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Kære læser

Ikke alt, der ligner vejledninger, er guld. I 2005 vedtog 
The Infectious Disease Society of America sammen med 
American Thoracic Society en nu herostratisk berømt 
vejledning for behandling af noskomiel pneumoni hos pa-
tienter, hvor der var øget risiko for at finde multiresistente 
bakterier. På trods af, at en tidligere vejledning fra 1966 
vedrørende behandling af pneumoni erhvervet uden for 
hospital var en tordnende succes, viste 2005-vejledningen 
sig at være det modsatte, da Kett et al. rapporterede, at 
patienter behandlet efter vejledningen (dvs. med bred-
spektrede antibiotika) havde en 70% højere dødelighed 
end patienter, der ikke blev behandlet efter vejledningen 
(dvs. blev behandlet med monoterapi) (1).

Betyder det så, at vejledninger altid er af det onde? Ikke 
efter min mening, men vejledninger skal som al anden 
information anvendes kritisk, udfordres og revideres når 
ny viden dukker op. Det er usikkert, hvorfor den nævnte 
guideline virkede imod hensigten, men den er nu under 
revision, forhåbentlig og formentlig med skyldig hensyn-
tagen til ovennævnte nye viden.

I et bredere perspektiv har jeg svært ved at tro på, at 
en vis standardisering af klinisk praksis ikke vil gavne 
patienterne, især hvis standarden bæres af systema-
tisk indsamlet viden (dvs. er baseret på forskning) og 
indføres med respekt for dens begrænsninger. Måske er 
det den viden, som må erhverves for at kunne udarbejde 
en standard, snarere end standarden i sig selv, som er 
væsentlig for den gavnlige effekt? Uanset om det nu er 
det ene eller det andet, så kan standardisering / viden 
opnås ved at skrive vejledninger, men også ved at udføre 
forskning, deltage i kurser, udvekslings- og uddannel-
sesprogrammer på tværs af regioner, landegrænser og 
kontinenter. I dette nummer af DASINFO fortælles om 
jubilæums-symposiet i intensiv terapi på Hindsgavl og 
det tilhørende guidelinemøde, om den fællesnordiske ef-
teruddannelse i præhospital og katastrofebehandling, om 
den ny præeklampsi-vejledning, og om alt muligt andet 
som handler om at øge kvaliteten af vores fag i bredeste 
forstand. God læselyst!

Redaktør Kirsten Møller

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

Indlæg til dAsInfo sendes til redaktøren:
Overlæge Kirsten Møller
Rigshospitalet, afsnit 2093
E-mail: redaktoer@dasaim.dk

Manuskripter og indlæg modtages elektronisk 
i rtf- og Word-format.

1.  Implementation of guidelines for management of possible multidrug-
resistant pneumonia in intensive care: an observational, multicentre 
cohort study. Lancet Infect Dis 2011; 11: 181-189.
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RefeRat fRa IntensIv symposIum 2012 
- 10 åRs jubIlæum
HIndsgavl slot, mIddelfaRt 27.-28. januaR
  
Overlæge Marcela Carlsson1, afdelingslæge Ole Pedersen1, afdelingslæge Thomas Strøm1,  
professor Else Tønnesen2, professor Palle Toft1, overlæge Bjarne Dahler-Eriksen1

Intensiv Symposium Hindsgavl kunne i år fejre 10. års 
jubilæum. Som en af de oprindelige initiativtagere kunne 
Kurt Espersen (KE) byde velkommen i Hindsgavls nyre-
staurerede konferencefaciliteter med en kort gennem-
gang af symposiets historie. 

Velkomst ved kurt espersen
Det første møde blev afholdt i 2003 for at markere 50 års 
dagen for den intensiv medicinske behandling i Dan-
mark. Allerede på det første møde var det lykkedes at 
tiltrække markante udenlandske foredragsholdere såsom 
professor Mervin Singer fra London, der som bekendt 
også var foredragsholder på sidste års symposium. KE 
kunne fremvise en imponerende liste over de sidste 10 
års udenlandske foredragsholdere, hvoraf mange er 
forfattere til væsentlige artikler indenfor det intensive 
område.

Der blev også sagt tak til resten af medlemmerne af den 
oprindelige planlægningsgruppe som udover KE bestod 
af Ebbe Rønholt, Kristian Antonsen og Anders Larsson.

KE lagde afslutningsvis vægt på den sociale betydning af 
de årlige symposium med en serie billeder fra kaffepau-
serne og festmiddagene og ønskede alle deltagerne et 
rigtigt godt symposium.

åbningstale ved mads koch hansen
Den efterfølgende åbningstale blev afholdt af anæstesio-
log og formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen 
(MKH) under overskriften ”Hvordan får vi råd til intensiv 
terapi i fremtiden?”. På landsplan råder Danmark over ca. 
400 intensive behandlingspladser og ca. 75 intermediære 
pladser, men vurderet ud fra antallet af kapacitetsmæs-
sige overflytninger, opgjort fra alle 5 regioner, er der en 
betydelig underkapacitet. Årligt flyttes ca. 800 patienter 
fra en intensiv afdeling til en anden udelukkende af kapa-
citetsmæssige årsager, og selv om antallet af intensive 

sengepladser øges år for år, ser det ikke ud til at dette 
mindsker antallet af kapacitetsmæssige overflytninger. 

MKH kunne også fremvise diverse grafikker over sund-
hedsudgifter i forhold til patientalder. Specielt hospi-
talsudgifter øges ganske betydeligt for danskere over 70 
års alderen. Og dette sammensat med en demografisk 
udvikling i Danmark over de kommende 10-20 år med en 
betydelig ændring i den danske alderssammensætning 
med mange flere +70 årige, kommer dette til at give både 
økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer. Den 
gode nyhed er at intensivisterne nok ikke bliver arbejds-
løse lige med det samme. 

Med afsæt i de fremtidige udfordringer talte MKH videre 
om nødvendigheden af prioriteringer, men med en klar 
arbejdsfordeling mellem politikere og læger. Politikerne 
fastlægger den økonomiske ramme og står for lovgivnin-
gen, mens lægerne prioriterer sundhedsfagligt indenfor 
rammerne af sundhedsloven, autorisationslov, lægeløftet 
og kodeks for lægefaglig rådgivning - de mest syge først. 
Prioritering i sundhedsvæsenet bør ske på et oplyst og fag-
ligt grundlag og prioritering må ikke ske ved sygesengen!

I fremtiden bør der være på fokus på nationale kliniske 
retningslinjer, og i den forbindelse roste MKH det påbe-
gyndte arbejde indenfor det intensiv medicinske område, 
hvor arbejdet med nationale guidelines er påbegyndt. 
Nationale kliniske retningslinjer skal sikre ”samme høje 
standard” overalt og vidensdeling i sundhedsvæse-
net. Som eksempel på arbejdet med nationale kliniske 
retningslinjer, blev de engelske udgivelser i regi af NICE 
nævnt (www.nice.org.uk). 

Kvalitetsarbejde skal derfor prioriteres højt i fremtiden 
og MKH afsluttede sin forelæsning med følgende tre 
statements: 
- Data der viser faglige indikatorer, er helt centrale i 

udvikling af kvaliteten - en forudsætning for at kunne 
flytte sig er, at man ved, hvor man befinder sig.

- For at kvalitetsmål bliver brugbare, kræver det dog, 
at kvalitetsmålene giver mening i det kliniske arbejde. 
Derfor er klinikerne helt centrale i udviklingen og ud-
vælgelse af de mål, kvaliteten bliver målt på

| kongresreferAt |

1  Anæstesiologisk-Intensiv afdeling, Odense Universitetshospital
2  Anæstesiologisk - Intensiv afdeling, Århus Universitetshospital
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- Tid til kvalitetsarbejdet skal prioriteres. Blandt andet 
at give konkret og hurtig respons på de indberettede 
relevante oplysninger, så der kan laves strategier for 
kvalitetsudviklingen.

Og med disse fremtidige udfordringer ønskede MKH os 
alle tillykke med fødselsdagen og et godt symposium. 

svært respirationssvigt
Det meste af fredagens møde var afsat til at diskutere 
respirationsinsufficiens. Bill Tunnicliffe (BT) fra Queen Eli-
sabeth University Hospital i Birmingham (Intensiv afdeling 
med 78 sengepladser) fokuserede på ARDS og behandling 
af svært respirationssvigt. BT refererede indledningsvis til 
to artikler om ventilatoriske (Chest 2010; 137:1203-16) samt 
non-ventilatoriske strategier ved svært hypoksisk respirati-
onsinsufficiens (Chest 2010; 137:1437-48).

Vedrørende ARDS definition henviste BT til Berlin kon-
sensus (ESICM kongres i oktober 2011), hvor man vedtog, 
at den mere end 25 år gamle ARDS-definition trænger 
til en revision. ARDS, karakteriseret med inhomogent 
lungevæv, er den samme sygdom med 3 forskellige 
sværhedsgrader: mild, moderat og svær. Alle sværheds-
grader behandles med lungeprotektiv ventilation (LPV) 
med lavt TV, da dette har vist forbedret overlevelse hos 
respiratorpatienter (NEJM 2000;342:1301-8). BT stillede 
spørgsmålet ”bidrager LPV alligevel til mortalitet og 
morbiditet hos ARDS patienter, fordi respirator-relateret 
skade (VILI) rammer i det raske lungevæv?” Der er fortsat 
ikke enighed om, hvilke behandlingsmål der er sikre for 
patienter med ARDS - hvor høj må pCO2 være under 
permissiv hyperkapni, og hvor lav pO2 kan vi acceptere 
hos hypoksiske patienter? BT gennemgik hypoksi-indu-
cerbare faktorer (HIF) og med henvisning til en artikel om 
iltindhold i blodet hos bjergbestigerne på Mount Everest 
(NEJM 2009; 360:140-9), argumenterede han for, at man 
kan acceptere mere konservative behandlingsmål for ilt-
saturation (omkring 85 %) og pH (≥ 7,25) hos kritisk syge 
patienter med ARDS. Restriktiv væsketerapi hører med til 
behandling af svært hypoksisk lungesvigt.

BT gennemgik tre studier vedrørende brug af beta2-
agonister hos ARDS patienter (Am J Respir Crit Care 
Med 2006; 173: 281-7, Am J Respir Crit Care Med 2011; 
184:561-8 og Lancet 2012; 379:229-35 Epub 2011;Dec.11) 
og konkluderede, at der ikke er dokumentation for at 
bruge hverken inhalation eller infusion af beta2-agonister 
hos ARDS patienter.

BT forklarede behandlingsprincipper ved ekstrakorporal 
CO2-fjernelse (ECCOR), en terapimodalitet, som med 
fordel kan indsættes i det veno-venøse ekstrakorporale 
kredsløb, der bruges i behandling af nyresvigt, alternativt 
i ECMO-kredsløb.

I sit andet foredrag fokuserede BT på højfrekvent oscil-
lationsventilation (HFOV) og gennemgik HFOV´s behand-

lingsprincipper. HFOV er baseret på ”open lung” teori, 
dvs. opretholdelse af et konstant lungevolumen samt 
ventilation med meget høj frekvens og med tidalvolu-
mina mindre end dead space. BT foreslog HFOV-indstil-
linger samt den initiale strategi ved behandlingsstart 
hos en voksen patient. BT fremhævede flere praktiske 
problemer forbundet med HFOV som behov for sugning 
og fugtning af den tilførte ilt.

BT gennemgik 2 voksne studier vedrørende HFOV (MOAT-
studie fra Am J Respir Crit Care Med. 2002; 166 (6): 801-8 
samt Crit Care 2005; 9 (4): R430-9. Epub 2005 Jun 21). De 
to studier giver ikke evidens for brug af HFOV til voksne 
patienter. Metaanalyse af 8 randomiserede, kontrolle-
rede HFOV-studier med i alt 419 voksne patienter med 
ARDS (BMJ. 2010 May 18; 340: c2327. doi: 10.1136/bmj.
c2327) viser forbedret overlevelse af HFOV-behandlede 
patienter sammenlignet med konventionel ventilation. 
Derfor ser vi meget frem til resultater af OSCAR-studiet, 
et randomiseret multicenterstudie, som fortsat pågår, og 

| kongresreferAt |
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som sammenligner konventionel ventilation mod HFOV 
hos voksne ARDS patienter. Der er planlagt inklusion af 
802 patienter, og dermed bliver OSCAR-studiet det andet 
største kliniske forsøg vedrørende mekanisk ventilation. 
Den intensive afdeling, BT arbejder på i Birmingham, har 
inkluderet mere end 90 patienter til OSCAR-studiet.

Giles Peek (GP) fra University Hospital of Leicester holdt 
et foredrag om den nuværende og fremtidige behandling 
med ECMO. Veno-arteriel ECMO bruges som både cirku-
latorisk og respiratorisk støtte, mens veno-venøs ECMO 
udelukkende er respiratorisk støtte. Selv lungeprotektiv 
ventilation med TV=6 ml/kg kan ved heterogenitet af lun-
gevævet ved ARDS give meget større TV i de lungeafsnit, 
som er åbne. GP refererede til to studier, der dokumente-
rede et systemisk inflammatorisk respons under meka-
nisk ventilation via måling af plasma cytokiner (JAMA 
1999;282:54-61 og ICM 2002;28:834-41). Med spørgsmålet 
om TV = 6 ml/kg er lavt nok (ARJCCM 2007;175:160-6), 
advokerede GP for beskyttelse af det raske lungevæv, 
ultimativt med ECMO-behandling.

GP gennemgik resultater fra CESAR-studiet, som ran-
domiserede i alt 180 voksne patienter med hypoksisk 
lungesvigt enten til ECMO eller til konventionel ventila-
tion. Overlevelsen var 63% i ECMO-gruppen mod 47% i 
gruppen behandlet med konventionel ventilation (Lancet 
2009;374:1351-63). Ikke alle patienter randomiseret til 
ECMO behandling har modtaget ECMO (22 ud af 90 
patienter). Økonomisk analyse af studiet viste, at brug 
af ECMO er omkostningseffektiv med NNT = 6 (Health 
Technology Assessment 2010;14:35). GP har til sammen-
ligning anført, at den etablerede statinbehandling ved 
hypercholesterolæmi er NNT mere end en faktor 1000 hø-
jere. GP fremførte de væsentligste kritikpunkter af CESAR 
studiet som fx ingen standard behandlingsalgoritme for 
konventionel ventilation eller behandlingsforskel mellem 
grupperne, hvor flere patienter i ECMO gruppen modtog 
steroidbehandling.

GP forklarede behandlingsprincipper ved ECMO og viste 
eksempler på dobbelt lumen-katetre, som bruges under 
ECMO-behandling. Han nævnte, at der var stigende erfa-
ring med lavt heparin forbrug under ECMO-behandling 
samt udbredelse af mobile ECMO-hold.
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GP indledte sit andet foredrag med historiske betragt-
ninger omkring udvikling af ECMO: opfindelse af heparin 
i 1915, den første åbne hjerteoperation i 1953, den 1. 
succesfulde ECMO-behandling i 1971 samt mange flere 
begivenheder.

GP gennemgik et kohortestudie af 80 patienter med 
H1N1-relateret ARDS, som blev overflyttet til et ECMO-
center (JAMA 2011; 306: 1659-68). Overlevelse af pa-
tienter, overflyttet til et ECMO-center, var bedre end hos 
matchende patienter uden overflytning. GP havde et 
forslag om ECMO som 1. linje terapi til patienter med 
svær ARDS under henvisning til editorial til ovennævnte 
artikel (JAMA 2011:306:1703-4).

Afslutningsvis viste GP et billede af en ung vågen patient 
på 120. dag i behandlingsforløb af ECMO. Pt. fejrede sin 
fødselsdag under åben himmel i haven på sygehuset led-
saget af et mobilt ECMO-hold. Hvis det er problematisk 
at afvikle ECMO, som hos denne patient, er lungetrans-
plantation den eneste behandlingsmulighed, men lykkes 
meget sjældent i praksis.

muskler, motion og myokiner
Bente Klarlund (BK) fra Righospitalet holdt et spændende 
og underholdende indlæg under titlen ”Muskler, motion 
og myokiner”. BK redegjorde for, hvordan overvægt er 
forbundet med en let grad af inflammation. Denne lavin-
tensitets-inflammation ved overvægt disponerer til diabe-
tes mellitus type 2, kardiovaskulær sygdom, coloncancer 
og brystcancer. Det synes specielt at være abdominalt 
eller visceralt fedt, som disponerer til den øgede morbi-
ditet ved overvægt (European Heart J 2003; 24: 1531-37). 
Således synes talje-hofteratio at være et bedre mål for 
risikoen for arteriosklerose og akut myokardieinfarkt end 
BMI (Lancet 2005; 366: 1640-49). Mekanismen for denne 
lavintensitets-inflammation ved øget visceralt fedt synes 
at være, at det viscerale fedt stimulerer makrofagerne, 
der igen inducerer en øget sekretion af TNFα. 

