAGOMRÅDERNE-Intensiv |

NATIONALE GUIDELINES I INTENSIV TERAPI 2011
På formødet til Intensivsymposiet på Hindsgavl den 27. januar 2011 afrapporterede de
tre arbejdsgrupper, der igennem det sidste
år har formuleret nationale rekommandationer for hhv. perkutan dilatationstrakeotomi,
respirator-associeret pneumoni og sedation.
Rekommandationerne undergår nu de sidste
finjusteringer, inspireret af kommentarerne
fra guidelinemødet, hvorefter de snarest
lægges ud på DASAIMs hjemmeside.
Herefter blev det besluttet at oprette tre nye
arbejdsgrupper.
Følgende emner blev valgt:
■   Respiratorbehandling
■   Ernæring
■   Invasive svampeinfektioner
Målgruppe:
Alle, uanset geografisk tilknytning, erfaringsniveau, grad af ekspertise inden for emnet
og akademisk eller klinisk titel.

Forudsætning:
Interesse for emnet, entusiasme, vedholdenhed og team spirit.
Kontaktpersoner (email-adresser):
Gruppe 1: Anders Perner (ap@dadlnet.dk)
Gruppe 2: Dorte Golbækdal Illum (dorteillum@dadlnet.dk)
Gruppe 3: Morten Borup (morten.borup@slb.regionsyddanmark.dk)
Vil du være med?
så kontakt kontaktpersonerne hurtigst muligt og senest 1. maj 2011, så vi
kan komme i gang!
Der stiles mod, at oplæg til guidelines fremlægges på torsdagsmødet forud
for Intensiv Symposium Hindsgavl 2012, dvs. torsdag den 26. januar 2012.
Venlig hilsen
Guidelinestyregruppen under UFIM
Jane Stab Nielsen (jane.stab.nielsen@ouh.regionsyddanmark.dk  eller
janestab@dadlnet.dk)
Bjarne Dahler-Eriksen (bjarne.dahler-eriksen@ouh.regionsyddanmark.dk)
Kirsten Møller (kirsten.moller@dadlnet.dk).
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REFERAT AF INTENSIV SYMPOSIUM,
HINDSGAVL 2011 Hindsgavl Slot, Middelfart 28.-29. januar
Afdelingslæge Thomas Strøm overlæge Marcela Carlsson overlæge Bjarne Dahler-Eriksen og
professor Palle Toft, Anæstesiologisk – Intensiv afdeling, Odense Universitetshospital.

F

atient Safety in ICU
Professor Andreas Valentin (AV)
fra Wien indledte symposiet med
at sætte fokus på risikovurdering
og reduktion af fejl på intensive afdelinger.
AV konstaterede indledningsvis, at siden
1986 er antallet af publikationer vedrørende
patientsikkerhed fordoblet hvert 5. år. Og et
fejlfrit system eksisterer ikke. På en 8-sengs
intensiv afdeling, som foretager 178 aktiviteter (medicinering, justering af respirator og
andet medicinsk udstyr, fysioterapi, ernæring osv.) per patient per dag, dvs. 520.000
aktiviteter om året og som er 99,9% fejlfri,
vil der forekomme 520 utilsigtede hændelser
(UTH) om året, heraf 26 hændelser som vil
medfører patientskade. Man skal identificere risikofaktorer/-procedurer igennem
systematisk rapportering og monitorering af
UTH, specielt de kritiske incidenter, her med
henvisning til traumatologi (J Trauma 2008;
64(2): 265-70). AV diskuterede både fordele
og ulemper af rapportering af UTH.
De to Sentinel Events Evaluation (SEE) studier blev gennemgået. Sentinel betyder signal eller advarselslys. SEE 1 (ICM 2006; 32:1
591-8) er et selvrapporterings 24-timers studie foretaget på 205 intensive afdelinger i 29
lande og omfattede 1913 patienter. 73% af de
involverede afdelinger rapporterede mindst
en UTH. I alt blev der noteret 38,8 UTH per
100 patientdage. De hyppigste hændelser
var relateret til intravaskulær adgang, luftvejshåndtering, medicinering og medicinsk
udstyr. SEE 2 (BMJ 2009;338:b814) er også
et selvrapporterings 24-timers studie fra 113
intensive afdelinger i 27 lande med 1328
patienter. SEE 2 fokuserede udelukkende på
parenteral medicinadministration. 81% af de
involverede afdelinger rapporterede mindst
en UTH og i alt blev der noteret 74,5 UTH per
100 patientdage (861 fejl hos 441 patienter).
12 patienter (= 0,9% af studiepopulation) fik
en permanent skade eller døde som følge
af medicineringsfejl. Medicin blev givet på
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forkert tidspunkt, blev slet ikke givet, blev givet i forkert dosis eller ved
forkert administrationsvej. Der blev givet forkert medicin, og medicin blev
givet trods kendt allergi. Høj arbejdsbelastning, stress, manglende erfaring
og træthed var angivet som de hyppigste årsager til medicineringsfejl. AV
gennemgik det franske IATROREF-studie (Am J Respir Crit Care Med 2010;
181(2): 134-42), som viser, at 2 eller flere UTH under indlæggelsen på intensiv afdeling er en uafhængig risiko faktor for ICU-mortalitet med OR = 3,1.
AV understregede at de fleste fejl begås af hårdtarbejdende dygtige sundhedspersoner, som prøver at gøre tingene rigtigt. Billedet af en intensiv
patient i det fjendtlige maskinelt miljø på en intensiv afdeling (Curr Opin
Crit Care 2002;8(4):316-20) var blot en reminder om kompleksitet af de
behandlinger, som intensive læger beskæftiger sig med. AV gav sit bud på,
hvad der kan kompromittere patientsikkerhed på en intensiv afdeling: Høj
arbejdsbelastning, lav erfaringsgrad, kognitive begrænsninger og behandlingskompleksitet med enorm mængde af patientdata kan alle bidrage til
forekomst af UTH. AV gennemgik flere studier omhandlende sammenhæng
mellem arbejdsbelastning og UTH (Acta Paediatr 2008;97(3):299-303 og
NEJM 2004;351(18):1838-48 ), arbejdsbelastning og forekomst af infektioner
(Crit Care Med 2007;35(1):76-81) samt personale burn-out (Curr Opin Crit
Care 2007;13(5):482-8).
Informationstab ved kritiske procedurer kan nå op til 20%, men kan minimeres ved tjeklister (J Trauma 2009;67(3):430-3). AV viste et forslag til en
tjekliste-styret kommunikation i intensiv medicin (Chest 2008;134(1):15862). Reduktion af medicinrelaterede fejl forbedrer ikke nødvendigvis
outcome. AV berettede om et studie udgået fra en pædiatrisk universitetsafdeling i Pittsburgh, hvor man oplevede signifikant mortalitetsstigning (2,8%
vs. 6,6%) efter indførelse af computeriseret medicinordinationssystem
(Pediatrics 2005;116(6):1506-12). AV mindede om at have fokus på samarbejde og på det positive – læring for intensivister fra nødlanding af et fly i
Hudson floden i januar 2009 (Chest 2009;136(3):910-7).
AV understregede til sidst, at forbedring af patientsikkerhed handler ikke
om, hvem der har fejlet. Det handler om at være et skridt foran og forudse
samt forebygge det, der kan gå galt.
Sepsis
Professor Greet Van den Berghe (GVB) fra Leuven, åbnede sit foredrag
med flere spørgsmål: Blodsukker (BS) - hvor er vi henne i 2011? Redder
BS-kontrol på intensiv afdelingerne liv? Hvad er det rigtige BS-niveau
for en intensiv patient? GVB gennemgik de 4 største studier vedrørende
BS-kontrol hos intensive patienter, inklusiv hendes egne studier omhandlende voksne patienter (NEJM 2001; 345(19): 1359-67 og NEJM 2006;
354(5): 449-61), og pædiatriske patienter (Lancet 2009; 373(9663): 547-56)
samt NICE-SUGAR studie (NEJM 2009; 360(13): 1283-97). De første 3