Fysisk træning virker antiinflammatorisk. Ved fysisk 
træning frigøres IL-6 uden forudgående TNFα stimulation, 
og endvidere frigøres det antiinflammatoriske cytokin 
IL10. Det er muligt, at IL-6 er den faktor, som medierer 
nogle af de gavnlige effekter ved træning (J Musc Res 
Cell Motility 2003; 24: 113-119). I det hele taget beskytter 
regelmæssig træning mod den kroniske inflammation, 
der er forbundet med specielt højt indhold af visceral 
fedt. Personer, der dyrker regelmæssig fysisk aktivitet, 
lever 5 år længere og har lavere morbiditet. 

Accidentiel hypotermi
Festforelæsningen fredag eftermiddag blev afholdt af 
Benedikt Kjærgaard (BKj) som i anledningen af jubilæet 
havde iklædt sig gallauniform fra flyvevåbenet. BKj er 
thoraxkirurg fra Aalborg Sygehus og har i mange år 
tilbudt transport og opvarmning af hypoterme patienter 
på transportabel hjerte-lungemaskine. BKj startede med 
at præsentere sig selv som ”thoraxkirurg – dyreforsker – 
krigskirurg – SAR helikopterlæge og skabs-anæstesiolog” 
og på vanlig underholdende vis gennemgik BKj skelsæt-
tende episoder i hans karrierer. 

BKj aktuelle forskning indbefatter dyreforsøg hvor typisk 
grise opereres i apnø med O2-tilførsel via et CPAP-system 
og således med tidalvolumen på nul og med CO2-
absorber indsat i kredsløbet til fjernelse af ophobet CO2. 
Denne forskning har i praksis muliggjort at patienter som 
ellers var inoperable, har kunnet opereres i længereva-
rende apnø. 

BKj gennemgik en del sygehistorier med hypoterme pa-
tienter som gennem de seneste 10 år er blevet opvarmet 
med transportabel hjerte-lungemaskine og har overlevet. 
Dette førte BKJ til sidste års Præstø ulykke hvor 14 efter-
skoleelever og deres lærer den 14. februar 2011 kæntrede 
i en dragebåd i Præstø Fjords iskolde vand. 7 af disse 
unge fik hjertestop og BKj gennemgik hans egen rolle 
ved denne ulykke og specielt han rolle i forhold til en af 
disse unge som blev lagt på transportabel hjerte-lunge 
maskine på Næstved Sygehus og samme aften transpor-
teret til Skejby Sygehus og siden udskrevet i god behold. 

Aftenen sluttede som sædvanligt festligt med festmid-
dag og dans til levende musik. Under festmiddagen blev 
der uddelt rejselegater til unge intensivister og Kristian 
Kjær Andersen, Århus, Arash Afshari, København, Nicolai 
Haase, København, Christine Hvas, Århus og Søren Ru-
dolph, København modtog alle under applaus kr. 12.000,- 

Akut nyresvigt
John Kellum (JK) fra Pittsburgh, USA, indledte lørdag 
morgen med et indlæg om ”Acute Kidney Injury: Diag-
nosis, epidemiology and treatment”. JK redegjorde for 
den fortsat høje mortalitet blandt intensivpatienter, som 
udvikler Acute Kidney Injury (AKI) (JAMA 2005; 294:813-
818), og perspektiverede det ved at anslå, at omkring 2 
millioner patienter på verdensplan vil dø af dette ”kid-
ney attack” uden vi til fulde forstår den egentlige årsag. 
JK fremdrog RIFLE kriterierne for AKI (Crit care 2004, 
8:R204-212), og anbefalede samtidig brug af ”Modified 
RIFLE criteria” ved stratificering af patienterne for ikke 
at overse op til 10% i risiko for udvikling af AKI (Int Care 
Med 2009; 35: 1692-1702). En anden risikofaktor, for at 
miste patienter i risiko for AKI, er manglende baseline 
creatinin ved RIFLE vurdering, hvorfor denne skal forsø-
ges estimeret. 

| kongresreferAt |
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JK redegjorde for nye undersøgelser, som viser at svig-
tende nyrefunktion forværrer forløbet af en pneumoni 
ved at svække det immunologiske respons og dermed 
manglende bakteriel clearance (Kidney Int 2011; 80:633-
644). AKI er ikke kun en risiko blandt patienter med svær 
sepsis indlagt på en intensiv afdeling, men kan også ses 
hos næsten 25% af patienterne med ikke-svær (non-
severe) pneumoni udenfor intensiv afdelingerne. Også 
disse patienter har øget mortalitet (Kidney Int 2010; 77: 
527-535).
Med fokus på renal replacement therapy (RRT) i form af 
intermitterende hæmodialyse (IDH) eller continuous renal 
replacement therapy (CRRT) talte JK herefter om behand-
lingsintensitet, -modalitet og -timing (initiering af RRT). 
Med det formål at sammenligne to forskellige intensi-
tetsniveauer af RRT fremdrog JK en meta-analyse, samt 
to studier med henholdsvis 1124 og 1508 patienter, hvor 
man ingen gevinst fandt ved at øge intensiteten af RRT 
vurderet ud fra mortalitet, genvindelse af nyrefunktion el-
ler svigt af andre organer (CJASN 2010; 5: 956–963, NEJM 
2008; 359: 7-20, NEJM 2009; 361: 1627-1638). Guidelines 
fra KDIGO (www.kdigo.org) afspejler disse studier, og 
anbefaler CRRT behandling til hæmodynamisk ustabile 
patienter med erstatningsvolumen 20-25 ml/kg/time. Men 
hvornår skal behandlingen startes? Sandsynligvis venter 
vi for længe og ”underforbruger” RRT, hvilket er til skade 
for patienterne, vurderet i et retrospektiv cohorte studie. 
Her fandt man kun 14% af RIFLE-F patienterne behandlet 
med RRT med en samlet mortalitet på 26% (Crit Care 
2006; 10: R73). Analogisk ville ingen acceptere at blot 
14% af patienterne med Acute Lung Injury og respirato-
risk insufficiens respiratorbehandles.

JK fortsatte dernæst med foredraget ”Sepsis-Induced 
AKI: New insights into pathology and treatment”. Indled-
ningsvis konstateredes, at mortaliteten for ARDS, septisk 
shock og kardiogent shock er faldende, mens den er sta-
tionær for AKI (NEJM 2004; 351: 159-169). Sepsis er den 
hyppigste årsag til AKI og incidensen er stigende (Nat 
Rev Nephrol 2011; 7: 209-217). Men hvorfor opstår AKI? 
Er AKI betinget af iskæmi? Hvad er mekanismen? Afklem-
mes blodforsyningen til nyren opstår iskæmi og foran-
dringerne er forenelige med acute tubular necosis (ATN). 
Dette er ikke tilfældet ved sepsis induceret AKI, hvor 
morfologien er helt forskellig fra ATN, og kun minimal 
skade ses ved biopsi. I dyreeksperimentelle studier med 
induktion af sepsis og kontinuerlig måling af renal blood 
flow (RBF) findes hyperdynamisk kredsløb med renal 
vasodilatation og øget blood flow, men stigende creati-
nin, faldende diureser og faldende creatinin clearance. 
Det er således ikke vasokonstriktion og/eller nedsat RBF 
som er årsag til AKI under sepsis (AJRCCM 1999; 159: 
1186-1192, Int Care Med 2003; 31: 2509-2513). Men hvad 
er så årsagen? 

Nyrerne producerer 100-200 liter ultrafiltrat dagligt, og 
reabsorberer over 98%. De proximale tubulære epitelcel-
ler eksponeres for peptider, hormoner, inflammatoriske 
molekyler og kvælstofholdige affaldsprodukter, og vil 
påvirkes af toxiner og cytokiner fra andre organer. Nyere 
studier tyder på, at det inflammatoriske miljø under sep-
sis medførende kraftig stigning i cytokiner og kemokiner, 
kan være den afgørende faktor, som fører til AKI (Contrib 
Nephrol 2010; 165: 39-45). Fra skadet væv frigøres im-
munologiske fare signaler (danger-associated molecular 
pattern = DAMP -molekyler), som kommunikerer med 
andre organer, i særdeleshed nyrerne. Resultatet bliver 
aktivering af dendritiske celler og T-celler, medførende 
lokal inflammation og AKI. De tubulære epitelceller 
de-differentierer, før de på ny prolifererer, migrerer og 
re-differentierer til modne celler. Fejler denne proces kan 
skaden persistere og patienten udvikle kronisk nyreinsuf-
ficiens. I et studie med 1836 patienter med pneumoni 
udviklede 34% AKI. Øget forekomst, øget sværhedsgrad 
og dårligere outcome af AKI var signifikant associeret 
med høj koncentration af plasma cytokiner, i særdeles-
hed interleukin 6 (IL-6) (Kidney Int 2010; 77: 527-535). 

JK redegjorde slutteligt for mulige fremtidige behand-
lingsstrategier, men slog forinden fast, at vi ikke kan 
saltvandsbehandle vores patienter ud af AKI. Patienterne 
skal have tilstrækkelig væske, men ikke mere end det. 
Antibiotika er fortsat vigtige i sepsisbehandlingen og 
øger overlevelsen, om end dyreforsøg har vist en forbi-
gående forværring af nyrefunktionen, sammenlignet med 
ikke-antibiotikabehandlet sepsis (Kidney Int 2012; 40: 538-
543). Ved effektiv blodrensning, ikke nødvendigvis RRT, 
kan koncentrationen af cirkulerende skadelige cytokiner 
sænkes (Critical Care 2010; 14: R4). Ved eksempelvis Cy-
toSorb™ pumpes blodet som ved vanlig dialyse gennem 
et filter, hvor specielle kugler med stor overflade binder 
og fjerner cytokiner og andre toxiner fra blodet. Endelig 
eksperimenteres med immunmanipulation, hvor inflam-
mationen i nyrerne søges blokeret via anti-T celle terapi 
(cyclosporin). Ifølge JK bliver cyclosporin sandsynligvis 
ikke en behandlingsmulighed, men andre immunmanipu-
lerende medikamina kan forventes. 
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Unge forskere indenfor intensiv terapi
Til dette års Hindgavl symposium var der indlagt et nyt 
punkt på programmet: Unge forskere indenfor intensiv 
terapi. Dette er en mulighed for unge forskere at frem-
lægge deres forskning og en mulighed for deltagerne at 
høre lidt om hvad der foregår af forskning på de danske 
intensiv afdelinger.

Asger Granfeldt (AG) fra Århus fortalte om sit ph.d.-
forløb. Forløbet har været delt i to: et endotoxin studie 
og et postconditionerings studie. Begge studier er lavet i 
dyremodeller. Endotoxin studiet gik ud på at undersøge 
produktionen af forskellige markører ved indgift af endo-
toxin (lipopolysaccharid) (Acta Anaesth Scand. 2008; 52: 
614-20). AG’s andet studie omhandlede postconditione-
ring ved hjertestop. Man inducerede hjertestop I forskel-
lige dyremodeller og undersøgte neutrophile granulocyt-
ters rolle for infarktstørrelsen (Acta Anaesth Scand. 2012; 
56: 48-56). AG har undervejs været i Atlanta og lavet 
yderligere forskning omkring hjertestop i dyremodeller. 
Blandt andet har han undersøgt effekten af rescucitation 
med lidocain/adenosin. Disse resultater er endnu ikke 
publicerede. Asger har afleveret sin ph.d.-afhandling og 
er stadig aktiv forsker i gruppen i Århus.

Nikolaj Haase (NH) fra København gav en status på 6S 
studiet. NH er ph.d.-studerende og har været en af pri-
mær investigatorerne bag studiet. 6S er et Skandinavisk 
multicenterstudie med 26 deltagende afdelinger i både 
Danmark, Island og Norge. Sverige har ikke deltaget 
pga. en restriktiv lov på området. Studiet har undersøgt 
effekten af kolloid vs. krystalloid til kritisk syge patienter 
med septisk shock indlagt på intensiv afdeling. Studiets 
primære endepunkt er mortalitet og nyresvigt. 800 pa-
tienter er randomiseret over 2 år (2010 til 2011). NH viste 
baseline date fra interim analysen efter 400 patienter: 
2/3 mænd, alder 66 år, 87% af patienterne havde septisk 
shock endvidere havde patienterne en SAPSII score på 
53. Outcome ved interim analysen viste at 37% havde 
nyresvigt, 22% var i dialyse på intensiv afdelingen samt 
en 90 dages mortalitet på 50%. Alle data er fra begge 
grupper da studiet er blindet og koden endnu ikke åbnet. 
Studiet er et godt eksempel på at forskning sagtens kan 
udføres på tværs af landegrænser. Man regner med at 
kunne præsentere resultaterne fra 6S medio marts 2012. 
NH nævnte også at gruppen allerede er gået i gang med 
et nyt multicenterstudie: TRISS. Her er målet at randomi-
sere 1000 patienter med septisk shock til 2 hæmoglobin 
niveauer: 4,3 og 5,6 mM. Resultaterne fra begge studier 
ventes med spænding. 

Thomas Strøm (TS) fra Odense fortalte om det videre 
arbejde med patienterne fra studiet om ingen sedation 
(Lancet 2010; 375: 475-80). Gruppen har efterfølgende 
kigget på forskellige parametre og vist at de sederede 
patienter havde en nedsat urinproduktion og flere ny-
resvigt sammenlignet med interventionsgruppen som 
ikke fik sedation (Crit Care 2011; 15: R119). Der var ingen 

forskel mellem grupperne mht. væskebehov, vasopres-
sor eller blodtryk. Endvidere blev den psykologiske 
follow up undersøgelse præsenteret (Crit Care 2011; 15: 
R293). 2/3 af patienterne kunne huske at have været på 
intensiv afdelingen. Forfatterne fandt ingen forskel mel-
lem de sederede og ikke sederede patienter på nogle af 
de undersøgte psykologiske parametre: alment helbred, 
depression eller posttraumatisk stress. Som i andre 
undersøgelser deltog kun ca. 20% af de randomiserede 
patienter pga. høj mortalitet i studiepopulationen. TS skal 
forsvare sin ph.d.-afhandling den 24/3-2012. Wes Ely fra 
Vanderbilt USA og Peter Sackey fra Karolinska Sverige 
har sagt ja til at være opponenter og i tilslutning til for-
svaret holdes et symposium om delirium hos kritisk syge 
patienter. Gruppen i Odense har planer om et multicenter 
center studie for at undersøge effekten af ingen sedation 
i en større patientpopulation.

Professorerne om året der gik
Palle Toft (PT) og Else Tønnesen (ET) havde et indlæg om 
Intensive nyheder fra året der gik. Da Hindsgavl har 10 
års jubilæum fremlagde de begge, hvordan vi for 10 år 
siden ved symposiets begyndelse havde mange studier, 
der synes at påvise, at der var gavnlig effekt af at maksi-
mere behandlingen, så som Aktiveret Protein C, intensiv 
blodsukkerregulering, early goal directed therapy og høj 
ultrafiltration ved CRRT. Indenfor de sidste år er der imid-
lertid kommet flere studier, der viser gunstige effekter 
hvis man er mindre aggressiv i sin behandling. Således 
har undersøgelser vist, at man bør reducere sedationsni-
veauet eller evt. helt undlade sedation. Man skal måske 
ernære patienterne mindre intensivt, ikke anvende så 
mange kolloider og anvende lavt tidal volumen 6 ml/kg 
på respirator. 

PT lagde for med at anføre, at Xigris er blevet afregi-
streret efter 10 år på markedet. Nye undersøgelser har 
endvidere vist, at regionalt citrat antikoagulation ved 
CRRT sammenlignet med systemisk lavmolekylær hepa-
rin ikke er forbundet med en bedret overlevelse (Ne-
phrol Dial Transplant 2011; 26: 232-39). Det har svært at 
påvise, at en øgning af ultrafiltrationsmængder over 25 
ml/kg/time resulterer i bedret overlevelse. Der er dog en 
nedre grænse for intensiteten af blodrensende terapi. 
Således har man undersøgt 32.665 ambulante patienter 
med intermitterende hæmodialyse 3 gange om ugen. 
Hypotesen var, at dagen efter det lange dialyseinterval 
i 3 døgn, ville være forbundet en øgning af antallet af 
komplikationer. Der var også højsignifikant flere kardio-
vaskulære komplikationer på denne dag (NEJM 2011; 
365: 1099-07). 
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Crash 2 studiet for 2010 viste øget overlevelse for trau-
mepatienter, der blev behandlet med fibrinolysehæm-
mer. En subgruppeanalyse i 2011, hvor man kun så på 
de traumepatienter, der blødte, viste, at der var gavnlig 
effekt af fibrinolysehæmmer, såfremt dette blev givet 
inden for 3 timer efter traumet. Såfremt fibrinolysehæm-
mere blev givet mellem 3-8 timer efter traumet, var dette 
forbundet med øget dødelighed. Forfatterne anførte, at 
en forklaring kunne være tidlig fibrinolyse ved traume 
efterfulgt af DIC allerede mellem 3-8 timer (Lancet 2011; 
29. marts). I 2011 har studier vist, at overvægt, og endda 
svær overvægt er forbundet med bedre overlevelse 
blandt kirurgiske intensive patienter, det såkaldte fedme-
paradoks (Crit Care Med 2011; 37: 1793-99). Der har været 
focus på association mellem anvendelse af kolloider og 
akut nyresvigt (Crit Care Med 2011; 39: 1335-42, cochrane 
database of Syst. Reviews 2011; 3: CD000567). Vi afventer 
spændt resultaterne fra det store danske/skandinaviske 
studiet 6S.

Der er enighed om, at frekvensen af ARDS er faldende 
(Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: 59-66). Derimod er 
der uenighed om mortaliteten af ARDS også er faldende. 
Studier af ARDS er præget af meget heterogene popula-
tioner og er ønskes en ny definition for ARDS. Kontrol-
leret ventilation medfører en meget hurtigt indsættende 
svækkelse af respirationsmuskulaturen. Denne svækkelse 
ses allerede efter 1 døgns respiratorbehandling og falder 
liniært de dage, patienten er fuldt ventileret. Samtidig 
ses en mindskning af muskelfibernes omkreds histolo-
gisk. Denne svækkelse af respirationsmuskulaturen kan 
afhjælpes ved hurtigt at lade patienten få en form for as-
sisteret ventilation, fx pressor support (Am J Respir Crit 
Care Med 2011; 183: 364-71).
I et studium fra 2011 viser, at den bedste predictor og out-
come for patienter med pneumoni er deres funktionelle 
status før indlæggelse på intensivafdeling (Chest 2011; 
139: 88-94). Således har et fransk studium ved patienter 
med levercirrose vist meget gode overlevelsesresultater. 
I dette franske studium af DAS et al (CCM 2010; 38: 2108-
16) behandlede man patienterne med cirrose indlagt 
på intensivafdeling med multiorgandysfunktion med 3 
dages fuld intensiv terapi. Herefter evaluerede man med 
SOFA score om patienterne havde gavn af behandlingen. 
I studiet anvendtes dog eksklusionskriterier, idet patien-
ter, som havde været sengeliggende forud for indlæg-
gelse, og patienter med hepato-renalt syndrom, ikke blev 
tilbudt indlæggelse på intensivafdeling. 

Et studiet fra 2011 viste, at det var svært at forudsige 
prognosen ved kritisk syge medicinske patienter (CCM 
2011; 39: 474-79). Såfremt en person fra behandlerteamet 
forudsagde, at patienten ikke ville overleve, var der kun 
52%, der døde. Såfremt to behandlere forudsagde døden, 
var mortaliteten 66%. Såfremt der var enighed blandt alle 
behandlerne om, at patienten ikke ville overleve, var der 
på trods heraf 16%, der overlevede.

Der er ikke nogen perfekt hæmodynamisk parameter, 
men et interessant studium har vist, at graden af misfar-
vede skjolder på underekstremiteterne og oliguri samt 
forhøjet laktat er prodiagnostiske for overlevelsen ved 
septisk shock, mens MAP, CVP og overraskende cardiac 
index ikke var (Intensive Care Med 2011; 37: 801-7). Tidli-
gere har man vist, at temperaturgradienten kombineret 
med bikarbonat og laktat i blodet også kunne identificere 
patienter med hypoperfusion. Serum laktat og SVO2 er 
gode parametre for perfusionen, men de stemmer ikke 
altid overens. Da der ikke er nogen perfekt hæmodyna-
misk parametre, bør man anvende den multiparametrisk 
tilgang for at kunne vurdere hæmodynamikken. I studiet 
fra det sydlige Afrika randomiserede man børn med 
sepsis og shock til bolus infusion af natriumklorid eller 
albumin sammenlignet med langsom væskeinfusion af 
natriumklorid. Overraskende var der øget dødelighed 
ved de patienter, der blev behandlet med bolus infusion. 
Forfatterne diskuterede, om den øgede mortalitet kunne 
skyldes iskæmi reperfusion ved disse børn, hvoraf 57% 
havde malaria (NEJM 2011; 364: 2483-95).

I et spændende hollandsk studium har man anvendt 
tidlig laktatvejledt behandling til kritisk syge patienter. 
Patienter, der manglede væske, fik væskebehandling, pa-
tienter med dårlig myokardiefunktion fik inotropi, mens 
patienter med høj SVO2, hvor serum laktat ikke faldt på 
trods af behandlingen, blev behandlet med vasodila-
terende behandling i form af nitroglycerin. Disse tiltag 
for at bedre vævsperfusionen reducerede mortaliteten 
signifikant (Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 752-X1). 
En af de store mænd inden for intensivterapi, ameri-
kaneren Max Harry Weil, døde august 2011. Ligesom 
vores egen Bjørn Ibsen lagde MHW vægt på at bevare 
en vævsperfusion snarere end at opretholde et bestemt 
MAP. PT benyttede lejligheden til at advare mod ukritisk 
anvendelse af noradrenalin til opretholdelse af MAP 
uden nøje multimodal (cardiac index, SVO2, laktat, base 
excess, klinisk undersøgelse) af hæmodynamikken, idet 
dyreeksperimentelle undersøgelser tyder på, at iatrogen 
induceret noradrenalin maskeret hypovolæmi giver totalt 
svigt af flere organer (Crit Care Med 2003; 31: 903-9).

Herefter fulgte Else Tønnesen (ET), som talte om gluta-
mintilskud til total parenteral ernæring (TPN ) samt tidligt 
versus sen TPN. Herefter omtalte hun kortikosteroider 
samt dansk forskning inden for intensiv terapi.

ET stillede spørgsmålstegn ved ESPEN Guidelines for 
2009 (Clin Nutr 2009; 28: 387-400), som har anført, at det 
er indiceret at tilføre glutamin til TPN som en grad A re-
kommandation. Glutamin er en ikke-essentiel aminosyre, 
der producerer til tværstribet muskulatur. Der er øget 
forbrug af glutamin samt lave plasmaværdier ved kritisk 
sygdom. Standard TPN indeholder ikke glutamin, idet det 
er tungt opløseligt og varmeustabilt.
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ESPEN Guidelines 2009 er baseret på 2 randomiserede 
studier, et af R.D. Griffiths (Nutrition 1997; 13: 295-302) 
samt et af Goeters C et al (Crit Care Med 2002; 30: 
2032-7). Disse studier inkluderer henholdsvis 84 og 
144 intensive patienter. Begge studier viser en bedret 
overlevelse ved tilsætning af glutamin til TPN. Imidlertid 
er der siden 2009 blevet publiceret 2 betydeligt større 
studier. Det ene, det såkaldte SIGNET (Scottish Intensive 
Care Glutamine or seleNium Evaluation Trial) inkluderede 
502 patienter, og man kunnet ikke påvise nogen bedret 
overlevelse ved tilsætning af glutamin til TPN. Det andet 
store studie siden 2009 er udført af Jan Wernemann 
som et skandinavisk multicenter studie dog uden dansk 
deltagelse. I studiet indgik 400 patienter. Studiet viste 
lavere intensiv mortalitet i glutamin gruppen, men efter 6 
måneder var der ingen forskel i mortaliteten mellem de 2 
grupper. Inden for det sidste år er der tillige blevet publi-
ceret et mindre studium af Grau et al (Crit Care Med 2011; 
39: 1546) med 147 patienter. I dette studie var der færre 
urinvejsinfektioner og færre nosokomielle infektioner hos 
patienter, der fik tilsat glutamin til TPN, men ingen effekt 
på ICU-, hospitals- og 6 måneders-overlevelse. Således 
konkluderede ET, at data som understøtter en gunstige 
effekt på overlevelsen ved tilsætning af glutamin til TPN 
er baseret på ganske få studier og rekommandationerne 
omkring glutamin til TPN kan næppe forblive baseret på 
en grad A evidens. 

Herefter refererede ET et nyt studium af van den Berghe, 
hvor man sammenligner tidlig versus sen parenteral 
nutrition til kritisk syge patienter (NEJM 2011; 365: 506-
17). I dette studium sammenlignede man de europæi-
ske rekommandationer med tidlig parenteral nutrition, 
dvs. under 48 timer sammenlignet med amerikanernes 
rekommandationer, som først påbegynder TPN efter 8 
dage. Et stort studium med mere end 4.000 patienter. In-
klusionskriterier til begge grupper var insufficent enteral 
nutrition. Patienterne, som sent blev substitueret med 
parenteral nutrition, havde signifikant færre infektioner, 
signifikant kortere tid på respirator og signifikant kortere 
indlæggelsestid på intensivafdeling. Der var ikke nogen 
forskel i mortalitet. ET konkluderede, at sen initiering 
af parenteral nutrition var associeret med en hurtigere 
helbredelse og færre komplikationer sammenlignet med 
tidlig initiering. 

Derefter havde ET et indlæg om kortikosteroider. Det er 
veldokumenteret, at højdosis steroider øger mortaliteten 
hos kritisk syge patienter. Lavere doser som hydrocorti-
son 200-300 mg reverterer septisk shock og øger over-
levelsen hos de patienter, der ikke responderede på en 
synachten test (Annane et al. JAMA 2002; 288: 862-71). Et 
efterfølgende studie, CORTICUS-studiet fra 2008, havde 
som formål at bekræfte den gunstige effekt på overle-
velsen påvist i Annanes studie. Studiet blev imidlertid 
stoppet efter inklusion af 499 af de planlagte 800 patien-
ter. Stoppet skyldtes langsom rekruttering af patienter 
og udløbsdatoen for testmedicinen blev overskredet. 
Endelig løb man tør for fondsmidler. Man kunne derfor 
ikke påvise nogen effekt på overlevelsen (det reducerede 
studie havde ikke power til dette), men der var en øget 
incidens af superinfektioner og nye episoder af sepsis og 
septisk shock hos den gruppe af patienter, som blev be-
handlet med hydrocortison 50 mg x 4 (NEJM 2008; 358: 
2: Jan 10). Samme forfattere har nu gennemanalyseret 
deres gamle materiale igen med fokus på organ dysfunk-
tion (SOFA score) (Intensive Care Med 2011; 37: 1765-72). 
De finder, at behandling med lavdosis hydrocortison 
resulterede i en hurtigere genopretning af organ dysfunk-
tionen. Intervention med lavdosis hydrocortison øgede 
imidlertid forkomsten af superinfektioner og nye tilfælde 
af sepsis. Forfatterne konkluderer, at hydrocortison ikke 
bør gives ved septisk shock, idet den gavnlige effekt ved 
en kortere tid på vasopressorbehandling (revertering af 
shock) opvejes af den øgede frekvens af infektioner.

Sidst lykønskede ET lægerne inden for intensiv medicin i 
Danmark med nogle flotte multicenter- /monocenterstu-
dier, som er blevet publiceret i højt estimerede tidskrifter 
inden for de sidste år. Det gælder PASS studiet (Crit Care 
Med 2011; 39: 2048) og non-sedationsstudiet (Lancet 
2010; 375: 475-80). 

Dertil kommer, at der er flere store studier undervejs. Det 
drejer sig om S6 studiet: Scandinavian Starch for Severe 
Sepsis/Septic Shock, hvor dataindsamling er afsluttet 
og resultaterne sandsynligvis foreligger i marts. Andre 
igangværende danske multicenterstudie er CASS studiet: 
The Cooling and Survival Study og TRISS studiet: Ef-
fekten af blodtransfusion på mortalitet og morbiditet hos 
patienter med septisk shock.

Endelig nævnte ET at nye forskningsetiske regler er trådt 
i kraft ved årsskiftet. De stramme regler vedrørende in-
formeret samtykke er blevet lempet, hvilket er til gavn for 
forskning i intensiv medicin. 

Symposiet blev afsluttet med stor ros til organisationsko-
miteen som består af Helle Nibro, Marianne Simonsen, 
Lars Hein, Else Tønnesen og Bjarne Dahler-Eriksen, samt 
en ”early warning” om næste års symposium som afhol-
des den 25. og 26. januar 2013.
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pH.d.-afHandlIngeR  
Syv spørgsmål til Anne Møller Nielsen

hvad handler din afhandling om?
1. hvad handler din afhandling om?
Ph.d.en er knyttet til projektet ’Bornholm redder liv’, hvor 
10.000 bornholmere deltog i korte DVD-baserede kurser 
i hjertelungeredning (HLR), 2.500 lærte at bruge en hjer-
testarter og TV2/Bornholm bragte omkring 50 indslag om 
forskellige emner relateret til hjertestop og genoplivning. 
Afhandlingen er baseret på 6 studier, i hvilke jeg under-
søger:
•	 	lægfolks	læringsudbytte	ved	forskellige	undervisnings-

former i HLR samt hvordan holdningen til at give HLR 
ændrer sig 

•	 	ambulance	reddernes	kompetencer	i	genoplivning
•	 	betydning	af	dataudlæsning	fra	hjertestartere	(AED)	og	

udfordringer forbundet hermed
•	 	den	samlede	effekt	af	interventionen	på	behandlingen	

af og overlevelsen efter hjertestop udenfor hospital

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning 
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig 
forskning eller klinisk praksis?
Det korte budskab er, at det ved en samlet indsats lyk-
kedes at øge frekvensen af lægmands HLR og overle-
velsen ved hjertestop udenfor hospital i et tyndtbefolket 
område. Før var der ved 22% af de bevidnede hjertestop 
udenfor hospital givet HLR og det tal er nu 74%. Før 
overlevede ingen og nu er den samlede overlevelse 5,4% 
og for de bevidnede hjertestop med en initial stødbar 
hjerterytme er overlevelsen 18%.

Korte DVD-baserede HLR kurser er en effektiv måde at 
udbrede kendskabet til HLR i en befolkning på. Lægfolk 
var signifikant bedre til HLR 3½-4 måneder efter at have 
gennemført kurset, uanset om kurset blev afholdt i grup-
per med en instruktør til stede eller man blot fik udleveret 
DVD træningssættet til hjemmebrug. Dette er et meget 
positivt budskab, da DVD kurserne i kraft af at være korte, 
billige og fleksible overvinder nogle af de barrierer, der 
tidligere har været mod at tage et kursus i HLR. Træ-
ningssættet er netop kommet med et nyt AED modul, og 

dette kursus er rekommanderet i de nye anbefalinger for 
hjertestartere i Danmark, som Sundhedsstyrelsen udgav i 
november 2011, og som jeg har været med til at udar-
bejde. 

Det viste sig, at udlæsningen af data gemt i hjertestarte-
ren om patientens hjerterytme i flere tilfælde ændrede 
diagnosen og behandlingen på afgørende vis. Desværre 
er det kompliceret at udlæse data fra kommercielt til-
gængelige hjertestartere i Danmark. Derfor har jeg netop 
været med til at starte et nyt projekt på Region Hovedsta-
dens Vagtcentral, hvortil alle hjertestartere der har været 
brugt i regionen vil blive bragt og udlæst. På den måde 
vil data hurtigt være tilgængelige for den behandlende 
læge. Projektet skal foreløbigt køre et år, hvorefter jeg 
evaluerer effekten. Jeg har også diskuteret problematik-
ken med andre europæiske forskere, for på den måde at 
få AED producenterne til at udarbejde en standardiseret 
og nem måde at udlæse hjertestarterne på, sådan at data 
altid er umiddelbart tilgængelige for den behandlende 
læge. 

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive 
ph.d. / disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige 
netop med det valgte emne?
Mange har spurgt mig hvordan i alverden jeg kunne 
finde på at skrive en hel ph.d. om hjertestop udenfor ho-
spital, men for mig er det enkelt: Præhospitalt hjertestop 
rummer det hele: man har lægfolkene og de sundheds-
professionelle, den menneskelige faktor og videnskaben, 
gruppedynamikken og legen når man underviser i et 
hjertestopsscenarie, alvoren og etikken når det ikke går 
godt. Oveni dette kommer de spændende nye tekniske 
landvindinger f.eks. vedrørende hjertestartere og politik-
ken og økonomien med at organisere det professionelle 
system. Og alt dette kan koges sammen til én ting: Pa-
tienten. Hjertestop vedbliver desværre at være en alt for 
hyppig årsag til for tidlig død, og selvom mange liv ikke 
kan reddes, så kunne mange flere overleve, hvis blot vi 
alle sammen gjorde tingene lidt bedre. 

| forsknIng |

» Titel: Engaging a whole Community in Resuscitation. 
’Bornholm to the rescue’. A multifacetted approach to 
improve survival after out-of-hospital cardiac arrest in 
a rural community

Forsvar: Tirsdag d. 17. april 2012
Sted: Auditorium A, Teilum, Rigshospitalet
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Det er derfor jeg under min tid som medicinstuderende 
begyndte at interesse mig for emnet og lavede mit første 
studie sammen med Freddy Lippert. Derfor var det meget 
naturligt at fortsætte med denne ph.d. efter turnus. Jeg 
kan godt lide at arbejde ’bag systemerne’ og finde nye 
måder at gøre tingene på. Samtidig er jeg meget optaget 
af hvorfor vi ikke altid gør det vi burde: Indenfor hjerte-
stopbehandling ved vi hvad der virker, og det er endda 
nedfældet i internationale evidens baserede guidelines, 
der bliver revideret hvert 5. år. Men hvorfor er der så fort-
sat så mange mennesker der unødigt dør? Det er derfor 
denne ph.d. er så spændende: Den har haft stor fokus på 
implementeringsdelen.