| FAGOMRÅDERNE-Intensiv |

studier viser positiv effekt af BS-kontrol, NICE-SUGAR viser det modsatte.
GVB stillede resultater fra alle studier op skematisk til sammenligning.
I de 3 førstenævnte studier fra Leuven var der inkluderet i alt 3448 pt.
mod 6100 pt. i NICE-SUGAR studiet, som foregik i 41 centre. Leuvenstudierne inkluderede mellem 68-95% af de indlagte patienter, mens
det i NICE-SUGAR studiet var der omkring 15% af de indlagte patienter
per center, som blev inkluderet. Målene for BS-niveau var forskellige i
Leuven-studierne og i NICE-SUGAR studiet. Det prædefinerede mål for
BS var nået hos > 70% af patienter i Leuven studier, men hos <50% af
patienter i NICE-SUGAR. Leuven-studierne viste reduceret forekomst af
multiorgan svigt og mortalitetsreduktion, hvorimod NICE-SUGAR studiet
ikke viste nogen forskel i forekomst af multiorgansvigt eller mortalitet.
En af de mulige forklaringer på ovenstående er stor måleusikkerhed ved
de utallige BS-apparater på verdens marked (Clin Chem 2010;56:7 og
Diabetes Sci Technol 2008;2:932-8). Et af de deltagende centrer i NICESUGAR fra Alberta i Canada foreslog, at man burde gentage studiet med
større fokus på ensartet BS-måling under studiet. GVB viste en opskrift
på stram BS-kontrol fra hendes egen afdeling i Leuven. De bruger altid
arterielt blod til analyse af BS via ABL-maskine og BS-målingerne sker
hyppigt (hver 0,5. - 4. time). Insulin gives som kontinuerlig infusion via en
sprøjtepumpe og via et CVK og aldrig subkutan. Protokol for BS-kontrol
er sygeplejerske-dreven. Endvidere opstarter man TPN tidligt i forløbet,
hvis enteral ernæring ikke er mulig. GVB har berørt kommende resultater

af den snart afsluttede EPaNIC-studie, som
handler om ernæringsstrategi i løbet af
den første uge på intensiv afdeling og som
sammenligner de europæiske retningslinjer
(=tidlig opstart af TPN hos intensive patienter, som ikke kan ernæres enteralt, dvs. TPN
inden 24-48 timer) med de amerikanske/
canadiske retningslinjer (sen opstart af TPN,
dvs. på 8. dag). GVB har understreget, at
flere andre undersøgelser har konfirmeret
positiv effekt af BS-kontrol hos forskellige patient populationer i form af bedre
overlevelse: CABG-patienter med diabetes
(J Thorac Cardiovasc Surg 2003;125(5):100721), kirurgiske og medicinske intensive pt.
uden diabetes (Chest 2006;129:644-650)
og traume patienter uden diabetes (J Am
Coll Surg 2007;204:1048-1054). GVB´s "take
home messages" var: Hyperglykæmi på
intensive afdelinger er forbundet med
dårligere outcome. Målet for BS-niveau er
aldersrelaterede normale værdier for børn
og BS=7-8 mmol/l for voksne. Til BS-kontrol
har GVB anbefalet den ovennævnte metode
fra egen afdeling i Leuven.
Van den Berghe redegjorde herefter for ”The
euthyroid sick syndrome of critical illness”,
som er kendetegnet ved lavt TSH og lav
koncentration af T3. Spørgsmålet er, om den
lave koncentration af T3 i blodet er adaptivt
eller maladaptivt til kritisk sygdom. En lav
koncentration af TSH og T3 i plasma er associeret med øget mortalitet (JCEM 2005; 90:
45-59). Van den Berghe mente ikke, at man
burde behandle tilstanden ved akut sygdom,
men måske ved langvarig kritisk sygdom.
Man har i 4 mindre undersøgelser forsøgt at
behandle med T3 hormon, hvilket har resulteret i en lav TSH værdi i plasma, men ingen
øget overlevelse snarere tværtimod. Måske
burde man behandle med mere overordnede
hormoner i form af thyreoidea releasing
hormone, evt. kombineret med growth
hormone releasing peptide. Der er dog indtil
videre ikke udført undersøgelser med denne
behandling.

Greet Van den Berghe

Professor Mervyn Singer (MS) fra London
fulgte herefter med et indlæg kaldt ”Sepsis
an update”. MS redegjorde for, hvordan
infektion med gramnegative såvel som
grampositive bakterier udløser et fælles
inflammatorisk respons hos den kritisk syge
patient. På trods af dette mener MS dog,
at sepsisbegrebet er overgeneraliseret, og
en af årsagerne til behandlingssvigt i store
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komme sig, såfremt patienten overlever sepsis. Mitokondrierne findes i
næsten alle celletyper, forbruger mere end 90% af det totale iltforbrug og
er hovedforsyningskilden af energi (ATP) og kropsvarme. Tidlig aktivering
af mitokondrie biogenesen er associeret med øget overlevelse ved kritisk
sygdom (AMJ  Respir Crit Care Med 2010; 182: 745-51). Endvidere er det
påvist, at iltforbruget i vævene falder med sværhedsgraden af kritisk
sygdom ved sepsis. Ligeledes er der påvist en association mellem mitokondriel dysfunktion og alvorlighed samt mortalitet ved septisk shock
(Lancet 2002; 360: 219-23). MS sammenlignede med dyreverden, hvor
visse arters overlevelse ved hypoksi og hypotermi afhænger af deres
evne til at nedregulere den cellulære metabolisme, således at der opstår
balance mellem APT forbrug og forsyning. MS postulerede, at adoption
tillader patienterne at overleve alvorlig, vedvarende inflammation og tillader genvindelse af normal organfunktion hos de overlevende patienter,
når en mere almindelig energiforsyning genvindes (Lancet 2004; 364:
545-48). Den mitokondrielle biogenese repræsenterer således et potentielt mål for terapeutisk intervention i fremtiden.   
Mervin Singer
randomiserede undersøgelse kunne være
mangel på individualiseret behandling
(Crit Care Med 2007; 35: 2408-2416, Lancet
2010; 376: 1354-61). Det er dog ikke kun
bakterier, som kan udløse inflammatorisk
respons. Stoffer, som heat shock protein,
high mobility group box 1 og histone m.m.
kan frigøres ved ikke-infektiøs, inflammation og bidrager til et forstærket inflammatorisk response og hermed forbundet med
vævsskade (Nature 2010; 464: 4. marts). MS
redegjorde også for nye forskningsresultater, hvor man har forsøgt at udrede årsagen
til den øgede endotheliale permeabilitet ved
sepsis (NEJM 2010; 363: 12. august). MS
redegjorde for balancen mellem det pro- og
anti-inflammatoriske response, og mente
det var nødvendigt at kunne måle biomarkører for at kunne justere den korrekte
behandling af inflammatorisk response ved
sepsis. Spørgsmålet er, hvilke biomarkører
som skal måles. Fordi lidt er godt, behøver
meget ikke at være bedre, og MS refererede
her til det dårlige outcome efter hjertestop
hos patienter med arteriel hyperoksi (JAMA
2010; 303: 2165-2171).
En fortsat veloplagt Mervyn Singer redegjorde for betydningen af mitokondrier ved
multiorgansvigt ved sepsis. Nedregulering
af mitokondriefunktionen ved multiorgansvigt medførende en slags ”sovende
tilstand” i vævene og kunne være årsagen
til de forholdsvis få organforandringer, der
ses ved autopsi af septiske patienter, der er
døde af multiorgandysfunktion. Nedregulering af mitokondrierne kunne også forklare organernes evne til at regenerere og
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Nutrition
Fra morgenstunden lørdag fortsatte Mervin Singer med et foredrag om
ernæring til kritisk syge patienter ”Should we be feeding the critically
ill patient”. Professor Singer problematiserede fødetilførsel til den kritisk
syge patient. Evolutionsmæssigt har kroppen regenereret sig selv ved
skader, energien hertil kom fra nedbrydning af væv (auto-kannibalisme).
Dette kunne strække sig over dage men næppe over uger til måneder som
det ses ved kritisk syge i dag. Ved kritisk sygdom vil kroppen, pga. stress
hormoner, øge gluconeogenesen, øge lipolysen og øge proteinnedbrydningen. Ved kritisk sygdom vil man ofte tilføre kroppen ernæring med hyperglycæmi og hypertriglyceridæmi til følge. Er dette den rigtige strategi?
For meget ernæring giver komplikationer (Klein CJ et al. Overfeeding
macronutrients to critically ill adults: metabolic complications. J Am Diet
Assoc 1998;98:795–806). Hvorfor ”propper” vi mad i den kritisk syge
patient? Tilfører prokinetica ved manglende tarmpassage? Hvor hurtige
er vi til at stoppe ved abdominal distension eller diarre? Der er vist en association mellem føde intolerance og komplikationer ved kritisk sygdom
(Mentec et al. Upper digestive tract intolerence during enteral nutrition in
critically ill patients: Frequenzy, risk factirs and complications. CCM 2001;
29: 1955-1961). Der er vist en association mellem dårligt outcome og både
over og underernæring af kritisk syge patienter. Er det dårligere outcome
et udtryk for en mere kritisk syg patient eller en iatrogen komplikation
som følge af fødetilførsel til en tarm som helst ville lades i fred? Professor
Singer kom ikke med svaret, men i takt med at tilstanden bliver bedre vil
appetitten også vende tilbage.
Professor Jan Wernerman (JW) fra Karolinska/Stockholm, Sverige fortsatte
dernæst med foredraget “Feeding the critically ill - who, when, how much
and what”. Patienter, som ligger længe i intensivafdelingen, er de dyreste,
også selv om det er få patienter, som ligger længe på intensivafdelingen.
Mortaliteten hos patienter med LOS >5 dage er op imod 50%. Udfordringen
er at identificere patienter, som er i risiko for et langt intensivt ophold, før de
får det? Der er desuden vist en korrelation mellem større energi deficit og antallet af komplikationer (Dvir et al, Clin Nutr 2006). Ligeledes er det vist, at jo
tættere man er på målet for ernæring, jo lavere er mortaliteten (Alberda et al.
ICM 2009). Indtil videre er den bedste rettesnor for ernæring ESPEN guidelines (Clinical nutrition 2009 (28) 387-400). Omkring parenteral ernæring siger
ESPEN guidelines:”All patients recieving less than their targeted feeding
after 2 days should be considered for supplementary PN”, samt: “When PN is
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indicated in ICU patients the amino acid solution should contain 0.2-0.4 g/kg/
day of L-glutamine (e.g.0.3-0.6 g/kg/day alanyl-glutamine dipeptide)” (Level
A recommendation). Endvidere nævntes ved samme lejlighed de to seneste
studier, som endnu ikke er publiceret, ikke har kunnet vise effekt af tilførsel
af glutamin. JW rundede sit indlæg af med: “Doctor’s ignorance cannot be
justified; Lack of solid evidence is not synonymous with unimportance”.
Organdonation
Helle Haubro Andersen, leder af Dansk Center for Organdonation (DCO) og
Inge Krogh Severinsen, overlæge og DASAIM-repræsentant i styregruppen
for DCO gjorde på 30 minutter status for organdonation i Danmark og gennemgik formålet med oprettelsen af DCO.
I Europæisk sammenhæng ligger Danmark (DK) i den lave ende hvad angår
antal donorer. I 2009 lå DK på 14 donorer per million indbyggere, hvorimod
lande som Spanien og Portugal lå højt med hhv. 34,4 og 34 donorer per
million indbyggere.
Ved vedtagelsen af finansloven for 2007 blev det besluttet at afsætte
midler til den årlige drift af DCO for fremme organdonation i Danmark.
Centeret har sekretariatsfunktion på Århus Universitetshospital Skejby og
har opbygget et fagligt ressourcenetværk bestående af overlæger fra de
neurokirurgiske/neuroanæstesiologiske afdelinger, intensivsygeplejersker
fra neurointensive afdelinger og transplantationskoordinatorerne. På alle
intensive afdelinger er der udpeget donationsansvarlige nøglepersoner.
Endvidere er der nedsat nationale udviklingsgrupper og udvalg vedr. etik.
Ud over undervisning af lokale nøglepersoner og personale på landets intensive afdelinger, tilbyder DCO udrykningshold i forbindelse med konkrete
donationsforløb.
DCO har iværksat er registrering af samtlige dødsfald på landets intensive
afdelinger, for at afdække om der evt. overses potentielle donorer. Registreringen blev gennemgået i praksis og efterfølgende blev mulighederne for at
gøre registreringsarbejdet lettere diskuteret.
På hjemmesiden www.organdonation.dk kan findes yderligere information
om DCO, nøgletal for antal donationer i Danmark mv.
Genoplivning
Freddy Lippert (FL), medlem af European Resuscitation Council (ERC)
Guidelines Writing Group, gennemgik på 30 minutter både arbejdet i ERC
og nyhederne i de nye 2010 resuscitations-guidelines.
I efteråret 2010 (18. oktober) blev de nye ERC 2010 guidelines online publiceret, bl.a. på ERC’s hjemmeside og fuldt op med papirpublikationer i
oktober-numrene i tidsskrifterne ”Resuscitation” og ”Circulation”.
Siden 2005 har man i regi af ILCOR, som er en paraply-organisation for
bl.a. ERC, American Heart Association (AHA) samt organisationer fra de øvrige verdensdele, arbejdet mod de nye 2010 guidelines. Arbejdet er foregået
både i mange mindre arbejdsgrupper og ved store konsensuskonferencer.
Løbende opdateres en litteraturdatabase og Guideline 2010 databasen indeholder således mere end 17.000 referencer.
Guidelines 2010 indeholder 10 kapitler, bl.a. BLS, AED og ALS, men også
kapitler om genoplivning af børn og nyfødte og som noget nyt kapitler