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført 
dine studier på en anden måde – i givet fald hvilke og 
hvordan?
Undervejs i så langt et forløb finder man naturligvis 
mange ting man kunne have gjort anderledes. Det tror 
jeg er uundgåeligt og samtidig også meget lærerigt. 
Hvad der i teorien kunne være optimalt, f.eks. med 
hensyn til studiedesign, må man nogle gange afvige fra 
af praktiske hensyn. Jeg har dog været så heldig at have 
haft en fantastisk vejleder i Lars Rasmussen, der blandt 
meget andet har sørget for at vi fik skrevet en god pro-
jektbeskrivelse inden jeg gik i gang med studierne. 

5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet 
undervejs?
Masser – af begge dele! Det er en stor tilfredsstillelse 
når en patient overlever fordi nogle vakse lægfolk straks 
er gået i gang med HLR og AED, og lægfolkene efter-
følgende udtaler, at de overhovedet ikke var usikre på 

noget, idet de lige havde været på kursus. Det er også 
fantastisk når den overlevende siger at ’han i dag har det 
om muligt endnu bedre end før, fordi han nu har fået en 
ICD og derfor ved at det ikke kan ske igen’. 
Det er også dejligt når nogle af ens erfaringer kan bruges 
af andre, f.eks. vedrørende udarbejdelsen af Sundheds-
styrelsens anbefalinger for brug af hjertestartere i Dan-
mark eller af Hjerteforeningen. Jeg er også blevet hædret 
med flere nationale og internationale priser, bl.a. er jeg af 
Det Europæiske Genoplivningsråd blevet kåret som årets 
yngre forsker. Samtidig har jeg haft en masse inspire-
rende samarbejdspartnere og nogle skønne kontorkolle-
ger, som har gjort hver dag god og sjov. 

Frustrationer er nok uundgåelige, men mine har været 
begrænsede til IT- drillerier og pedantiske skemaudfyl-
delser af diverse slags. Da jeg startede tænkte jeg, at jeg 
havde masser af tid – men en ph.d. og de afledte projek-
ter er et langt større arbejde end jeg havde troet!

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din 
afhandling?
Jeg har termin kort efter dato for ph.d. forsvaret, så jeg 
skal på barsel! Efter det vil jeg starte i en introstilling i 
anæstesi.

7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i 
givet fald hvordan?
Meget gerne. Jeg har stadig forskellige uafsluttede pro-
jekter om hjertestartere og de næste 2 år er jeg medlem 
af Editorial Board i tidsskriftet Resuscitation.
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Syv spørgsmål til Asger Granfeldt

1. hvad handler din afhandling om?
Min afhandling har fokuseret på fænomenet iskæmi-
reperfusion både regionalt i hjertet efter et myokardiein-
farkt og globalt efter hjertestop og blødningsshock. De tre 
sygdomsfænomener er alle karakteriseret ved en periode 
med nedsat blodgennemstrømning enten regionalt i 
hjertet eller globalt i hele kroppen, og behandlingsstra-
tegier sigter mod genskabelse af normal blodforsyning. 
Paradoksalt medfører genetablering af blodforsyningen 
(reperfusion) ydereligere skade, som ikke var til stede 
inden.Ved hjælp af dyremodeller har jeg afprøvet 2 for-
skellige behandlingsstrategier nemlig iskæmisk postkon-
ditionering og farmakologisk postkonditionering med en 
kombinationen af adenosine og lidokain (adenocaine). 
Postkonditionering blev i 2003 introduceret af Professor 
Jakob Vinten-Johansens forskergruppe i Atlanta, som 
en mulig behandlingstrategi i forbindelse med myokar-
dieinfarkt. Postkonditionering er defineret ved gentagne 
aflukninger og genåbninger af den koronare cirkulation 
i forbindelse med reperfusionen, og herved reduceres 
graden af celleskade. Forsøg med postkonditionering 
har vist, at det er vigtigt med bredspektret behandling 
som rammer flere af de mekanismer, der er involveret i 
iskæmi-reperfusions skaden. Adenocaine er introduce-
ret som en ny ikke-depolariserende normo-kaliæmisk 
kardioplegi til patienter på hjerte-lungemaksine, med 
synergistiske effekter på det inflammatoriske respons 
efter iskæmi-reperfusion. I forbindelse med hjertestop og 
blødningsshock hvor iskæmi-reperfusions skaden er glo-
bal, er farmakologisk postkonditionering mere relevant 
end iskæmi postkonditionering. 

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning 
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig 
forskning eller klinisk praksis?
Min ph.d. består af tre separate studier, hvor jeg i det 
første studie undersøgte mekanismerne bag postkondi-
tionering, mens jeg i studie 2 og 3 undersøgte effekten 
af farmakologisk postkonditionering med adenocaine i 
dyremodeller af hjertestop og blødningsshock. 

I det første studie, blev mekanismerne bag postcondi-
tioning udforsket i en rottemodel med regional iskæmi. 
Studiet påviste, at postconditioning reducerede graden 
af celleskade, uden yderligere reduktion i celleskaden, 
i rotter, som var uden hvide blodceller. Derudover viste 
forsøg i hunde med regional iskæmi i hjertet, at postcon-
ditioning hæmmer produktionen af ilt radikaler fra hvide 
blodceller, hvilket antyder, at den beskyttende effekt af 
postconditioning involverer en hæmning af de hvide 
blodceller. 

I det andet studie viste forsøg i en hjertestopsmodel, 
at behandling med adenocaine, som farmakologisk 
postconditioning forbedrede hjertets pumpefunktion, 
øgede blodgennemstrømningen til lungerne og hjertet 
samt hæmmede produktionen af ilt-radikaler fra hvide 
blodceller.

I det tredje studie, blev tidlig behandling med adenocaine 
testet i en blødningsshock grisemodel. Forsøget viste, at 
adenocaine reducerede mængden af infunderet væske i 
den præhospitale fase, forbigående sænkede kroppens ilt 
forbrug og forbedrede både hjertets pumpefunktion og 
nyrefunktionen.

Samlet set kan det konkluderes, at tidlig behandling 
med enten postconditioning eller adenocaine modvirker 
iskæmi-reperfusions skade og organsvigt i dyremodeller 
med iskæmisk hjertesygdom, hjertestop eller blødnings-
shock. Iskæmisk postconditioning og adenocaine kan 
være nye lovende behandlingsmuligheder til beskyttelse 
mod iskæmi-reperfusions skade.

» Titel: Organ Dysfunction Following Regional and 
Global Ischemia/reperfusion. Intervention with 
Postconditioning and Adenocaine

Forsvar: Torsdag d. 3 maj kl. 15.00
Sted: Aarhus Universitets hospital,  
DNC auditoriet bygn. 10, Nørrebrogade 44, Aarhus C
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Det et selvfølgeligt vigtigt at erkende, at dyremodeller 
altid kun kan tilnærme sig den kliniske situation og selv-
følgelig har flere begrænsninger. Det er derfor vigtigt, at 
fundene kan bekræftes af andre og i flere modeller, før 
man vælger at gå videre. 

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive 
ph.d. / disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige 
netop med det valgte emne?
Min interesse for forskning startede under studiet, hvor 
jeg kontaktede Professor Else Tønnesen med henblik på 
et forskningsår. Under mit forskningsår var jeg så heldig 
at komme på et 3 måneders ophold på et thoraxkirur-
gisk forskningslaboratorium under ledelse Prof. Jakob 
Vinten-Johansen på Emory University i Atlanta, USA. 
Prof. Jakob Vinten-Johansen har gennem en årrække 
forsket i fænomenet iskæmi-reperfusion og gennem 
ham og mit ophold i Atlanta, fik jeg interesse for områ-
det. Forskningsåret var en stor oplevelse både fagligt og 
personligt, og det med at udtænke projekter og hypote-
ser for derefter at teste det i laboratoriet, virkede meget 
tiltalende. 

Efter afslutningen af forskningsåret startede jeg protokol 
skrivning med henblik på indskrivning som ph.d.-stude-
rende efter afslutningen af 12 sem. Prof. Jakob Vinten-
Johansen var sammen med Professor Geoffrey P. Dobson 
fra James Cook University Townsville, Queensland, 
Australien involveret i udviklingen af kombinationen af 
adenocaine som kardioplegi, og i kombination med Prof 
Else Tønnesens erfaring med det inflammatoriske re-
spons i forbindelse med kritisk sygdom og min interesse 
for forskning indenfor hjertestop og blødningsshock, blev 
projektet udformet. 

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført 
dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og 
hvordan?
Forskning er karakteriseret ved en masse svære valg 
og fravalg. Jeg har arbejdet meget med dyremodel-
ler, og hvilket har gjort, at man må foretage nogle valg 
undervejs. I arbejdet med dyremodeller er det hele tiden 
formålet, at de skal simulere den kliniske hverdag, men 
samtidigt er man begrænset af, hvad der er etisk og prak-
tisk muligt, og ofte kan man først svare på, om det var 
det rigtige valg, man traf, når forsøget er udført, og re-
sultaterne foreligger. Alt i alt er jeg godt tilfreds, men der 
er selvfølgelig nogle flere spørgsmål, som skal besvares, 
hvilket jeg forhåbentligt får mulighed for i fremtiden.

5. hvilke glæder og frustrationer har du 
oplevet undervejs?
Som alle andre, der har beskæftiget sig med forskning, 
har forløbet været præget af både op- og nedture. Som 
en del af forskergruppen i både Atlanta og Aarhus har jeg 
haft nogle helt fantastiske kollegaer med et godt socialt 
sammenhold, som har gjort det til 3 uforglemmelige år. 
Jeg har været på flere ophold i Atlanta, det længste på 5 
måneder, og deltaget i kongresser samt kurser, som har 
givet mange oplevelser. Livet som ph.d. studerende er 
forbundet med en stor frihed, og man kan i vid udstræk-
ning selv planlægge sit arbejde og fritid. Selvfølgelig 
under ansvar og i sidste ende er man selv ansvarlig 
for, at arbejdet bliver udført. Frustrationerne er primært 
kommet til udtryk i forbindelse med det eksperimentelle 
arbejde, hvor metoder ikke har fungeret, og forsøg ikke 
er forløbet som planlagt. To af mine projekter er blevet 
udført i Atlanta, hvilket har medført en del frustrationer. 
Det ene af mine projekter blev nemlig forsinket, og jeg 
måtte rejse hjem, uden at forsøget blev afsluttet. Jeg 
måtte derfor på flere efterfølgende korte ophold for at 
afslutte projektet. Jeg har også prøvet at arbejde med 
en metode i flere måneder uden det virkede, hvilket var 
meget frustrerende, men efter lang tid lykkedes det, og 
lige pludseligt er alle frustrationerne glemt. 
Samlet set har det dog været 3 meget lærerige både fag-
ligt og personligt, og med mange fantastiske oplevelser. 

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din 
afhandling?
Min afhandling blev afleveret d.18. januar, og da jeg star-
tede med min ph.d. lige efter afsluttet kandidat eksamen, 
starter jeg som basislæge på ortopædkirurgisk afdeling 
Aarhus Universitetshospital d. 1. februar. 

7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret - og i 
givet fald hvordan?
Det er helt klar planen at fortsætte med forskning efter 
forsvaret. Til at starte med vil det primært blive gennem 
vejleding af 2 ph.d.-studerende. Jeg har desuden data fra 
andre projekter, som mangler at blive færdigskrevet, og 
på sigt håber jeg helt klart, at der kan blive tid til forsk-
ning ved siden af den kliniske hverdag. 
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1. hvad handler din afhandling om?
Flere ældre med kroniske sygdomme indlægges på 
intensivafdelingerne. Afhandlingen omhandler betydnin-
gen af kroniske sygdomme for prognosen efter intensiv 
terapi og indeholder tre kohortestudier. Det første studie 
omhandler betydningen af flere eller sværere kroniske 
sygdomme for overlevelsen efter intensiv terapi sam-
menlignet med baggrundsbefolkningen. Det andet studie 
omhandler prognosen for intensivpatienter med type 2 
diabetes med eller uden sendiabetiske komplikationer. 
Det tredje studie omhandler prognosen for intensiv-
patienter med type 2 diabetes, som er behandlet med 
metformin forud for indlæggelsen.

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning 
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig 
forskning eller klinisk praksis?
Flere og sværere kroniske sygdomme er forbundet med 
betydelig højere kort- og langtidsdødelighed blandt 
intensivpatienter sammenlignet med baggrundsbefolk-
ningen med samme alder og køn. Derudover fandt vi at 
intensivpatienter med type 2 diabetes har højere døde-
lighed end andre intensivpatienter, særligt ved samtidig 
kronisk nyresygdom. Sidst, men ikke mindst, var metfor-
min behandling forud for indlæggelsen forbundet med 
nedsat dødelighed hos intensivpatienter med diabetes 
efter at have justeret for en lang række konfoundere.

Fremtidig forskning bør gå dybere ind i de underliggende 
mekanismer, f.eks. betydningen af kronisk organdys-
funktion for udvikling af akut organdysfunktion, ligesom 
det vil være interessant at belyse de potentielle antiin-
flammatoriske effekter af metformin ved kritisk sygdom. 
Studierne understreger at man i klinisk praksis bør være 
opmærksom på patienternes kroniske sygdomme, både 
før, under og efter intensiv terapi. Det sidste studie sætter 
desuden spørgsmålstegn ved rutinemæssig seponering 
af metforminbehandling ved indlæggelse, om end vores 
viden stadig er for sparsom til at ændre praksis. 

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive 
ph.d. / disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige 
netop med det valgte emne?
Det var en naturlig fortsættelse af det arbejde der star-
tede for knap 10 år siden, da jeg var forskningsårsstu-
derende hos professor Else Tønnesen. Dengang blev jeg 
involveret i et observationelt studie, hvor vi beskrev den 
prognostiske betydning af hyperglykæmi hos medicinske 
og kirurgiske patienter uden diabetes. Siden er der kom-
met talrige randomiserede og observationelle studier om 
hyperglykæmi og insulinbehandling, men de færreste har 
set på betydningen af forudgående diabetes og anden 
kronisk sygdom.

Efter endt turnus og introduktionsstilling i anæstesiologi 
besluttede jeg mig for at vende tilbage til forskningen 
og at min ph.d. skulle omhandle diabetikere på intensiv 
afdeling. Grundet de hyppige følgetilstande ved diabetes 
var det naturligt også at belyse andre kroniske syg-
domme. 

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført 
dine studier på en anden måde – i givet fald hvilke og 
hvordan?
Intensivpatienter udgør en meget heterogen gruppe, 
hvilket er en stor udfordring i både randomiserede og 
observationelle studier. Jeg ville gerne have haft flere 
kliniske data omkring intensivforløbene, såsom indlæg-
gelsesårsag på intensiv, sværhedsgrad af sygdom samt 
behandling under intensivindlæggelsen. Sådanne data 
ville have givet bedre muligheder for at undersøge sub-
grupper af intensivpatienter, ligesom mulige mekanismer 
kunne være bedre belyst. Jeg arbejde med en kohorte på 
ca. 40.000 intensivpatienter fra Landspatientregisteret og 
primær indsamling af supplerende data var en umulig 
opgave. I fremtiden vil sekundære data fra de elektroni-
ske patientjournaler og de kliniske databaser, herunder 
Dansk Intensiv Database, formentlig kunne bidrage bety-
deligt til forskningen.

| forsknIng |

  
Syv spørgsmål til Christian Fynbo Christiansen

» Titel: Diabetes, preadmission morbidity, and intensive 
care: population-based studies of prognosis

Forsvar: Torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00

Sted: Klinisk Epidemiologisk Afdeling, 
Olof Palmes Alle 43-45, 8200 Aarhus N.



1. hvad handler din afhandling om?
”Akut indledning” er den foretrukne anæstesi‐procedure, 
når luftvejen skal sikres på en patient med forhøjet risiko 
for aspiration. Denne procedure er imidlertid behæftet 
med en øget risiko for en række komplikationer, og der 
foreligger kun få studier, der har sammenlignet de for-
skellige måder, som ”akut 
indledning” kan udføres på. Formålet med afhandlingen 
var at undersøge: 1) Hvilket induktionsmiddel, der burde 
foretrækkes til ældre; 2) Hvilket neuromuskulært bloke-
rende stof, der hurtigst ville muliggøre spontan venti-
lation; 3) Hvilken endotrakealtube der ville give mindst 
skade på stemmelæberne.

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning 
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig 
forskning eller klinisk praksis?
Mine kolleger og jeg fandt, at thiopental synes at være et 
bedre valg end propofol ved induktion af anæstesi hos 
ældre, og dette forhold bør overvejes ved ”akut indled-
ning”. ”Akut indledning”, udført med brug af rocuronium 
efterfulgt af sugammadex, tillod hurtigere reetablering 
af spontan ventilation end suxamethon. Hæshed og 
forekomst af stemmelæbeskader forekom ikke sjældnere 
efter brug af en Endoflex® tube i forhold til intubation 
med en konventionel tube med stilet.

  
Syv spørgsmål til Martin Kryspin Sørensen

» Titel: ”Aspects of Rapid Sequence Induction”

Forsvar: 2. maj 2012 kl. 14

Sted: Auditorium A, Teilum, Rigshospitalet.

5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet 
undervejs?
Jeg har haft rigtig gode vejledere og været i et godt 
forskningsmiljø, hvilket har været afgørende for forløbet. 
Der har heldigvis været mange glæder undervejs. Både 
ved skrivebordet når studierne blev designet og når de 
første resultater lå klar, og efterfølgende ved gode faglige 
diskussioner på møder og kongresser. 

Jeg har undervejs fået mulighed for at arbejde på en 
række andre projekter ved siden af min ph.d. og det har 
været meget udbytterigt med forskellige samarbejdsrela-
tioner lokalt og internationalt. 
Der har dog også været frustrationer. Mål og succeskri-
terier er langt mere diffuse i forskningen end i klinikken. 
Og hver gang ét forskningsspørgsmål besvares kommer 
flere til – det gør forskningen sjov, men kan også give 
frustrationer når tiden ikke rækker til alle de ideer og 
projekter der støder til. Fleksibiliteten er fantastisk, men 
har også den bagside at det kan være svært at slippe 
arbejdet og holde fri.

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din 
afhandling?
Jeg har fået muligheden for at fortsætte i en forsknings-
stilling på Klinisk Epidemiologisk afdeling. Her vil jeg 
fortsætte forskningen ved siden af at jeg varetager en 
række andre af afdelingens opgaver såsom epidemiolo-
gisk bistand til Dansk Intensiv Database.

7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i 
givet fald hvordan?
Ja, jeg fortsætter både min egen forskning indenfor 
kritisk sygdom i bred forstand og skal samtidig være 
vejleder for nogle forskningsårs- og ph.d.-studerende.



18 · DASINFO · April 2012

| forsknIng |

Jeg håber, at anæstesiologer kan bruge min forskning 
til bedre at kunne bedømme, hvilket hypnotikum og i 
hvilken dosis, der vil give den ønskede hurtige induktion 
uden at den ældre patient bliver hæmodynamisk ustabil. 
Vi har vist at sikkerheden ved ”akut indledning” kan 
øges, hvis man anvender rocuronium frem for suxame-
thon. Vi har også brugt en ny avanceret stemmeanalyse 
til at vurdere stemmelæbernes funktion efter trakeal intu-
bation, som andre forskere måske vil finde interessant.

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive 
ph.d. / disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige 
netop med det valgte emne?
Forskning er et håndværk i sig selv, og jeg har gerne 
villet lære grundreglerne. Jeg har et par forliste ph.d-
protokoller bag mig, men de har været en del af den 
proces, der landede mig den endelige bevilling til dette 
ph.d-forløb. Jeg har været med til at præge mit emneom-
råde fra starten, og jeg synes at akut luftvejshåndtering 
er et spændende område. Jeg mener imidlertid, at det 
præcise emne er mindre vigtigt, når man starter med at 
lære at forske. Hvis man løser nogle reelle kliniske eller 
forskningsmæssige problemstillinger, så vil emnet ofte 
intuitivt blive interessant. Det er vigtigt at ens forskning 
både kan blive finansieret og senere publiceret. ”No ro-
mance without finance” som Eddie Murphy har sagt det. 

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført 
dine studier på en anden måde – i givet fald hvilke og 
hvordan?
Jeg er godt tilfreds med, hvordan vores forsøg har været 
designet - og blot at det lykkedes at gennemføre dem. 
Det er langtfra givet, når man laver klinisk forskning. 
Der er mange små justeringer i logistikken undervejs. 
Resultaterne må man imidlertid forholde sig til, som de 
er. Hvis man ikke er i tvivl om udfaldet, så er det enten en 
uinteressant problemstilling, eller også er man ikke den 
rette person til at undersøge den givne problemstilling.

Jeg syntes i starten af mit forløb, at vi brugte meget 
lang tid på protokollerne. Imidlertid har den tid været en 
fantastisk god investering. Designet af et klinisk for-
søg bør kun modificeres i ganske særlige tilfælde, når 
inklusionen er startet - så man bliver fanget af sine fejl 
i en ugennemtænkt protokol. Den tid vi brugte i starten 
på protokollerne, fik jeg en fordel af, da manuskripterne 
skulle skrives.

5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet 
undervejs?
Jeg har måttet arbejde en del med min tålmodighed. Jeg 
blev først for alvor mere tålmodig på det tidspunkt, da 
planen så ud til at nå i mål. Imidlertid har jeg fået et rea-
listisk billede af, hvor lang tid et forskningsprojekt tager i 
sin helhed.

Jeg har oplevet mange små sejre i mit forskningsfor-
løb, og mindst lige så mange små nederlag. Det har 
eksempelvist været, når jeg har brugt et døgn på at få en 
patient inkluderet og gjort klar til forsøgsinterventionen, 
for så at løbe ind i et problem i den daglige trummerum. 
Jeg lærte efterhånden alle de nødvendige logistiske 
krumspring, og til sidst skulle der en mellemstor logistisk 
obstruktion til at stoppe forsøgsinterventionen. Et andet 
eksempel er peer-review processen, som jeg syntes var 
hård i starten, men jeg har lært at betragte det som et 
nødvendigt modspil, der har forbedret mine manuskrip-
ter. Tricket for mig har været at betragte bevarelsen af 
min motivation som et selvstændigt succeskriterium.

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din 
afhandling? 
Jeg vil gerne være speciallæge i anæstesiologi, så jeg 
har søgt en blokstilling. 

7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i 
givet fald hvordan?
Jeg har et stort ønske om at fortsætte med at forske. Vil-
kårene for klinisk forskning bliver svære i en periode, da 
jeg ikke får en fastansættelse foreløbigt og samtidig får 
en fuld klinisk arbejdsforpligtelse. Jeg har et par spin-off 
projekter fra min ph.d. og vil derudover hjælpe de kolle-
ger, som jeg arbejder sammen med, om deres projekter. 
Klinikken er dog et suverænt sted at få inspiration og nye 
ideer, og når jeg en dag får en fastansættelse, så kan det 
gå løs igen.
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noRdIsk uddannelse I 
CRItICal emeRgenCy medICIne
Leif Rognås, Doris Østergaard

» Anæstesiologer har en central plads i 
sygehusbehandlingen af kritisk syge og svært 
tilskadekomne patienter og langt de fleste af de læger, 
som er involveret i avanceret præhospital behandling i 
Norden i dag, er anæstesiologer. 

Der er en tendens til at samle de akutte funktioner 
på færre og større hospitaler for at kunne opretholde 
tilstrækkelig rutine og kvalitet. Derudover er der inden 
for de senere år kommet flere behandlingsmuligheder 
for tidskritiske sygdomme og skader, der kræver, at 
akutte patienter skal transporteres over længere afstande 
samtidig med, at der er behov for avanceret behandling 
undervejs. Kravene til den akutte behandling, der skal 
kunne gives både præhospitalt og i akutmodtagelserne 
er også blevet skærpet de senere år. 

Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive 
Care Medicine SSAI) har derfor siden 2008 organiseret et 
toårigt uddannelsesprogram i Critical Emergency Medi-
cine.  Initiativet til uddannelsen blev taget af Peter Berlac, 
hvorefter der af Educational Committee i SSAI blev ned-
sat en arbejdsgruppe med Doris Østergaard som leder. 
Kolleger fra alle nordiske lande deltog i arbejdsgruppen, 
hvis øvrige danske deltagere var Susanne Wammen og 
Troels Martin Hansen. Charlotte Ringsted deltog som pæ-
dagogisk faglig konsulent. Det initiale arbejde blev støttet 
af Lærdal Fonden. 

hvad er critical emergency medicine? 
Critical emergency medicine er et anæstesiologisk 
fagområde, der beskæftiger sig med forebyggelse, 
diagnosticering, behandling og visitation af kritisk syge 
og tilskadekomne patienter, uafhængig af hvor patienten 
befinder sig og hvor mange patienter det drejer sig om. 
Fagområdet omfatter således både præhospitale og ho-
spitaliserede patienter. Derudover indeholder fagområdet 
de ledelsesmæssige og organisatoriske kundskaber, der 
er nødvendige for at kunne udfylde lederroller på forskel-
lige niveauer. Critical emergency medicine beskæftiger 
sig primært med patienter, der er eller er i høj risiko for 
at blive respiratorisk, cirkulatorisk eller neurologisk usta-
bile, og må ikke forveksles med det medicinske speciale 

emergency medicine, som man kender det blandt andet 
fra anglo-saksiske lande og fra debatten omkring fælles 
akutmodtagelser i flere nordiske lande. 

Uddannelsens formål
Forålet for SSAI Program in Critical Emergency Medi-
cine er at uddanne kliniske eksperter og ledere inden for 
critical emergency medicine. Disse eksperter vil efterføl-
gende kunne praktisere critical emergency medicine på 
fuld- eller deltid, præ- eller in-hospitalt. Under uddannel-
sen lægges vægt på, at deltagerne udvikler en kritisk og 
reflekterende holdning til egen klinisk praksis og til det 
system, som de arbejder indenfor. Efter uddannelsen vil 
deltagerne også være i stand til at initiere forskning og 
kvalitetsudvikling inden for fagområdet. 

Uddannelsesprogrammets indhold og format:
Arbejdsgruppens første opgave var afklaring af mål med 
uddannelsen og udformning af en målbeskrivelse for 
uddannelse. Arbejdsgruppen fandt det væsentligt, at 
programmet tog udgangspunkt i det kliniske ophold og 
at kurserne understøttede dette. Indhold af kurserne blev 
udvalgt således at de byggede ovenpå hinanden og at de 
anvendte deltageraktiverende undervisningsmetoder. 
Programmet består af fem dele, præsenteret i Tabel 1.
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Al undervisning og alt skriftligt arbejde foregår på 
engelsk. Efter at have gennemført og fået godkendt alle 
dele af programmet, tildeles deltagerne SSAI Diploma 
in Critical Emergency Medicine. Der er ingen eksamen 
som afslutning på uddannelsen - fokus er ikke så meget 
på faktuel viden og praktiske færdigheder, men på at 
udvikle en kritisk, analytisk og forskningsbaseret tilgang 
til fagområdet, hvilket understøttes af kursusopgaver og 
forskningsprojektet. 

hvem kan deltage?
SSAI CREM optager maksimalt 24 deltagere hvert andet 
år. Programmet henvender sig primært til yngre special-
læger i anæstesi med en dokumenteret interesse og 
erfaring inden for critical emergency medicine. Special-
læger fra andre specialer kan ansøge om deltagelse, men 
skal have minimum to års anæstesierfaring. Ansøgerne 
skal være medlemmer af SSAI (eller associeret medlem 
for ikke-anæstesiologer).

For at komme i betragtning som deltager i programmet 
kræves der derudover et minimumsniveau hvad angår 
tillægsuddannelse og erfaring:

Deltagerne skal minimum have træning og kundskab på 
niveau med Advanced Trauma Life Support (ATLS) / Euro-
pean Trauma Course (ETC), Advanced Life Support (ALS), 
og European Paediatric Life Support (EPLS) kurserne og 
helst også kundskab og viden svarende til Prehospital 
Trauma Life Support (PHTLS) kurset. 

Det er dog ikke et krav, at man har deltaget på disse 
kurser.

Det anbefales, at deltagerne har deltaget i SSAI-kurset 
Advanced Airway Management eller har tilsvarende 
kundskab og træning.

Erfaring fra præhospitalt arbejde er en fordel.

Tabel 1: De fem dele i SSAI Program ini Critical Emergency Medicine

Programdel Beskrivelse

Klinisk arbejde (to år) Deltagerne skal minimum arbejde på deltid med critical emergency medicine i de to år 
 programmet varer. 
Arbejdet kan foregå på et universitetssygehus, regionshospital med akutfunktion, i en 
 præhospital tjeneste eller i en blanding af disse. 
Minimum en måneds præhospitalt arbejde er obligatorisk. 

Fire internatkurser 
(afholdes i henholds-
vis Finland, Norge, 
 Danmark og Sverige)

Emnerne for de fire kurser er henholdsvis 
Introduktion, praktiske færdigheder og akutsystemerne i de nordiske lande 
Præhospital critical emergency medicine 
Kritisk beslutningstagning 
Katastrofer og større ulykker med fokus på træning og ledelse 
Kurserne indeholder simulationsbaserede scenarier, praktiske øvelser, gennemgang af cases, 
mini- forelæsninger, gruppediskussioner og sessioner om undervisning og forskning. 
Teambuilding aktiviteter indgår i alle kurser.  
En del af undervisningen og træningen foregår udendørs.  
Hvert kursus er af tre til fire dages varighed

Kursusopgaver Mellem kurserne forventes deltagerne bl.a. at udarbejde 
litteraturgennemgange 
posters og foredrag 
refleksive rapporter 
og gennemføre 
undervisningsseancer 
audit 
en præhospital øvelse

Forskningsprojekt Foregår gennem hele det toårige forløb 
Kan enten være i form af en oversigtsartikel eller et originalarbejde 
Struktur og format skal være som for en tilsvarende artikel i  
Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

Udvekslingsophold 
(en måned)

Deltagerne skal i løbet af de to år gennemføre en udveksling med en afdeling  
og/eller en præhospital tjeneste i et andet (nordisk) land.



Programmet organisering
Programmet organiseres aktuelt af en programkomite, 
der kontinuerlig arbejder med at organisere uddannelsen 
samt revidere denne i overensstemmelse med tilbage-
meldingerne fra deltagere, undervisere og mentorer. 
Program Director er Leif Rognås, som sammen med 
Doris Østergaard er de danske medlemmer af program-
komiteen. De fire internatkurser organiseres af et faculty 
der ledes af en af programkomiteens lokale medlemmer. 
Det ”danske” internatkursus har kritisk beslutningstag-
ning som hovedemne og afholdes på Dansk Institut for 
Medicinsk Simulation med Doris Østergaard som Course 
Director. Maaret Castren fra Stockholm er programmets 
Research Director. 

Det andet SSAI Program in Critical Emergency Medi-
cine startede i efteråret 2011. Der var 24 ansøgere til 24 
pladser - alle pladser er besat. Derudover har vi aktuelt 
undtagelsesvis en deltager fra Canada.

Programmet har de nordiske, anæstesiologiske selska-
bers opbakning, og både Sverige, Finland, Norge og Dan-
mark er repræsenteret i programkomiteen og på begge 
hold indtil nu. Island deltager ikke i dette program, da 
man anser det som mindre relevant for islandske anæ-
stesiologer, idet Emergency Medicine der er et speciale.
På det lokale plan har de danske, norske og finske delta-
gere nok haft lidt nemmere end de svenske ved at få den 
fornødne opbakning. Dette skyldes formentlig, at en stor 
del af deltagerne rekrutteres fra det lægelig præhospitale 
miljø der ikke (endnu) er så udbygget i Sverige.

På det første hold (2008-2010) var der ni deltagere fra 
Danmark, og på Hold 2 er der ligeledes ni deltagere der 
til daglig arbejder i Danmark. Grunden til at vi ikke her 
skriver ”danskere” er, at der er en høj grad af ”internatio-
nalitet” blandt deltagerne: Hold 2 består således blandt 
andet af en tysker og en polak, der arbejder i Danmark. 
Derudover er der blandt andet en dansker, en hollænder, 
en tysker, en finne og en svensker, der arbejder i Norge 
samt en dansker, der arbejder i Sverige og en waliser, der 
arbejder i Canada.

Denne tilsyneladende meget brogede forsamling, der 
både omfatter kolleger med mere end 20 års erfaring og 
helt nyuddannede speciallæger med eller uden præ-
hospital erfaring, er et af programmets stærke sider. 
Erfaringsudvekslingen og netværksopbygning deltagerne 
imellem er uvurderlig og ville ikke kunne opnås i samme 
grad ved rent nationale udannelser.
Program Komitéen arbejder på, at Hold 3 i SSAI CREM 
skal starte i efteråret 2013. 

Retningslinjerne for økonomien i programmet udstik-
kes af SSAI Educational Committee og er fælles for alle 
SSAI’s uddannelsesprogrammer. Programmet er således 
non - profit og selvfinansierende. De fleste deltagere får 
uddannelsen finansieret af deres primære arbejdsgiver, 
men der er også deltagere hvis deltagelse finansieres af 
private fonde eller sågar af egen lomme. Udgifterne for-
bundet med deltagelse i programmet beløber sig til cirka 
9000 Euro + transportudgifter.

Vi håber, at deltagelse i dette post specialist program på 
sigt vil blive en forudsætning for at få en fast special-
lægestilling med ledelses- og / eller udviklingsansvar 
indenfor fagområdet. 