om uddannelse og etik inden for ophør af
behandling.
Efterfølgende gennemgik FL de væsentligste
ændring i forhold til 2005 guidelines, bl.a.
ophør af brugen af atropin, massage under
opladning af defibrillator og således < 5
sekunders pause i kompression ved DC-stød,
samt mulighed for 3 konsekutive stød f. eks
ved bevidnet hjertestop hvor patienten er
tilsluttet defibrillator, hjertekateterisation og
hjertekirurgi.
Yderligere information kan findes på www.genoplivning.dk, www.erc.edu og www.ilcor.org
De to professorer
Traditionen tro sluttede lørdagen med indlæg fra de 2 professorer: intensivnyheder fra
året der gik.
Professor Palle Toft (PT) fra Odense fulgte op
på sidste års Intensiv Symposium Hindsgavl med emnet sedation, hvor der i 2010 er
blevet publiceret et dansk studium (Lancet
2010; 375: 475-80), der viser gavnlig effekt af
ikke-sedation til kritisk syge patienter. Der er
også publiceret et fransk studium af patienter med svær ARDS, hvor man de første
48 timer sederede patienterne dybt samt
gav dem muskelrelaxantia. I dette studium
var der en bedret overlevelse i subgruppe
analyser i gruppen af patienter som blev muskelrelaxeret. Mekanismen bag den bedrede
overlevelser forbliver dog spekulativ (NEJM
2010; 363: 1107-16).
I et prospektivt, randomiseret dobbelt blindet studie har man behandlet patienterne
med truende akut nyresvigt med erytropoietin, uden at dette havde en gavnlig effekt på
nyrefunktionen (Kidney Int 2010; 77: 102030). Frekvensen af akut nyresvigt korrelerer
med tiltagende BMI. I den samme population
havde patienter med let til moderat forhøjet
BMI dog en overlevelsesfordel sammenlignet med normalvægtige patienter (Intensive
Care Med 2010; 36: 1221-28).
Et stort studie på traumepatienter har vist, at
behandling med Tranexamesyre (en fibrinolyse hæmmer) bedrer overlevelsen hos disse
patienter (Lancet 2010; 376:23-62).
En metaanalyse publiceret i 2010 kunnet
påvise en bedret overlevelse ved behandling
med bugleje til patienter med svær ARDS
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og dårlig oksygenering. Patienter med kun
moderat dårlig oksygenering havde ingen
overlevelsesfordel af bugleje (ICM 2010; 36:
585-99). Ligeledes har en Cochrane analyse påvist, at NIV er associeret med lavere
mortalitet, lavere frekvens af VAP og kortere
indlæggelsestid på hospital, og intensivafdeling. Denne fordel gælder dog kun patienter
med kronisk obstruktiv lungesygdom. Vi
mangler således endnu at vise en gavnlig
effekt ved NIV på patienter med respiratorisk
svigt efter ekstubation, som ikke har KOL
(Cohrane database Syst Rev 2010, august 4
(8): CD004127).
Til sidst redegjorde PT for, at et italiensk
prospektivt randomiseret studium med
mere end 400 patienter, havde vist effekt af
tidlig dilatationstrakeostomi (efter 1 uge på
intensivafdeling) sammenlignet med sentrakeostomi (efter 2 uger på intensivafdeling). Patienter med tidlig trakeostomi havde
flere respirator-frie dage og lå kortere tid på
intensivafdeling. Frekvensen af VAP var non
signifikant lavere i den tidlige trakeostomigruppe (p = 0,07) (JAMA 2010; 303: 1483-89).   
Professor Else Tønnesen (ET), fra Århus, gik
i dybden med emnet ”neurologisk outcome
efter hjertestop behandlet med terapeutisk
hypotermi (TH)”.
TH er indført på basis af randomiserede kliniske studier og der er evidens for reduceret
mortalitet og neurologiske sequelae, men en
af de store udfordringer er den efterfølgende
prognostiske vurdering. En arbejdsgruppe
under American Academy of Neurology publicerede i 2006 en rapport vedr. prognostik
efter hjertestop (Neurology 2006; 67: 203-10).
Fravær af pupillysreaktion og cornearefleks,
manglende motorrespons ved smertestimuli
på 3. dagen og myoklon status epilepticus
er alle associeret med dårligt outcome.
Ligeledes kan S-NSE og SSEP benyttes
prognostisk. Men de studier som rapporten
baseres på er stort set alle publiceret forud
for indførelsen af TH, og vi mangler fortsat
viden om, hvilken indflydelse TH har på de
kliniske og parakliniske undersøgelse vi
benytter prognostisk.
I et studiet fra 2010 (Ann Neurol 2010; 67:
301-7) undersøges 111 konsekutive patienter som har overlevet hjertestop og som er
blevet behandlet med TH. I studiet konkluderes at den neurologiske undersøgelse og
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specielt vurdering af motorrespons er mindre brugbart prognostisk, sammenlignet med før indførelsen af TH. I et andet studie fra 2010 (Ann 2010;
68: 907-14) blev 103 TH og 89 non-TH inkluderet, og her konkluderes modsat
at den kliniske undersøgelse på 3. dagen (vurdering af hjernestammereflekser, motorrespons og myoklonier), fortsat giver en god prædiktiv vurdering
af prognosen, men at sedation kan sløre det kliniske billede både hos TH-og
non-TH patienter. Derimod rådes til forsigtighed i brugen af S-NSE pga.
risiko for falsk positive værdier. ET konkluderede at vi mangler flere gode
kliniske studier på dette område.  
Slutteligt debatterede ET trombose-problematikken hos vores intensive
patienter, med udgangspunkt i tre store multicenter studier: Clots in Legs
Or sTokings after Stroke (CLOTS) 1-3.
En metaanalyse med inklusion af 17 single center studier, og i alt 2412
patienter, har kunnet påvise en samlet reduktion i forekomsten af dyb
vene trombose på 63% ved brug af lange støttestrømper (Rodrik et al.
Health Technol Assess 2005;9:49). Dette studie inkluderer næsten udelukkende kirurgisk patienter (15 ud af ad 17 studier), som sammenlignet
med neurologiske stroke patienter (1 studie) og medicinske patienter (1
studie) har kort liggetid, og kan påføres strømperne forud for det kirurgiske indgreb.
Efterfølgende er CLOTS 1 studiet gennemført som er et multicenterstudie
med deltagelses fra 64 centre i England, Australien og Østrig, og 2518
stroke patienter blev randomiseret til rutine-behandling +/- trekvart lange
støttestrømper (Lancet 2009; 373: 1958-65). Alle patienter fik foretaget UL af
UE efter 7-10 dage og 25-30 dage og man fandt ingen forskel i forekomsten
af DVT mellem de to grupper (hhv. 10,1% og 10,5%).
I CLOTS 2 studiet, som ligeledes er et stort multicenterstudie, og som tidsmæssigt blev iværksat parallelt med CLOTS 1, havde til formål at undersøge om der er forskel på outcome ved brug af korte eller lange strømper
hos patienter med stroke (Ann Intern Med 2010; 153: 553-562). I alt blev
3114 patienter randomiseret til de to typer af strømper og man fandt højere
hyppighed af DVT ved korte kompressionsstrømper.
CLOTS 3 studiet pågår aktuelt og undersøger brugen af intermittent pneumatisk kompression hos stroke patienter.
Selv om tre CLOTS studier er gennemført på neurologiske patienter, mente
ET at vore intensive patienter har mange lighedspunkter med CLOTS
patienterne; vi har mange tunge medicinske patienter, patienterne er oftest
immobiliseret, og med høj grad af komorbiditet. Såfremt resultaterne kan
ekstrapoleres fra CLOTS studierne til vore intensive patienter vil det have
stor betydning, da det er velkendt at støttestrømper hverken er populære
blandt patienter eller plejepersonale, brugen er forbundet med gener i form
af sår og hudafskrabninger og så er strømperne dyre.
Igen i år havde organisationskomiteen formået at arrangere et vellykket symposium, med et spændende og udbytterigt program, deltagelse
af gode nationale og internationale foredragsholdere og muligheder for
givende diskussioner. Dette års symposium blev afholdt i en af sidefløjene
(den gamle stald), på grund af opbygning af den store lade, hvor møderne
normalt holdes. Ombygning skulle være tilendebragt til mødet i 2012, hvor
Intensiv Symposium Hindsgavl kan fejre sit 10 års jubilæum. Vi ser frem til
et nyt og spændende møde i 2012.
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Kursus bliver holdt på “Skandinavisk” (Dansk).