For yderligere information se www.ssai.info eller kontakt 
Program Director Leif Rognås på leifrogn@rm.dk
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natIonale RekommandatIoneR foR 
IntensIv beHandlIng
- 3. guIdelIne-møde på HIndsgavl 26. januaR 2012  
Jane Stab Nielsen, Bjarne Dahler-Eriksen og Kirsten Møller
Styregruppen, nationale guidelines for intensiv terapi »
Ved guideline-mødet i 2011 blev det besluttet, at der 
skulle arbejdes endnu et år med guideline for ventilator-
associeret pneumoni (VAP). Denne guideline har været 
vanskelig for arbejdsgruppen at udarbejde, måske især 
pga usikkerhed om definition og klinisk betydning af 
fænomenet. Forekomsten af VAP er en kvalitetsindikator 
i Den Danske Kvalitetsmodel; på mødet var der bred 
enighed om, at den foreliggende litteratur ikke understøt-
ter denne status, og både fra VAP-arbejdsgruppen og 
Dansk Intensiv Database (DID), som var repræsenteret, 
var der tilsagn om at formidle denne holdning til Institut 
for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), 
som ”ejer” Den Danske Kvalitetsmodel. Guideline’n blev 
i øvrigt godkendt.

Ud over dette ”hængeparti” blev der i 2011 nedsat tre ar-
bejdsgrupper, som præsenterede deres arbejde. ”Respi-
ratorgruppen” fremlagde således National behandlings-
vejledning for patienter med ALI (acute lung injury, red.) 
og ARDS (acute respiratory distress syndrome, red.). 
Emnet er omfattende, hvilket afspejler sig i det store an-
tal deltagere, nemlig ca. 25 fordelt på fem selvstændige 
grupper, der har beskæftiget sig med fire emner inden 
for forebyggelse og otte inden for behandling af lun-
gesvigt. ”Behandlingstrappen” har fire trin; som eksem-
pel forventes alle intensivafdelinger at kunne forebygge 
lungesvigt fx med lungeprotektiv ventilation, de fleste at 
kunne behandle svært lungesvigt / ARDS med fx lungere-
kruttering, høje PEEP-værdier og muskelrelaksation, og 
nogle få at kunne iværksætte fx højfrekvent oscillations-
ventilation (HFOV) eller inhalation af epoprostenol eller 
NO, mens kun én afdeling kan behandle svært lungesvigt 
hos voksne patienter med ekstrakorporal membrano-
xygenering (ECMO). Anbefalingen blev gennemdrøftet 
grundigt og godkendt med enkelte ændringer til publika-
tion i foråret.

National guideline for invasive svampeinfektioner på 
intensivafdeling blev ligeledes drøftet intenst. Hér var 
den diagnostiske sikkerhed og målene herfor et omdis-
kuteret emne, og igen blev guideline’n godkendt med 
enkelte bemærkninger. Udarbejdelsen af denne guideline 
er foregået parallelt med et (endnu ikke afsluttet) arbejde 
vedr. svampebehandling i Rådet for Anvendelse af Dyr 
Sygehusmedicin (RADS), og arbejdsgruppen har givet 
sig selv opgaven at harmonisere guideline’n med RADS’ 
anbefaling, når den foreligger.

Endelig præsenterede den sidste arbejdsgruppe status 
for endnu en omfattende guideline, nemlig National 
guideline for ernæring af voksne patienter på intensivaf-
deling. Denne guideline er ikke færdig, men arbejdsgrup-
pen forventer at færdiggøre den i 2012 til endelig præ-
sentation, hvilket den fremlagte status også indikerer.

Det samlede resultat for dette møde blev således tre 
godkendte guidelines, heraf to med bemærkninger, og én 
guideline der afventer præsentation i 2013.

Efter fremlægningen af de konkrete guidelines var det 
blevet tid til en diskussion af de overordnede rammer for 
arbejdet. Af kommissoriet for styregruppen, som aktuelt 
udgøres af tre personer, fremgår det, at den bør består 
af fire medlemmer; dette fjerde medlem blev efterlyst 
ved mødet og er i skrivende stund næsten fundet. Det 
fremgår endvidere af de forløbne to års erfaringer, at 
emnerne har været for omfattende, og at arbejdsproces-
sen og tidsplanen har været for uklart defineret. Styre-
gruppen fik derfor til opgave at udarbejde en strammere 
tidsplan og en skabelon dels for selve guideline, dels for 
den endelige præsentation ved Hindsgavl-mødet. Målet 
er, at der inden for velafgrænsede emner udarbejdes 
guidelines, der på samme tid er operationelle, og derfor 
kan anvendes i den akutte kliniske situation, og indehol-
der nok baggrundsinformation til at forstå de kliniske 
anbefalinger. Til inspiration beskrev Christian Hassager, 
specialeansvarlig overlæge på Kardiologisk intensivafsnit 
2143 på Rigshospitalet, guideline-arbejdet i Dansk Car-
diologisk Selskab. Hér har man i stigende grad bevæget 
sig væk fra de mere overordnede, fyldige emner og til at 
beskrive en mindre del af det større emne i hver guide-
line, hvad der har gjort processen både mere overskuelig 
og hurtigere.

Til sidst vedtog forsamlingen de tre nye emner, der skal 
arbejdes med frem til Hindsgavl-mødet i 2013 (se separat 
annonce i dette nummer af DASINFO og fællesmail til 
alle DASAIM’s medlemmer).

Efter guideline-mødet har styregruppen afholdt et enkelt 
møde, hvor vi har gennemdrøftet guideline-konceptet og 
er blevet enige om at arbejde efter nøgleordene kortere, 
strammere, yngre ☺. Konkret betyder det, at emnerne 
gøres mindre omfattende, således at arbejdet bliver mere 
overskueligt og lettere at styre i den enkelte gruppe. Vi 
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»
Udvalget for Intensiv Medicin nedsatte i 2009 en styregruppe, der skulle 
fremme udarbejdelsen af fælles nationale guidelines for intensiv behandling. 
Det første guideline-møde blev afholdt i januar 2010, hvor der blev igangsat 
tre arbejdsgrupper, der skulle fremlægge hver sin rekommandation et år 
senere. Til det 3. guideline-møde, som vanen tro blev afholdt som formøde til 
Hindsgavl-symposiet, mødte ca. 50 entusiastiske deltagere op for at deltage 
i behandlingen af de færdige guidelines og beslutte, hvilke emner der skal 
arbejdes med det følgende år.

har endvidere udarbejdet en årsplan for gruppearbej-
det (se Figur), hvor tidsplanen er strammet op, der er 
milepæle som skal nås undervejs, og kontaktpersonen 
i styregruppen hjælper med at sikre flowet i arbejdet. 
Tidsplanen implementeres delvis i år og fuldt ud fra 2013. 
Endelig vil vi arbejde for at få flere yngre deltagere både i 
guideline-mødet på Hindsgavl og som aktive medspillere 
i arbejdsgrupperne, ud fra en antagelse om at de yngre 
medlemmer har bedre tid til at fordybe sig i emnet, større 
entusiasme og evne til nytænkning, og mere at vinde i 
form af meritering ved at deltage i guideline-arbejdet. 
Hvad angår det sidste har Uddannelsesudvalget tilken-
degivet, at det tæller positivt at have deltaget i en sådan 

arbejdsgruppe, dog under forudsætning af at man kan 
dokumentere at have deltaget aktivt, og at arbejdsgrup-
pens arbejde er afsluttet.

Summa summarum: Guidelinearbejdet inden for 
intensiv terapi skrider fremad. Det er utrolig glædeligt 
at se at konceptet er blevet ”adopteret”, og hvor godt 
samarbejdet fungerer på tværs af landet. Vi arbejder på 
at optimere procedurerne, så emner og opgaver bliver 
mere overskuelige, og forhåbentlig vil det bidrage til at 
konsolidere arbejdet, så flere og flere (også vordende) 
intensivister ser det som en naturlig del af deres virke at 
bidrage til én eller flere arbejdsgrupper.

Fase Måned Handling/beslutning/mål 

1 Ultimo januar Forslag til specifikke emner fremsættes (Hindsgavl-møde). 
Styregruppen har ansvaret for, at der udpeges en tovholder for hver af de nye arbejdsgrupper.

2 Februar-marts Rekruttering af medlemmer til arbejdsgruppen.

3 Ultimo marts Tovholder sammensætter den endelige arbejdsgruppe i samarbejde med kontaktperson fra styregruppen. 
Størrelsen på arbejdsgrupperne tilstræbes at være på 6-8 medlemmer. Arbejdsgruppen sammensættes 
på basis af motivation for emnet og opgaven. Ekspertise er ikke nødvendigvis en forudsætning. Arbejds-
gruppen bør tilstræbes sammensat så både yngre og seniore læger er repræsenteret, ligesom der bør 
være repræsentanter for såvel Øst- som Vestdanmark. 
Der allokeres ét styregruppemedlem som kontaktperson til hver arbejdsgruppe.

4 April Formulering og afgrænsning af kliniske problemstillinger. Afgrænsning af litteratursøgning. Dette enten 
pr mail eller møde. Såfremt man ikke holder møde sendes mails fra tovholder til gruppens medlemmer. 
Indhold: Afgrænsning af arbejdsområdet – de kliniske problemstillinger inden for emnet formuleres – 
afgrænsning/uddelegering af litteratursøgning (søgeord og søgeperiode inden for hver problemstilling).

5 Maj Litteratursøgning og resumé af evidens. Gruppens medlemmer besvarer forslag til de kliniske problem-
stillinger pr. mail, og forslag pr. mail til resumé af evidens påbegyndes.

6 Primo juni Arbejdsgruppen holder møde, helst med disposition til et udkast pr mail til diskussion. Man diskuterer 
emnet, litteraturen, og påbegynder diskussion af samt uddelegerer arbejdsopgaverne. Arbejdsopgaven 
afgrænses, så deadlines kan overholdes.

7 August - september Forslag og diskussion pr mail - tovholder er ansvarlig for at processen skrider frem.

8 Oktober Møde i gruppen til afstemning af guideline-forslag.

9 November Finish pr mail.

10 Senest 10. decem-
ber

Forslag indsendes til styregruppen, som fremsender til formøde-deltagere samt lægger på ISH-hjemme-
side.

11 December - januar Gruppen aftaler fremlæggelse ved Hindsgavl-mødet.

12 Ultimo januar Gruppen fremlægger ved Hindsgavl-mødet, hvor forsamlingen tager beslutning om vedtagelse, vedta-
gelse med mindre ændringer, eller revision med ny fremlæggelse ved næste Hindsgavl-møde.

13 Senest 1. marts Endeligt udkast revideres iht. beslutning på Hindsgavl-mødet og sendes til styregruppen.

14 Senest 30. april Guideline lægges på hjemmesiden.

Figur. Tidsplan for guideline-arbejde.



26 · DASINFO · April 2012

| fAgområderne / IntensIV terAPI |

Grünenthal Denmark ApS, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S. Tlf 8888 3200. www.grunenthal.dk

P
L

X-
11

0
06

5-
14

   
20

12
-0

2

PALEXIA® DEPOT (TAPENTADOL)

Åbner behandlingsmuligheder

Referencer:  1) Tzschentke T et al. Drugs of Today, 2009, 45(7): 483-496.

Navn: Palexia® Depot. Lægemiddelform: Depottabletter 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg. Indikation: Lindring af svære, kroniske smerter hos voksne, som kun kan behandles 
tilstrækkeligt med opioide analgetika. Dosering og indgivelses-måde: Dosering skal tilpasses den enkelte patient afhængigt af smerternes intensitet, erfaringer med tidligere behandling og 
mulighed for monitorering af patienten. Palexia depot skal tages to gange dagligt cirka hver 12. time. Initiering af behandling af patienter, der ikke tager opioide analgetika: Patienterne bør starte 
behandlingen med enkeltdoser på 50 mg tapentadol som depottabletter, der tages 2 gange dagligt. Initiering af behandlingen hos patienter, der er i behandling med opioide analgetika: Ved skift fra 
opioider til Palexia Depot skal der ved valg af initialdosis tages højde for det tidligere lægemiddels egenskaber og anvendelse og den gennemsnitlige døgndosis. Der kan være behov for højere 
initialdoser af Palexia Depot hos patienter, der allerede tager opioider, end hos patienter, der ikke har taget opioider, før de begynder på behandlingen med Palexia Depot. Titrering og vedligeholdelse: 
Efter initiering af behandlingen skal dosis titreres individuelt til et niveau, der giver tilstrækkelig analgesi med et minimum af bivirkninger. Totale døgndoser over 500 mg tapentadol er endnu ikke blevet 
undersøgt og bør derfor ikke anvendes. Der kan opstå seponeringssymptomer efter brat afbrydelse af behandling med tapentadol. Gradvis nedtrapning tilrådes. Dosisjustering er ikke nødvendig hos 
patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion eller hos patienter med let nedsat leverfunktion. Palexia Depot bør anvendes med forsigtighed til patienter med moderat nedsat leverfunktion. 
Behandling af denne patientgruppe bør indledes med den laveste tilgængelige styrke, dvs. 50 mg tapentadol som depottabletter, der højst må tages en gang i døgnet. Palexia Depot skal synkes hele 
og kan tages alene eller i forbindelse med et måltid. Indtages med rigeligt væske. Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor tapentadol eller et eller flere af hjælpestofferne. Situationer, hvor aktive 
stoffer med agonistisk virkning på µ-opioidreceptorer er kontraindiceret, dvs. hos patienter med betydelig respirationsdepression og patienter med akut eller alvorlig astmatisk bronkitis eller 
hyperkapni. Mistanke om eller diagnosticeret paralytisk ileus. Akut intoksikation med alkohol, hypnotika, analgetika med central virkning eller psykofarmaka. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: 
Kan føre til misbrug og afhængighed. Kan give dosisrelateret respirations-depression i høje doser eller hos patienter med særlig følsomhed for µ-opioidagonister. Må ikke anvendes til patienter, der 
kan være særligt følsomme overfor de intrakranielle virkninger af CO2-retention. Bør anvendes med forsigtighed til patienter med kranietraumer og hjernetumorer. Ordineres med forsigtighed til 
patienter med krampeanfald i anamnesen eller lidelser, der indebærer en risiko for krampeanfald. Bør ikke anvendes til patienter med alvorligt nedsat nyre- og leverfunktion. Bør anvendes med 
forsigtighed til patienter med sygdom i galdevejene inklusive akut pankreatitis. Bør undgås til patienter, som får MAO-hæmmere eller har anvendt disse midler i løbet af de sidste 14 dage. Bør ikke 
anvendes til patienter med arvelig galaktose-intolerans, Lapp lactase deficiency eller glucose/galactose malabasorption. Interaktion med andre lægemidler: MAO-hæmmere. Benzodiazepiner. 
Barbiturater. Antipsykotika. H1-antihistaminer. Alkohol. Stærkt enzyminducerende stoffer (f.eks. rifampicin, fenobarbital, perikon). Der er ingen kliniske data på samtidig brug af Palexia Depot og 
blandede µ-opioid agonister/antagonister eller partielle µ-opioid-agonister. Derfor bør der udvises forsigtighed ved samtidig behandling med Palexia Depot og disse produkter. Graviditet: Bør kun 
anvendes, hvis den potentielle risiko for fostret opvejes af de potentielle fordele. Amning: Må ikke anvendes. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Mærkning. 
Bivirkninger: Meget almindelige: Kvalme. Obstipation. Svimmelhed. Døsighed. Hovedpine. Almindelige: Nedsat appetit. Angst. Depression. Søvnforstyrrelser. Nervøsitet. Rastløshed. 
Opmærksomheds-forstyrrelser. Tremor. Ufrivillige muskelsammentrækninger. Rødmen. Dyspnø. Opkastning. Diarré. Dyspepsi. Pruritus. Hyperhidrose. Udslæt. Asteni. Træthed. Fornemmelse af 
ændret legemstemperatur. Tørre slimhinder. Ødem. Ikke almindelige: Overfølsomhed overfor lægemidlet. Vægttab. Desorientering. Konfusion. Agitation. Nedsat opfattelsesevne. Unormalt 
drømmemønster. Eufori. Nedsat bevidsthedsniveau. Hukommelsessvigt. Nedsatte åndsevner. Synkope. Sedation. Balanceforstyrrelser. Dysartri. Hypæstesi. Paræstesi. Synsforstyr-relser. Øget 
hjertefrekvens. Nedsat hjertefrekvens. Blodtryksfald. Abdominal-gener. Urticaria. Igangssætningsbesvær ved vandladning. Pollakisuri. Sexuel dysfunktion. Seponeringssyndrom. Utilpashed. 
Irritabilitet. Sjældne: Lægemiddelafhængighed. Tankeforstyrrelser. Kramper. Præsynkope. Koordinationsproblemer. Respirationsdepression. Nedsat ventrikeltømning. Fornemmelse af beruselse. 
Fornemmelse af afslappethed. Overdosering: Der må ved intoksikation med Palexia Depot forventes samme symptomer som ved andre centralt virkende analgetika med agonistisk påvirkning af 
µ-opioid-receptorer. Ved overdosering skal behandlingen rettes mod symptomerne ved µ-opioidagonisme. Udlevering og tilskud: A§4. Generelt tilskud. Pakninger og priser (AUP ekskl. 
recepturgebyr per februar 2012): 50 mg, 30 stk.: 196,00 kr., 100 mg, 30 stk.: 381,20 kr., 150 mg, 30 stk.: 566,45 kr., 200 mg, 30 stk.: 751,70 kr., 250 mg, 30 stk.: 936,90 kr. For dagsaktuelle priser og 
pakninger se venligst www.medicinpriser.dk. 