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

Web site:
http://www.anop-kursus.rh.dk
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OM AT VURDERE BEHOVET FOR VÆSKE

»

Preben G. Berthelsen, MD, MIA

Without water, we are nothing. Even an emperor, denied water, would
swiftly turn to dust. Water is the real monarch and we are all its slaves”
(The Enchantress of Florence. Salman Rushdie 2008)

M

ellem 1847 og 1950 blev væsketerapi kun omtalt 4 gange
i den lægevidenskabelige
danske litteratur: Om intravenøs Saltvandstransfusion ved akut Anæmi.
Reservekirurg Kr. Poulsen 1891 i Bibliotek
for Læger; Shock og Blodtab. August Krogh
1921 i Ugeskrift for Læger; Om Blodtransfusion. Poul Morville 1934 i Ugeskrift for
Læger; Blodtransfusion. Jens Foged 1935 i
Ugeskrift for Læger. Det var først i starten

af 30erne at elektrolyt opløsninger
til intravenøs brug blev kommersielt tilgængelige. Tidligere var det
nødvendigt, før intravenøs-, subkutan- eller rektalvæskebehandling,
at fremstille de elektrolytholdige
væsker lokalt på afdelingen. Hvis
væsken skulle gives intravenøst
krævedes der normalt en venefremlægning. Den foretrukne vej
blev derfor hyppigst den subkutane
eller rektale. Den kliniske effekt var
svær at få øje på og ingen kiggede
systematisk efter. Illustrationen fra
The Lancet (1935) antyder besværlighederne ved intravenøse
infusioner. De fleste fandt andre
aspekter af patientbehandlingen
mere presserende.
Det rigtige kan gøres for tidligt
(Det forkerte kan aldrig gøres for sent)
Op til 50erne var det fremherskende anæstesimiddel i Danmark: æter
– hyppigst administreret med Wanchers maske/pose-system. Effekten
blev vurderet ud fra puls, pupil, respiration og kulør. I 1936 publiserede
overkirurg Johannes Ipsen fra Statshospitalet i Sønderborg monografien ”Hauttemperaturen”. Han kunne vise at måling af temperaturen på
storetæerne kunne afsløre hvem der skulle leve eller dø efter operationer
i æteranæstesi. Ialt 1498 operativeforløb blev studeret. Hvis den perifere
temperatur steg under æterindåndingen (gruppe A) var mortaliteten beskedne (?) 5.9%, holdt den sig konstant (gruppe B) døde 21% og faldt den
omkom halvdelen (gruppe C). En ekceptionelt god monitoringsmetode til
at afsløre om patienterne havde et tilstrækkeligt intravaskulært volumen. Der var bare ingen andre som fortsatte tankegangen og forsøgte at
bringe B og C patienter over på A-holdet. Ej heller i udlandet skønt Ipsens
bog fik rosende omtale i Br. Med. J. (July 10, 1937).
Der skulle gå henved 20 år før Bjørn Ibsen genoptog tåtemperatur-måling
som en væsenlig parameter i behandlingen af kritisk syge på intensiv
afdelingen (verdens første) på Kommunehospitalet i København. Ibsen
brugte tåtemperaturen kombineret med fyldningsgraden af vena jugu-
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målinger kan benyttes til at afgøre om
yderligere væskeindgift er formålstjenligt.
Den endothelcelleskade, med kapillær
lækage, som en primær forsinket/mislykket
behandling ledsages af, betyder at indgivet
væske forlader karbanen og overhydrerer
interstitiet. Det forhold at SVV eller PPV
o.a. bestemmelser viser at det er muligt at
øge hjertets minutvolumen (sandsynligvis
kortvarigt), ved yderligere væskeindgift,
må ikke forlede os til at satse på  igen
og igen at bringe patienterne op på en
højere placering på Frank-Starling kurven.
I virkeligheden ved vi jo slet ikke hvor det
optimale sted er på kurven. En ting er dog
klart. Tidligere tiders talrige forsøg på bedre
prognosen, ved at stimulere kredsløbet til
”supranormalt niveau” a.m. Shoemaker,
var i hvert fald en gal strategi.
laris ext. og BT til at vurdere behovet for at ændre det intravaskulære
blodvolumen, den perifere vaskulære modstand eller omgivelsernes
temperatur. Midlerne var  væskeindgift, diuretika eller kardilatation med  
klorpromazin (Prozil/Largactil). Ibsen beskrev, mange år senere, (Intensiv
Shockterapi. Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck 1969),  sit regime. Gennem 76 Kliniske Iagttagelser ”beviste” han værdien af at opretholde den
perifere cirkulation.
50-, 60-, 70- og 80erne
I de første årtier var væskebehandling af operationspatienter nede i en
bølgedal. De meget sparsomme postoperative diureser blev almindeligvis opfattet som udtryk for at organismen ikke kunne udskille væske
postoperativt. Per- og postoperativ væske indgift var derfor farlig og
bestod hyppigst af en ringe mængde isotonisk glucose. I 70-og 80erne
blev det erkendt at de små diureser skyldtes sekundær hyperaldosteronisme betinget af væskemangel og derfor et lavt intravasculært volumen.
Væskebehandlingen endte så i den anden grøft. Væskeunderskudet,
forårsaget af faste, fordampning, blodtab og ”3-rums tab”, blev nu erstattes med rigelige mængder saltvand. Peroperative regimer med 10-15ml/
kg/time isotonisk NaCl blev hyppigt normen. I 90erne blev den gyldne
mellemvej så fundet.

CAVE: Delta-Up/Down, SVV, PPV, SPV, passivt benløft o.a.
Dynamiske kredsløbsparametre er glimrende til vurdering af patienters volumenbehov så længe det er sikkert at kapillærerene er tætte. Hvis væskeindgiften
fortsætter, på basis af de øjebliksbilleder
som SVV, PPV o. lign. repræsenterer, hos
patienter med kompromitteret kapillærfunktion, bliver resultatet den velkendte
patient - på din kollegas intensivafdeling
selvfølgelig - Michelin manden. Hyppigst
mangler så kun nefrologen og nekrologen.

Delta-Up/Down, SVV, PPV, SPV, passivt benløft o.a.
I 80erne blev det langsomt klart at operations- og intensivpatienters
væskestatus ikke, med nogen nøjagtighed, kunne forudsiges udfra
statiske målinger som CVP, pulmonalarterie- eller system blodtryk. De
dynamiske kredsløbsændringer (Stroke Volume Variation, Pulse Pressure
Variation, Systolic Pressure Variation), som ledsager overtryksventilation
eller autotransfusion fra benene, afspejler meget bedre tilstrækkeligheden af eller manglen på  intravaskulært volumen. Talrige undersøgelser
har vist berettigelsen af disse kredsløbsparametre som øjebliksbilleder af
cirkulationen. Men ingen har videnskabeligt bekymret sig om det forhold
at de kun er øjebliksbilleder.
Det ”rigtige” kan gøres for sent og for længe
Traumepatienter og andre kritisk syge har et akut behov for en reetablering af det intravaskulære volumen. Men når de første timer (3-6?) er
gået så er det ikke længere så sikkert at resultaterne af SVV, PPV o. lign.
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YNGRE ANÆSTESIOLOG
PÅ SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS, MALMØ

»

Anæstesiologi er et populært speciale og det kan mærkes i ansættelsesudvalgene. Samtidig er antallet af uklassificerede stillinger markant
reduceret, hvad gør man så for at kvalificere sig som yngre læge, der ved at
anæstesiologien er SPECIALET?
FYA sætter i den kommende tid fokus på yngre læger, der ikke følger
den slagne vej gennem speciallægeuddannelsen for at inspirere andre
yngre læger til at tænke ud af boksen i forhold til valg af stilling og give
afdelingerne ideer til hvordan man også kan gribe uddannelsen an.

D

et første interview vi bringer er
med reservelæge Peter JensenGadegaard, der efter 2 år og 8
måneder ved anæstesiologisk
afdeling, Gentofte Hospital, trængte til
nye udfordringer. Udfordringerne har han
fundet på den anden side af Øresund som
yngre anæstesiolog på Skånes Universitetssjukhus, Malmö.
Generelle forhold på afdelingen
Afdelingen er geografisk meget opdelt
med mange forskellige afsnit over et
større areal, hvilket gør at man ikke ser
alle sine kollegaer hver dag. Udover medicinske afdelinger findes ØNH, urologi,
gynækologi og obstetrik, øjen-, kæbe- og
gastrokirugi. Der er også ortopædkirurgi
med centre for stor rygkirurgi og håndkirurgi. Der er en børnemodtagelse, men
de fleste kirurgiske børn opereres i Lund,
dog er der til tider akutte operationer som
f.eks. frakturer.
Jeg har følt mig utrolig velkommen og
som en ligeværdig del af afdelingen fra
den første dag. I Malmö møder man
direkte på de forskellige afsnit, uden morgenkonference, hvilket gør at man ikke får
den samme kontakt til sine kollegaer som
jeg havde på Gentofte Hospital. Afdelingen
mister et vigtigt socialt element og som
nyansat læge lærer man derfor først efter
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relativ lang tid sine kollegaer at kende. Der er dog et par ugentlige fælles møder for læger, hvor det ene er i form af en frokost med en medicinalrepræsentant. Vi er for tiden 3 danske yngre læger på afdelingen.
Arbejdstiden er 40 timer per uge, oveni det kommer hver dag en 45 min
lang selvbetalt frokostpause, så det er nogle lange arbejdsdage. Hvis
man inkluderer  transporten på en time hver vej,  er jeg langt mere væk
hjemmefra end tidligere.
Forskelle på arbejdsforholdene som yngre anæstesiolog
i Sverige og Danmark?
Jeg oplever et stort fokus på uddannelse og at denne prioriteres. Specielt i form af mulighederne for faglig udvikling gennem kurser. På de
første 2 måneder har jeg været på 3 simulationskurser og man kan i
stor udstrækning få fri fra afdelingen til at deltage i de svenske hoveduddannelseskurser. Derudover allokeres der ”læsetid” i arbejdstiden til
at læse tidsskrifter og relevant litteratur man gerne vil sætte sig bedre
ind i. Man kan desuden vælge at møde tidligere eller gå senere hjem
hvis man ønsker betalt læsetid.
Det er mit indtryk at der er lidt dårligere opbakning i vagten i forhold til
i Danmark, da speciallægerne har vagt fra hjemmet.
Opsigelsesfristen for stillinger som læge kan være væsentlig længere
end i Danmark! Det skal man tænke over hvis man som dansker ønsker
ansættelse i Sverige og samtidig søger hoveduddannelse i Danmark.
Lønnen er markant lavere, men da man er ansat af staten slipper man
med at betale 25% i skat, til gengæld har man ingen fradrag (for eksempel for transport og renteudgifter på boliglån etc.).
Kulturelle forskelle
Blandt lægerne er der nogenlunde det samme flade hierarki som jeg
er vant til fra Danmark. Overfor både sygeplejersker og patienter er
man som læge måske en lidt større autoritet, det virker f.eks. som om
sygeplejerskerne ikke er vant til at arbejde helt så selvstændigt som i
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Danmark. I Danmark synes jeg ind i mellem at man som yngre læge
kunne føle sig som en mindre autoritet end både speciallæger og sygeplejersker.
Faglige og organisatoriske forskelle
Afdelingen har en del avanceret ultralydsudstyr, og det er f.eks. muligt
at sende patienter med mistænkt kardiologisk problemstilling ned
på operationsgangen og få lavet en præoperativ EKKO af en kyndig
anæstesiolog – det har jeg ikke været vant til i Danmark. Jeg er også
blevet foreslået at komme 3 måneder på klinisk fysiologisk afdeling
for at blive oplært i at udføre EKKO. Til gengæld bruger de normalt
ikke ultralyd ved anlæggelse af perifere nerveblokader på overekstremiteterne, nogle gange anvendes nervestimulator, men oftest foregår
håndkirurgi i transarterielle axillarisblokader, hvor de f.eks. giver 70
ml lokalanalgetika til en 70 kg’s person. De har lang erfaring med at
anvende disse blokader og utrolig nok ingen komplikationer med
disse doser, men det er langt fra hvad vi gjorde på Gentofte Hospital.
De går lidt mere op i hæmodynamisk monitorering på den ortopædkirurgiske klinik og anlægger ganske mange arteriekanyler. De bruger
også LiDCO og Cell Saver (blodtvätt). De bruger langt mere inhalationsanæstesi, i form af desfluran, det er nok tæt på 90% af patienterne
der får dette.
På afdelingen findes et præoperativt afsnit til klargøring af patienter
præoperativt, dette bruges til anlæggelse af CVK, epidural osv., her er
også personale der kan overvåge patienten efterfølgende. Det lader til
at de har noget smidigere skiftetider på stuerne, dvs. de kører patienten sovende ud i et forrum på operationslejet og løfter patienten over i
sengen, således at rengøringen kan starte umiddelbart.
IT-løsningerne er intet mindre end fantastiske! Der er single log-on,
således at man med ét log-on får adgang til alle programmer! Vi taster
det præoperative tilsyn direkte ind i operation bookingsystemets
(”orbit”) anæstesimodul. Håndskrevne notater i journalen scannes
ind, så man ikke skal vente på at der er en sekretær der har tid til at
skrive dem. Journalerne er derfor meget opdaterede og man kan ofte
få de nødvendige oplysninger herfra, og på den baggrund vurdere
om patienten skal tilses før operationen eller blot kan komme direkte
på operationsgangen og det sparer en del tid. En del af computerne
har to computerskærme således at man kan se patientens journal og
taste direkte ind i den elektroniske anæstesijournal - det er der virkelig
tænkt over.
Sproget som barriere
Det ville være skønt, hvis jeg kunne sige, at der ikke var nogen sproglig barriere - men det er der altså. Det er de små detaljer i sproget der
falder ud, og gør at jeg ikke kommunikerer så præcist med patienterne,
som jeg er vant til fra Danmark. Jeg kan godt savne den kontakt jeg
havde med patienterne i Danmark, og som jeg får når vi har en dansk
patient - det er heldigvis ikke helt sjældent.
Hvordan bliver man speciallæge i Sverige?
Man bliver først ansat i en prøvestilling, derefter søger man om STtjänst (planlagt uddannelsesforløb, der svarer til den danske hoveduddannelse). Der er ret få af disse stillinger, der var 16 ansøgere til
den sidste ST-stilling i Malmø. Men man kan også blive speciallæge
udenom det system, da alle relevante ansættelser hvor man har en
vejleder tæller med og giver point, derved kan man selv sammensætte en ”gråblok”. Denne skal foruden almen anæstesi bl.a. inklu-

dere ansættelse på thorax-, neuro- og
pædiatrisk anæstesiologiske afdelinger.
For stillinger i Malmö vil disse elementer
ofte kunne tages i Lund. Dog kan man
fokusere på to specialafdelinger og tage
kurser i det tredje emne. Desuden skal
man have erfaring fra medicinsk afdeling
(kan være ekko-ophold) og et kirurgisk
speciale. Det føles meget tilfredsstillende
at det arbejde jeg laver til dagligt kan
bruges til noget, dvs. giver merit i forhold
til at blive speciallæge, i modsætning
til at jeg følte at jeg i Danmark tabte tid,
fordi min ansættelse ikke længere talte i
forhold til at få hoveduddannelse.
Det er muligt at deltage i kurser, der svarer
til de danske hoveduddannelseskurser,
hvis der er ledige pladser. Således at
man kan tage en del kurser før man får
sin ST-tjänst eller selv sammensætter sin
”gråblok”. Læs mere om uddannelsen og
kurserne på  www.sfai.se , www.anestesisyd.se og www.ipuls.se, her kan man
tydeligt se hvordan kurserne er opbygget,
hvem der er målgruppen og hvad man
skal kunne efterfølgende.
Overvejer du at blive speciallæge i Sverige?
Ja, og det ville sandsynligvis kun tage mig
2,5-3 år da min tidligere ansættelse kan
tælle med.