Produktinformationen er omskrevet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresume (17. nov. 2010). Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Grünenthal Denmark 
ApS. Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S. Telefon 88 88 32 00. Fax.: 88 88 32 32.

PALEXIA® DEPOT:

   Til lindring af svære, kroniske smerter hos voksne,  
der kun kan behandles tilstrækkeligt med opioide 
analgetika

    2 virkningsmekanismer i 1 molekyle (MOR-NRI*)1 
  µ-agonistisk opioide egenskaber (MOR)  

  hæmmer genoptagelsen af noradrenalin (NRI)

   Smertelindring uanset om smerten er nociceptiv  
eller neuropatisk1

   Generelt tilskud

* MOR: µ-Opioid Receptor agonist, NRI: Noradrenaline Reuptake Inhibition

PALEXIA® DEPOT 
(TAPENTADOL)

»
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om suCCesRIgt samaRbejde med et andet selskab 
Eva Weitling, formand for DASAIMs obstetriske anæstesi udvalg 
Overlæge Kolding Sygehus

»
Lørdag den 21. januar 2012 begav jeg mig ud på en længere tur i sne og 
slud fra Haderslev til Svendborg. Målet med turen var, som formand for 
DASAIMs obstetriske anæstesiudvalg, at deltage i DSOGs (Dansk Selskab 
for Obstetrik og Gynækologi) årsmøde for at få vedtaget den reviderede 
præeklampsi-retningslinje. Forud for turen lå der et stort arbejde fra mange 
engagerede anæstesilæger og obstetrikere.

DASAIMs obstetrisk anæstesi udvalg har i mange år 
samarbejdet med DSOG (Dansk selskab for obstetrik og 
gynækologi). Første gang jeg personligt stiftede bekendt-
skab med en DASAIM-retningslinje var, da jeg som ung 
anæstesilæge havde oplevet en gravid kvinde der fik højt 
blodtryk og efter fødslen kom i respirator. En overlæge 
kom herefter med et trykt hæfte med lyserød forside. Det 
var en rekommandation om behandling af præeklampsi 
forfattet af DASAIM og DSOG. Hæftet blev brugt flittigt 
og slidt op. Det medførte et løft i behandlingen af kvinder 
med præeklampsi. 

Siden er rekommandationen ”Behandling ved præ-
eklampsi/eklampsi” revideret flere gange. De seneste år 
blev rekommandationen delt, da der ikke kunne opnås 
enighed på centrale områder - det gav mange praktiske 
problemer på afdelingerne.

I 2011 besluttede de to selskabers udvalg sig til, at vi 
igen skulle forsøge at opnå enighed i behandlingsstrate-
gien ved præeklampsi i berøringsfelterne, men der var 
enighed om, at hvert selskab havde brug for deres egen 
rekommandation, da anæstesilæger ikke gider læse om 
hele graviditeten eller sætte sig ind i oplysninger om 
kommende graviditeter. På den anden side er obste-
trikere ikke særlig interesseret i anæstesidelen. Med 
overlæge Ulla Bang fra Skejby Sygehus som tovholder 
gik vi i gang. I sådan et projekt er tovholderen vigtig; der 
er mange løse ender der skal samles, rettelser der skal 
tilføjes, der skal rykkes og skrives sammen, og eventuelle 
uenigheder skal der findes en løsning på. De anæstesi-
læger der arbejder med emnet er enten medlemmer af 
DASAIMs obstetriske anæstesi udvalg, eller tæt knyttet 
til gruppen; Hver har arbejdet med et afsnit, der så er 
blevet godkendt af resten af gruppen. Der skeles kraftigt 
til andre landes rekommandationer på området, især de 
engelske NICE guidelines, men de passes ind i en dansk 
kontekst.

Endelig skal arbejdet godkendes. Det sker i DASAIMs 
bestyrelse, hvortil arbejdet er sendt til gennemlæsning 
og kommentering nogle uger før mødet. Så fredeligt er 
det ikke i DSOG, her godkendes (eller forkastes) sådan 
et udvalgs arbejde under det såkaldte Sandbjerg møde, 
hvor alle medlemmer kan melde sig og deltage. De for-
skellige udvalg har arbejdet med emnerne et år og har nu 
en time til fremlægning, diskussion og evt. vedtagelse. 
Under diskussionen har alle taleret, også selv om de bare 
mener noget og ikke har 5 artikler der underbygger deres 
mening. Det er en farverig og til tider noget særegen 
måde at vedtage rekommandationer på, men også en 
mulighed for at få vejledninger i mere diffuse emner, 
hvor der ikke er muligt at få videnskabelige svar på, hvad 
der er det rigtige at gøre. Men det er en stor oplevelse for 
en anæstesilæge at opleve det for første gang.
Heldigvis var min tur på en fridag i elendigt vejr ikke 
forgæves, og udkastet blev vedtaget med nogle ændrin-
ger, som ikke var i strid med DASAIMs rekommandation. 
Den blev under mere fredelige forhold vedtaget den 29. 
februar 2012.

Den nye præeklampsi-guideline findes På DASAIMs 
hjemmeside www.dasaim.dk . Yderligere detaljer kan 
ses på DSOGs hjemmeside www.dsog.dk for de mere 
interesserede.

De øvrige anæstesiologiske forfattere til Præeklampsi-guideline er 
Søren Helbo Hansen, Odense Universitetshospital - Ulla Bang, Århus 
Universitetshospital, Skejby - Désirée Rosenborg, Hvidovre Hospital 
- Charlotte Albrechtsen, Rigshospitalet - Lars Møller Pedersen, 
 Hvidovre Hospital - Anja Ulrike Mitchell, Herlev Hospital.
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luftambulance-tjenesten
I Gardemoen lufthavn bliver jeg mødt af Ørjan. Han er in-
tensivsygeplejerske og ansat i Luftambulance-afdelingen, 
som benytter 2 ambulancefly stationeret på Gardemoen 
(1 døgndækkende) og 2 helikoptere (begge døgndæk-
kende) beliggende i Lørenskog lidt udenfor Oslo. Vi kører 
til et fjernt hjørne af lufthavnen, hvor luftambulance-
afdelingen holder til i en stor opvarmet hangar. Garde-
moen er en af totalt 7 ambulanceflybaser i Norge. Alle 

ambulancefly opereres af selskabet Lufttransport AS, 
som udover de fastvingede fly også driver en stor del af 
helikopterne i Norge. Alene til bemanding af de fastvin-
gede ambulancefly er ansat 90 piloter. Lufttransport AS 
har en ti-årig kontrakt med den norske stat. Det giver 
stor tryghed og kontinuitet for personalet, og det åbner 
mulighed for investeringer i moderne udstyr. Alle ambu-
lancefly i Norge er således 2010-modeller af Beechcraft 
King Air, som er særligt velegnet til at starte og lande på 

noRsk luftambulanse løfteR 
CRItICal CaRe medICIne 
Christian Svane, Afdelingslæge og konsulent ved akutlægebilen i København 
Anæstesi-og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

»
En frostklar februar morgen lander jeg i Gardemoen lufthavn i Oslo. Her skal 
jeg de næste 5 dage besøge forskellige præhospitale enheder som led i SSAI-
uddannelsen ”Critical Emergency Medicine”. Det 2-årige uddannelsesforløb 
afholdes for anden gang og er en skandinavisk videreuddannelse indenfor 
områderne akut medicin, traume- og præhospital behandling. I alt deltager 
25 kolleger i uddannelsen jævnt fordelt mellem Danmark, Norge, Sverige 
og Finland samt en enkelt canadier. Syv danskere er med på uddannelsen. 
Som led i programmet er der 4 ugers valgfrit klinisk udlandsophold, og det er 
baggrunden for at jeg nu er i Oslo. 

En smuk vinterdag  
i Sundsvall
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korte baner.  Indretningen af alle fly er ens, og der kan 
transporteres 2 liggende patienter. Det medicinske udstyr 
svarer nogenlunde til det, vi har på akutlægebilerne i 
Danmark, dog med en mere omfattende medicinbehold-
ning. Besætningen består af 2 piloter og en sygeplejerske 
(fordelingen er fifty-fifty mellem intensiv- og anæstesisy-
geplejersker). Sygeplejersken opretholder sine kliniske 
færdigheder ved hver 6. uge at arbejde på en relevant 
hospitalsafdeling. En vagthavnede flyvelæge (special-
læge i anæstesi) kobles på ved behov, f.eks. ved transport 
af intensiv patienter eller kuvøse-børn. Det er også ham, 
der godkender alle transporter. Dagens program plan-
lægges typisk aftenen inden og er et logistisk puslespil. 
Interhospitale transporter med ambulance over længere 
afstande er stort set ikke eksisterende i Norge.  

Vores første tur går til Stavanger med et neonatalt barn 
(uge 36). Barnet får kortvarigt bradykardi, men ellers er 
transporten ukompliceret. Vi forsætter til Bergen med en 
paraplegisk patient, som skal tilbage til lokalsygehuset 
efter behandling i Oslo. Bergen viser sig at være centrum 
for helikoptertransporten til de norske boreplatforme. 
En hel afgangshal er dedikeret udelukkende til formålet. 
Efter frokost går turen tilbage til Oslo for dagens sidste 
opgave, som igen går til Stavanger. Selve patientover-
leveringen foregår udendørs i lufthavnen, hurtigt og ef-
fektivt, hvilket også er nødvendigt, når det som på denne 
tur var snevejr. 

Næste dag starter uventet tidligt, mere præcist kl. 03, da 
brandalarmen på mit hotel lyder og alle gæster må en tur 
ned på gaden. Et vist fagligt element var det at se Oslo’s 
brandvæsen i aktion. Første sprøjte var fremme efter 10 
min og to yderligere køretøjer efter 15 min - heldigvis var 
det falsk alarm. 

Min ambitiøse arbejdsplan var planlagt af min medkur-
sist Per Bredmose. Han er dansker og arbejder på Norsk 
Luftambulanse. De første to dage skulle jeg følge Luftam-
bulancen. På den anden dag fulgtes jeg med anæstesi-
sygeplejersken Camilla. Ikke overraskende kunne hun for-
tælle at stort set ingen forlader tjenesten, når de først er 
kommet ind. Arbejdet er meget frit, fagligt udfordrende 
og afvekslende, og det appellerer til mange. Igen var det 
stabile patienter, der blev transporteret mellem Molde, 
Trondheim og Sundsvall i Sverige. Det andet fly skulle 
flytte to danske skiturister til Roskilde.

Selvom det var ganske fredelige ture, er der meget at 
lære rent organisatorisk. Det var imponerende at se et 
yderst effektivt statsligt drevet præhospitalt transport-
system, som Luftambulancetjenesten lader til at være. 
Der eksisterer omfattende instrukser og manualer for det 
præhospitale arbejde som f.eks. ”Medicinsk Operativ 
Manual” med tilhørende beredskabsplan i lommeformat. 
Ikke overraskende at det er nordmændene, der har ud-
arbejdet ”Indeks for medicinsk nødhjælp” som ikke kun 
Danmark, men nu også Sverige har taget til sig. Indeks 

for medicinsk nødhjælp (i daglig tale ”Norsk Indeks” hhv. 
”Dansk Indeks”) blev udarbejdet midt i 90’erne i Norge 
økonomisk støttet af den norske Lægeforening og firmaet 
Laerdal. I Danmark har det været i brug ca. et år. Det 
blev indført samtidig med, at der kom sundhedsfagligt 
personale på vagtcentralen. Det er et værktøj til brug for 
disponenter på AMK (Norge) eller vagtcentralen (Dan-
mark), som beskriver i hvilke situationer ambulancer/
akutlægebiler/lægehelikopter skal afsendes. 

lægehelikoptertjenesten og teamtræning
De efterfølgende to dage skulle jeg besøge Oslo-Lør-
enskog lægehelikoptere, som holder til i samme bygning 
som Luftambulanceafdelingen. En del af personalet ar-
bejder i begge enheder. Det er Norsk Luftambulanse AS, 
som er operatør på begge helikoptere i Oslo. De opererer 
ambulancehelikoptere fra 8 baser i landet. I Lørenskog 
er der 2 helikoptere i døgnvagt, hvoraf den ene (951A) 
primært varetager akutte ture og den anden (951B) 
såkaldte ”sekundæropdrag” som f.eks. overflytninger 
af intensivpatienter. Lægen fra 951B bemander også en 
intensivambulance og deltager i transport med fastvin-
gede ambulancefly ved behov. På basen er placeret en 
lægeambulance (det hedder det stadig i Norge). Den 
benyttes i dårligt flyvevejr og til ture i lokalområdet.

Omladning af intensivpatient fra  
ambulance til helikopter
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Terje Strand er en erfaren mand og fungerer som afde-
lingsleder for Luftambulanceafdelingen, og det er ham, 
der tager imod. Basen er den travleste i Norge men al-
ligevel byder dagen kun på en enkelt tur til Lillehammer 
for at hente en stabil traumepatient. Patienten flyves til 
Ullevål, hvor hovedparten af traumepatienter modtages 
i Oslo. Traumecenteret har mange ligheder med f.eks. 
Rigshospitalet, dog med den undtagelse at traumele-
deren står i fodenden og er kirurg. Der var i øvrigt flere 
observatører end behandlere på stuen. Resten af dagen 
går med en enkelt tur med lægeambulancen og en god 
faglig diskussion om bl.a. organisatoriske forhold i både 
Norge og Danmark. I Norge kan helikopterlægen suve-
rænt bestemme om en tur er klinisk relevant, både akutte 
ture og overflytninger. Det er dog ifølge Gunnar Farstad, 
afdelingsleder for AMK (Akut Medicinsk Koordinerings-
center - har ansvaret for sundhedsberedskabet) og læge 
på 951B, relativt sjældent at de afviser en opgave. Indtil 
for få år siden skulle de flyve til alt såfremt en læge øn-
skede en helikopter, men det er nu ændret, og det er man 
- ikke overraskende - glade for. Et andet interessant emne 
er Norsk Index som Gunnar Farsted har deltaget i den 
seneste revision af. De enkelte AMK-enheder har mulig-
hed for lokal tilpasning af Index. I Oslo er der f.eks. kun to 
koder for brystsmerter som lægen automatisk kaldes til: 
1) Hvis patienten ikke reagerer på tilråb og berøring; 2) 
Hvis der er afgivet mere end 4-5 stød med en ICD-enhed. 
De kan naturligvis tilkaldes i andre situationer, men så 
kræver det en individuel vurdering fra sundhedsfaglig på 
AMK.

Den anden dag på HEMS (Helicopter Emergency Me-
dical Service) bliver mere travl. Vi starter med en tur 
til en arbejdsulykke, hvor en mand er faldet 2-3 meter 
ned.  Han viser sig så stabil at transporten overtages af 
primærambulancen. Tilbage på basen er det tid til team-

træning, hvor jeg bliver inddraget. Alt personale skal som 
hold igennem 8 forskellige cases mindst en gang årligt 
i forbindelse med et projekt, som ledes af min medkur-
sist Per Bredmose. Alle går seriøst til opgaven, og der er 
efterfølgende debriefing, som vi kender fra simulatortræ-
ning. Næste tur er betydeligt mere krævende end første. 
Et 3 ugers barn med septisk shock skal overflyttes fra et 
mindre sygehus til Rigshospitalet i Oslo. Inden afgang 
konfereres grundigt med afsendende sygehus, og der 
lægges plan for, hvad der skal gøres, inden vi ankom-
mer, herunder intubation og anlæggelse af arteriekanyle. 
Barnet er cirkulatorisk ustabilt, og vi ender med at være 
på afdelingen omkring halvanden time, inden barnet er 
stabiliseret. Herefter er det en kort flyvetur til børnein-
tensiv på Rigshospitalet. En styrke ved Luftambulancen 
er, at alle patienter, også præmature kuvøse-børn, kan 
håndteres af ambulancelægerne. Den eneste undtagelse 
er ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation - på 
dansk hjerte-lunge maskine), hvor der medtages per-
sonale fra Rigshospitalet. Dagen slutter med et tilkald 
til et ældrecenter, hvor en vred ex-kæreste til en ple-
jehjemsmedarbejder har stillet en kuffert, som politiet 
mener, kan indeholde en bombe. Ambulancelægen 
indtager derfor rollen som ”Helse Fagleder” (på dansk 
KOOL-koordinerende læge på skadested). Personale og 
beboere evakueres og EOD (Explosive Ordnance Dispo-
sal – bomberydderne) uskadeliggør en kuffert med tøj.

lægeambulancen og førstehåndsindtryk fra 22/7
Nær mæt af indtryk møder jeg sidste dag på 9-bilen, som 
er eneste lægeambulance i Oslo centrum og bemandet 
alle dage fra 0730-2200. Tidligere blev bilen primært 
brugt til undervisning af ambulancefolk, men den har nu 
overtaget samme rolle som lægeambulancerne i Dan-
mark. Det er planlagt at gøre lægeambulancen døgndæk-
kende. Dagens ture minder naturligvis meget om det, vi 
selv er vant til, men en enkelt tur viser sig overraskende 
interessant. En kvinde er væltet halvvejs nede af en flere 
kilometer lang kælkebakke ved Holmekollen. En flink 
disponent på AMK, mener at en sådan tur kunne være 
interessant for en dansker og ringer og hører om vi vil 
med. Vi mødes på toppen af bakken med et snescoo-
terhold fra Norsk Røde Kors og kører siddende bagpå 
en pulk ned til patienten. Heldigvis er der ingen kritisk 
tilskadekomst, men en sjov tur som på samme tid viser 
alvoren, der kan være forbundet med at komme til skade 
i den norske natur.