Fordele ved at arbejde i Malmö
■  Kort vej til speciallægeanerkendelse, og mulighed for selv at
sammensætte uddannelsen
■  Godt uddannelsesmiljø og fokus
på uddannelse
■  Mulighed for mange kurser
■  Avanceret ultralydsudstyr på
afdelingen og mulighed for at
lære EKKO
■  Gode IT-løsninger der letter
hverdagen
Ulemper ved at arbejde i Malmö:
■  Længere arbejds- og transporttid
■  Lønnen er lavere
■  Ikke daglige konferencer lægerne
imellem, derfor ikke det samme
sociale miljø
■  Speciallægerne har vagt fra
hjemmet
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DAGBOG FRA EN ANÆSTESILÆGE IN SPE

V

i følger det kommende år lægen
Mikkel, der tiltrådte introduktionsstilling i anæstesiologi i 2010. FYA
håber at yngre 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. Vi håber mere erfarne
anæstesiologer vil blive mindet om hvilke
overvejelser en ny kollega gør sig, og inddrage det i arbejdet som vejleder og rollemodel. Rigtig god læsning!

er fløjet af sted. Hver dag har bragt nye udfordringer og nye erfaringer.
Jeg har ikke været så træt efter arbejde siden mine første lægevikariater
som studerende.  Selvom jeg var 4-års kandidat da jeg startede, fandt jeg
mig i et speciale hvor rigtig meget var nyt. Nye procedurer og ny medicin
der skulle læres.

4 måneder er der gået. 4 måneder. Jeg
forstår faktisk ikke, at der allerede er gået
så lang tid. På mange måder føles det som
om jeg startede for et par uger siden. Der
har ganske vist være nogle korte afbrud
med juleferie og en kort barsel. Men tiden

Heldigvis er jeg også kommet i et speciale hvor undervisning og supervision tages alvorligt. Bagvagten kommer faktisk når man ringer, og de ældre
kolleger er altid villige til at give gode råd og støtte. Jeg følte mig noget
uvidende i starten, og det er man jo. Men indlæringskurven er stejl, og efter
samtale med andre af mine kolleger kan jeg høre, at jeg ikke er den eneste
der har haft det på den måde i starten. Men fantastisk, det er det.
Mikkel

Nyt ansvar. Pludselig er det mig der er narkoselægen. Eller rettere; ” jeg
hedder Mikkel og er læge fra narkosen”. Jeg har ikke helt vænnet mig til
at omtale mig selv som narkoselæge. Det kommer nu nok. Men nu er det
mig de ringer til når de står med en akut patient i skadestuen, eller når en
dårlig patient skal stabiliseres og opereres.

Overlæge dr. med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnor's Fond
I foråret 2011 uddeles nogle legatportioner til
■  	Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgiske patientforløb, herunder introduktionsstipendier (1-3 måneder).
■   Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af disputats vedr. ovennævnte emne.
Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forskningsprojekt samt 1 sides CV indsendes til:
Advokat Peter Mürsch, Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
Ansøgningsfrist 1. juni 2011
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INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG
Der modtages videnskabelige bidrag til
årsmødet 10.-12. november 2011 i
Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicin

Ved indsendelse af abstract skal det
præciseres, hvorvidt man:
- ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence - fredag d. 11. 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:
Der vil makimalt kunne præsenteres 48 posters. 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 referenceliste o.lign.
automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via
abstractsform på www.dasaim.dk til DASAIMs sekretariat senest
d. 2. august 2011.

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-Pointpræsentation, medbragt på USB 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		
■  2. Metoden, egnethed		
■  3. Resultatet			
■  4. Betydning af resultatet
■  5. Præsentation, skriftlig
■  6. Præsentation, mundtlig
Organisationskomitéen
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Legater
Dansk Selskab for Anæstesiologi
og Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt og fagligt under
følgende former:
1.  Uddeling af disponibelt beløb efter
bestyrelsens skøn, som anerkendelse for
et originalt videnskabeligt arbejde eller
bemærkelsesværdig faglig indsats
2.  Ydelse af tilskud til studierejser til yngre
anæstesiologer, som har ydet en videnskabelig indsats eller til anæstesiologer,
som ønsker at studere specielle emner
3.  Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af DASAIMs møder
4.  Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse
og fremsendes til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond, att.:
Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260
København K. Ansøgningsfristen er 30.
april og 30. september.
Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse og
forskning af rygmarvsanæstesi, herunder
specielt risikoen for og behandling af opstået lammelse og følgetilstande. Såfremt
der på grund af udeblevne ansøgninger
til det ovennævnte formål, kan legatets
afkast anvendes til forskning vedrørende
centralnervesystemets funktion i relation til
anæstesi. Legatet uddeles to gange årligt
til enkeltpersoner, institutioner, institutter
eller etablerede forskningsprojekter, hvor
dette måtte skønnes at være i overensstemmelse med legatets formål. Uddeling
sker i portioner efter legatbestyrelsens
skøn. Ansøgningsfristen er 30. april og 30.
september. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningen sendes til Jensa la
Cours Legat, att.: Advokat Keld Parsberg,
Bredgade 23, 1260 København K.
Lippmann Fonden
Lippmann Fonden (oprindelig S&W fonden)
blev oprettet i 1977 af nu afdøde direktør for Simonsen &Weel, Ole Lippmann,
kendt bl.a. fordi han gav anæstesi til Erik
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Husfeldt’s første pneumonektomi på Rigshospitalet. Fonden støtter bl.a.
lægevidenskabelige, humanitære og almennyttige formål.
I mange år har Lippmann Fonden hvert år doneret kr. 50.000 til Dansk
Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin mhp. støtte til forskning
indenfor anæstesiologien. Ansøgninger vedr. disse 50.000 kr. sendes
til formanden for DASAIM (chair@dasaim.dk). Uddelingen finder sted i
forbindelse med den årlige Husfeldt-forelæsning. Der bliver uddelt 1-4
portioner, primært til udgifter i forbindelse med uddannelse og studier
i udlandet. Der gives ikke støtte til rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor man ikke er aktiv deltager. Ansøgningsfrist er 1. oktober. Der
foreligger ikke ansøgningsskema.
Lippmann Fonden kan imidlertid også søges direkte. Udover ovennævnte
støtter Lippmann Fonden generelt yngre sundhedsforskere (inklusiv anæstesisygeplejersker og anæstesilæger), der arbejder med mindre, overskuelige,
men originale kliniske projekter, hvortil det erfaringsmæssigt kan være
vanskeligt at opnå støtte fra større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks. når der er tale om fremlæggelse
af væsentlige originale danske forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes
også ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats (men ikke ph.d.).
Ansøgninger til denne del af fonden stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til advokatfirmaet Bruun & Hjejle,  Amagertorv 24, 1160 København K.  
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrister er 1/5 og 1/10.
Professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond af 23. august 1981
Fra ovennævnte fond kommer et beløb til uddeling i én eller flere portioner. Fonden yder støtte til yngre lægers forskning inden for anæstesiologien, dvs. anæstesi, intensive terapi, smertebehandling og præhospital
behandling. Ansøgning sendes til overlæge Doris Østergaard, anæstesiologisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev senest den 1. oktober. Uddelingen finder sted i forbindelse med DASAIM’s generalforsamling.
Holger og Ruth Hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til forskning og udvikling af metoder og
apparatur inden for anæstesiologien eller til akut behandling af lunge- og
kredsløbsproblemer. Legatet uddeles til enkeltpersoner eller institutioner i få portioner. Der foreligger ikke specielle ansøgningsskemaer, men
ansøgning med kortfattet beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan,
kortfattet curriculum samt oplysninger om evt. ansøgning om støtte fra
andre steder. Ansøgning i 3 eksemplarer sendes til Holger og Ruth Hesses
mindefond, c/o Inga Hesse Kovstrup, Brandsøvej 17, Skærbæk, 7000 Fredericia. Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgningsmaterialet vil blive behandlet
fortroligt. Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, finder uddelingen sted
i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.
Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond
Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond til fremme og optimering af det operative patientforløb
Fondens formål er at virke til fremme og optimering af det operative
patientforløb ved at yde støtte og bistand til forskning og behandling
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med speciel interesse i smertereduktion, nedsættelse af rekonvalescens,
reduktion i komplikationer, samt tidlig hjemsendelse fra hospital. Uddeling af disponibelt beløb i henhold til fundatsen sker efter bestyrelsens
skøn én gang årligt med uddeling af legatet i forbindelse med DASAIMs
årsmøde. Ansøgningsfrist er 12. oktober. Ansøgningsskema findes på
hjemmesiden for anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital.
Professor, dr.med. Bjørn Ibsens Fond
Fondens formål er at støtte almennyttige – specielt videnskabelige – og
æstetiske formål.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommende DASAIM Årsmøder:
DASAIMs Årsmøde 2011: 	

10.-12. november 	

(København)

DASAIMs Årsmøde 2012:  	 8.-10. november 	

(København)

DASAIMs Årsmøde 2013: 	

(København)

14.-16. november 	
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Afsender: DASAIM, Rigshospitalet, AN/OP, HOC 4231, 2100 København Ø

Bagudgangen
Nye bøger om ledelse i anæstesiologi!

Månedens tilbud
Af Rhesus Sanguinoza (prof., dr.med., MBA, MPH, AB pos.)
Ledelse handler ikke om blod, sved og tårer – kun om blod! De
forskellige blodtyper udviklede sig under forskellige æraer i menneskehedens historie – hvor vi var jægere, samlere eller bønder.
Spritny forskning viser, at forskellige blodtyper derfor specifikt
egner sig til bestemte ledelsesstile og ledelsesopgaver.
Efter at du har læst denne bog, vil du være i stand til at skræddersy
din karriere som topleder efter din blodtype. Læs om de epokegørende studier der demonstrerede indflydelsen af Lewis-antigenet
på temperamentet og Kell og Duffy på forhandlingsevnen, og om
de første sensationelle kasuistikker der dokumenterer konceptets
holdbarhed. En B Rh neg. hospitalsdirektør forsøgte at implementere omfattende besparelser ved hjælp af LEAN-konceptet men
blev fyret, da det mislykkedes. Havde han kendt til den nye forskning, ville han have vidst at kun en 0 neg. person ville kunne lykkes
med dette koncept! En A pos. sundhedsminister blev statsminister
efter en levertransplantation, der ændrede ham til en kimære! Læs
også om blodfattige ledertypers styrker og svagheder.

Andre tilbud:

Intuitiv forankringsledelse i en normativt værdibaseret kontekst
– en kort forklarende analyse i et orthoreduktionistisk metaperspektiv. Af Bjôrnhildur Thorsteinsson Angagrilla Smaerulf. 4870
sider.
Ledelse for anæstesiologer – en grundig gennemgang. Af Hal
Othane (red.). 3½ side.
Håndbog for ældgamle anæstesiologer. Af Christa Terminalis.
Drømmer du dig tilbage til Rüsch-tuber og den sagte hvislen fra blæsebælgen i cylinderen? Er du så gammel, at du ved at et type 2 blok
intet har med n. radialis at gøre? Kan du huske dengang der virkelig

Hvad sker der i 2011?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

var krigskirurger til, en vagt strakte sig over 96 timer, og morgenbolledamen (/-manden) serverede blødkogt æg og nybagte fristelser på
vagtværelset? Så er denne bog målrettet dig! Indeholder bl.a.:
-	et kompendium over moderne relaksantia (hvordan virker gallamon og pancuronium?), lokalanalgetika efter cocain og de
nyeste metoder til udvidet monitorering under anæstesi, såsom
pulsoxymetri og blodtryksmåling
-	en liste over nutidigt lægesprog (hvad betyder ”accelererede
patientforløb”, ”CT” og ”erfaringsportefølje”?)
-	et madafsnit med klassiske danske retter som du husker dem
fra din turnustid. Nyd gensynet med lækkerierne fra madpakken
(banana splat med radiatorlunken leverpostej i nænsomt udvandet
brødkrumme), middagsklassikere som nr. 48 med ekstra gorgonzola og evergreenen mariekiks på pulver-champignonsuppe. Med
bonuskapitel om sundhedsfordelene ved 25 timers faste.
-	en gennemgang af nyere IT-baserede evasive strategier ved
truende arbejdsopgaver (klinikchef-detektorer; selvaktiverede
vagthylere; SEI dødsattest-simulationsprogram med automatisk
frysning)
-	en praktisk gør-det-selv-guide til nyere procedurer på intensivafdelingen – det er ikke så svært som du tror! Lav perkutan
dilatationstrakeotomi med to dækjern, dit gamle ”Jylland”
cykellappesæt og et party-sugerør, udfør M-mode ultralyd med
spolebåndoptageren og genopvarm patienterne med en føntørrer
og børnenes luftmadras
-	og meget andet…
En uundværlig bog!
Køb den i dag og få en storblomstret teleslynge i farvestereo
(normal pris kr. 99,95), en rollator med praktiske greb til forankring
på anæstesiapparatet (normal pris kr. 5995,00) og en blondebemalet
Madam Blå-kaffekande (smides normalt i nakken på kunderne i
”Søstrene Grene”) med i købet!

Det er blevet populært at spå om året der kommer, ofte med præmier. Bagudgangen vil ikke stå
tilbage! Derfor udbyder vi nu nedenstående tipskupon (uden præmier, da vi selv har drukket dem):

Hvor mange lægehelikoptere bliver stationeret på Færøerne i 2011?
n  1: 4-8
n  X: 9-20
n  2: Ingen – der bliver bygget en motorvejstunnel til Århus.
Bliver akutmedicin et selvstændigt speciale i 2011?
n  1: Nej
n  X: Nej
n  2: Nej (Sponsoreret af DASAIM)
Vil Jacob Trier Møller stille kritiske spørgsmål til ATLS® til generalforsamlingen i november 2011?
n  1: Ja (odds 1,04)
n  X: Nej (odds 15,8)
n  2: Han er forinden blevet direktør for ATLS® (odds 1.000.000.000,35)
Hvor stor en del af Faculty ved SSAI 2011 udgøres af kvinder?
n  1: 0-4%
n  X: 5-8%
n  2: 9-12%
Hvor mange liter kaffe drikkes der på danske anæstesiafdelinger i 2011?
n  1: 1-499.999
n  X: 500.000-999.999
n  2: > 1.000.000
Hvem er formand for DASAIM den 31. december 2011?
n  1: Ole Nørretranders n  X: Frank Arnesen
n  2: Julemanden