Lægeassistenten denne dag hedder Finn og er som de 
fleste lægeassistenter i både Norge og Danmark ud-
dannet paramediciner. Han kørte lægeambulancen den 
22. juli 2011 (i Norge beskrives dagen blot som 22/7) og 
var allerførste udrykningskøretøj på skadestedet efter 
bombesprængningen mod regeringsbygningerne i Oslo. 
Han kom til at lede halvdelen af skadestedet den første 
time. Det var f.eks. ham, der besluttede at beslaglægge 
en bus, fylde den med lettere tilskadekomne og derefter 
køre bussen til lægevagten. Jeg bliver taget med rundt i 

Teamtræning ved Oslo HEMS
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byen og får vist, hvor eksplosionen skete, og hvor der var 
opmarch af ambulancer osv. Den første melding havde 
været, at der havde været en eksplosion i en sportsfor-
retning, og den var ganske rigtig ødelagt, men de kunne 
hurtig se, at det var langt mere alvorligt, da sårede folk 
kom løbende ned fra andre gader. Alt var kaos, og de 
besluttede sig med det samme for, at de var nødt til at 
finde arnestedet for eksplosionen og traf den beslutning 
at gå ind. Skadestedet var på ingen måde et ”scene 
safe”-scenario. ”Scene safe”-doktrinen arbejdes der også 
efter i Danmark. Den siger at sundhedsfagligt personale 
ikke bør gå ind i et farligt område, før det er sikret. De 
vurderede den dag, at der potentielt ville være ligeså far-
ligt alle andre steder i Oslo, og samtidig fornemmede de, 
at folkemængden ville reagere, hvis de blev og ventede. 
Lige inden jeg må stige på lufthavnsbussen viser Finn 
mig en power-point præsentation, han har udarbejdet til 
undervisning af ambulancefolk. Det er en stærk oplevelse 
at slutte af med.

Norge har sandsynligvis et af de præhospitale systemer, 
der minder mest om vores eget, selvom geografien 
udgør en væsentlig forskel. Uddannelsen af ambulan-
cepersonale er også sammenlignelig. De har som os 
tre uddannelsesniveauer, og der er mange præhospitalt 
arbejdende læger. Der er utvivlsomt meget vi kan lære 
af vores norske kolleger. Jeg er blevet mødt med åbne 
arme og en enorm velvilje og samtidig med en stor inte-
resse fra deres side for at høre om vores erfaringer. Hele 
ideen med SSAI-uddannelsen er, at udvikle det skandina-
viske samarbejde. Det har dette ophold været med til, og 
det har bekræftet mig i at der er mange gode grunde til 
at lære af hinanden.

Omladning af patient fra  
snescooter til ambulance
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Det anæstesiologiske speciale er populært og der er 
fortsat stor søgning til både introduktions- og hovedud-
dannelsesstillinger (HU). Alle ansøgere vurderes efter 
de 7 ”lægeroller” samt potentiale og der efterspørges 
ansøgere med bredt funderede kompetencer. Der lægges 
dog særligt vægt på rollerne ”medicinsk ekspert” samt 
”akademiker”. Ansøgerskaren, og dermed de specifikke 
krav til at opnå HU varierer over tid samt imellem de 3 
uddannelsesregioner (ØST, NORD og SYD).

FYA præsenterer i dette indlæg udvalgte karakteristika 
for ansøgerskaren til HU ved ansættelsesrunden efteråret 
2011. De præsenterede data omhandler primært ansøger-
nes kompetencer inden for medicinsk ekspert (anæste-
siologisk ansættelser samt ansættelser i andre specialer) 
samt akademiker (publiceret videnskab).

I ØST var der 43 ansøgninger til 11 HU forløb (1 forløb 
forhåndsbesat pga. af barsel).  I NORD var der 23 ansøg-
ninger til 9 forløb og i SYD var der 14 ansøgninger til 6 
forløb. 3 ansøgere for NORD er udeladt i denne statistik 
(1 pga. manglende data og 2 der aflyste samtalen).

medicinsk ekspert
Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders 
ansættelse ud over introduktionsstilling). Data er opgjort 
som % af antal ansøgere i den enkelte region og un-
dergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Der 
er fortsat enkelte ansøgere, der har over 3 års samlet 
anæstesierfaring. Opgørelsen viser desuden, at det i alle 
3 regioner er muligt at kvalificere sig til HU stilling med 
ingen eller minimal anæstesiologisk ansættelse ud over 
introduktionsstilling. Figur 2 viser ansøgernes erfaring 
fra andre specialer kun kliniske ansættelser efter tur-
nus / KBU er opgjort). Majoriteten af ansøgerne i alle 3 
regioner havde mere end 6 måneders erfaring fra andre 
specialer. Kun i region ØST fik ansøgere uden ansættelse 
i andre specialer tilbudt HU-stilling.

Akademiker
I Øst var der 3 ansøgere med ph.d. (godkendt eller 
indleveret), i NORD 1 og SYD 1. Alle ansøgere med ph.d. 
fik tilbudt HU-stilling. Tabel 1 viser antallet af førsteforfat-
terskaber (originalarbejde eller review). I ØST havde 18 
(42%) mindst 1 førsteforfatterskab hvorimod tallet var 2 

tabel 1 Tildelt HU ØST Tildelt HU NORD Tildelt HU SYD

Antal 1. Forfatterskaber HU ja HU Nej Total HU ja HU Nej Total HU ja HU Nej Total

0 0 25 25 8 10 18 3 8 11

1 7 7 14 1 1 2 3 0 3

2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

3+ 2 0 2 0 0 0 0 0 0

total 11 32 43 9 11 20 6 8 14

en kaRakteRIstIk af ansøgeRskaRen tIl 
 Hoveduddannelse – efteRåRet 2011 
FYA´s Bestyrelse
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tabel 2 Tildelt HU SYD Tildelt HU NORD

Anden videnskab. Antal HU ja HU Nej Total HU ja HU Nej Total

0 2 5 7 2 5 7

1 1 1 2 1 2 3

2 0 2 2 1 3 4

3+ 0 0 0 4 0 4

total 3 8 11 8 10 18

(10%) og 3 (21%) for hhv. NORD og SYD. I ØST fik ingen 
ansøgere uden førsteforfatterskab tilbudt HU-stilling og 
kun 50% af ansøgere med 1 førsteforfatterskab fik tilbudt 
stilling. Omfanget af anden videnskab (medforfatterskab, 
kasuistik, poster eller abstract) er vist i tabel 2 region for 
de ansøgere i region SYD og NORD der ikke havde 1. 
forfatterskab.

generelle kommentarer.
Generelt blev kun ansøgere med kompetencer bredt hen 
over de 7 roller tilbudt HU-stilling. Langt de fleste ansø-
gere der fik tilbudt stilling havde erfaring fra mere end 1 
anæstesiafdeling. Der var en stor variation i andre kom-
petencer så som undervisning hvor den opnåede erfaring 
var fra under 5 konfrontationstimer og op til 800 timer. 

Akademikerrollen er en stor udfordring for mange an-
søgere, inkl. ansøgere der har været længe i specialet.  
Mange ansøgere har et eller flere igangværende forsk-
ningsprojekter, men vejen fra idé til publikation kan være 
lang og strækker sig ofte over adskillige ansøgningsrun-
der.

Vi er i det anæstesiologiske speciale begavet med en stor 
og overordentligt velkvalificeret ansøgerskare og der 
gøres et stort arbejde i de 3 regionale ansættelsesudvalg 
ifm. udvælgelsen af kommende anæstesiologer. FYA vil 
fortsat være aktiv i dette arbejde gennem vores repræ-
sentation i alle 3 ansættelsesudvalg samt i DASAIMS 
uddannelsesudvalg.
 

 

Figur 2
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I forbindelse med besparelser har mindst to afdelinger 
valgt at omstrukturere vagtberedskabet således, at ud-
dannelsessøgende læger i både introduktions- og ho-
veduddannelsesstilling ”fritages” fra vagter - eller disse 
reduceres til et minimum. Ændringerne skyldes hovedsa-
gelig et ønske om besparelse og optimering af persona-
lemæssige ressourcer fra sygehusledelsen. Konsekven-
sen bliver, at vagthyppigheden nedsættes dramatisk for 
de berørte uddannelsessøgende læger.

Det er klart, at en overdreven vagtbelastning skal undgås 
da en række procedurer og indgreb læres bedst i dagtiden, 
hvor der i høj grad er mulighed for planlægning og super-
vision. På den anden side er vagtarbejdet er en væsentlig 
del af den anæstesiologiske speciallæges arbejdsopgave 
og FYA stiller spørgsmålstegn ved, om de vigtige kompe-
tencer fra vagtarbejde kan tillæres - uden vagtarbejde?

Men hvilke specifikke kompetencer tilegnes egentlig i vagten? 
•	 organisering	og	prioritering	af	vagtarbejdet,	akutte	

opgaver såvel som afvikling af opgaver fra dagtiden
•	 udførelse	af	akutte	opgaver	med	begrænsede	perso-

nalemæssige ressourcer til rådighed. Dette fordrer en 
øget selvstændig beslutningstagning og flytter både 
faglige og personlige grænser

•	 håndtering	af	samarbejde	og	kommunikation	mellem	
forskellige faggrupper og specialer

•	 overlevering	og	sikring	af	kontinuitet	af	opgaver	fra	
vagten til dagtid

•	 deltagelse	i	afdelingens	vagtarbejde	skaber	fælles-
skabsfølelse og teamspirit

FYAs holdning er derfor, at man ud fra et uddannelses-
mæssigt perspektiv nøje må overveje hvordan kompeten-
cerne fra vagtarbejde løbende opnås. Vi har forståelse for 
de udfordringer, de øgede besparelseskrav giver, men de 
strukturelle forudsætninger for en god anæstesiologisk 
videreuddannelse bør medinddrages før man - ud fra et 
sparehensyn - ”fratager” de uddannelsessøgende vagter.

mIndRe vagtaRbejde tIl anæstesIologeR 
undeR uddannelse?
FYA’s Bestyrelse

a division of Medtronic
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LIFEPAK® 20 monitor/defibrillator 
giver brugeren mulighed for at gå fra AED 
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Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
- ønsker at få abstract vurderet med henblik på del-

tagelse i ACTA foredragskonkurrence - fredag d. 9. 
november 2012

- ønsker at præsentere sit bidrag som poster, hvis det 
ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen

- udelukkende ønsker at få abstract vurderet med hen-
blik på posterpræsentation torsdag og fredag

ACtA foredragskonkurrence:
De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurren-
cen 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 kan maksimalt optages 48 postere. 
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 godken-
delse af den videnskabsetiske komité og Lægemiddelsty-
relsen. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog 
eller under uddannelse hertil. Postere kan præsenteres 
på dansk eller engelsk.

Abstracts inddeles i:
- titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på 

korresponderende forfatter = den forfatter der skal 
præsentere arbejdet

- introduktion 
- metoder 
- resultater
- diskussion
- konklusion
- maks. 2 figurer eller tabeller
- 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 fore-
drag som posters indsendes via abstractformularen på 
www.dasaim.dk til DASAIMs sekretariat senest  
d. 1. august 2012.

De udvalgte abstracts præsenteres i form af Power-Point-
præsentation, medbragt på USB stick. Organisationsko-
miteen vil tilse, at der forefindes bærbar PC.

Bedømmelseskriterier for abstracts til 
foredragskonkurrencen:
Tidligere publikation: Bidragene må ikke være offentlig-
gjort 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 videnskabe-
lige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesio-
logi 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 problem-
formuleringen?
Fremstillingen: Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

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

Organisationskomitéen
 

Indkaldelse af vIdenskabelIge bIdRag

Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet  
08.-10. november 2012 i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin



•	 17	målte	parametre	inklusiv	laktat	og	bilirubin

•	 Op	til	30	prøver	i	timen

•	 Måler	på	kun	65	µl	blod

•	 Prøveresultat	på	bare	35	sekunder	

•	 2	forbrugsvarer,	ingen	rutinemæssig	vedligeholdelse

•	 Maksimal	oppetid	-	altid	klar

•	 Fuld	dataudveksling

•	 Fuld	remote	support	i	POC																	
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•	 Overlegen	analytisk	præcision
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•	 Ingen	kontakt	med	blod	eller	affald

•	 Fuld	dataudveksling													
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The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an advanced training program in Intensive Care Medicine for 
doctors working at Scandinavian hospitals. The training period is 2 years, starting January 2013. The training program is limited to 30 trainees. 

Clinical training: During the 2-year period the trainee will be appointed a host clinic and a local tutor. The host clinic will employ the trainee in an appropriate 
position (i.e. in an intensive care unit) during the training program. A minimum of one year of clinical training should be done at a university intensive care 
unit. 

Courses: During the training period the SSAI organises 6 courses. These courses will be located in all Scandinavian countries and the common language will 
be English. To achieve the goal of creating a close networking atmosphere the participants are expected to participate in the scheduled sessions and social 
functions at the course sites. 

International exchange programme: The program includes a mandatory period of training in an intensive care unit in another country. 

ICU Project: The candidates will also have to complete an “ICU project” during their two-year training. This project could be a research project, quality as-
surance or development project or a literature review of agreed subject. The topic must be related to intensive care medicine. If the trainee has already an 
ongoing project it may be included such as part of an on-going or recently passed PhD research programme. An estimated period of 6-12 weeks of full time 
work must be possible to spend on these projects during the 2 year training period. Please feel free to ask the director of the SSAI-IC training program or your 
national representatives in the SSAI-IC Steering Committee for an advice (see below).

CoBaTrICE: The candidate must use and implement the CoBaTrICE during the training program. www.cobatrice.org . CoBaTrICE is an international Competen-
cy Based Training programme in Intensive Care Medicine for Europe, which is being implemented in intensive care training programs of most West European 
countries.

PACT: The trainee is expected to study the complete PACT (Patient-centred Acute Care Training) modules during the two year training. PACT is a product of 
the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), which is an up-to-date, on-line, modular curriculum for Intensive Care Medicine (www.esicm.org).

EDIC: The trainee must attend the examination for the European Diploma in Intensive Care Medicine and acquire the European Diploma in Intensive Care 
(EDIC) awarded by the European Society of Intensive Care Medicine.

SSAI Diploma in Intensive Care Medicine: Trainees completing the 2-year training program, including all the 6 courses, the ICU project, the ICU exchange 
program, the EDIC and the COBATRICE Portfolio can apply for Diploma in Intensive Care Medicine from the SSAI. 

Expenses: All expenses for this program (including travelling, accommodation and a fee for each course) have to be covered by the host clinic. Other arrange-
ment concerning finances has to be approved by the steering group. The total cost for all 6 courses are estimated to about 9000 Euros, not including travel 
expenses. 

Who can apply to the programme? Young specialists in anaesthesia & intensive care, who have finished their training within the last 5 years are the prime 
target applicants. Specialists from other disciplines are invited to apply to the program, but they must complete a minimum of 12 consecutive months of 
anaesthesia training to be eligible. They should apply within 5 years of finishing their training in the primary specialty and within 3 years of completing their 
anaesthesia training. 

Selection of applicants: Applicants are selected at the discretion of the steering committee according to quality of the application, the ranked quality of their 
affiliation, clinical skills, academic merits, proposed ICU rotation, proposed ICU project, proposed training abroad and personal motivation.
Membership in SSAI is mandatory and proof of membership has to be attached with the application. If this is not done before deadline of application the ap-
plication will not be handled.

Applications should include the following:
•	 The application form
•	 Letter by the applicant informing about the applicant’s motivation and expectations regarding the program
•	 Suggested clinical rotation in different ICUs during the 2 years training period
•	 Recommendation letter from a superior documenting the applicant’s interest in, and commitment to intensive care medicine
•	 Curriculum vitae
•	 ICU project proposal. Suggest a project tutor. Define topic/title and design the project (background info, aim/hypothesis/, methods and timetable (250-

500 words plus references)
•	 Proof of membership within the SSAI
•	 A picture. A recent electronic picture of the applicant

Further information: For further information see www.SSAI.info or contact chairman of the SSAI training program in intensive care medicine, Gisli H Sigurds-
son, phone +354 543 7350, +354 543 7348, e-mail: gislihs@landspitali.is or any of your national representatives in the SSAI-IC Steering Committee: 

SSAI-IC Steering Committee:  
Gisli H Sigurdsson: gislihs@landsptiali.is - Sten Rubertsson: sten.rubertsson@akademiska.se - Jan Wernerman: jan.wernerman@karolinska.se - Christian 
Rylander: christian.rylander@vgregion.se - Morten Bestle: bestle@dadlnet.dk - Lone Musaeus Poulsen: lone@dadlnet.dk - Hans Flaatten: hans.flaatten@
helse-bergen.no - Anne-Berit Guttormsen: anne.guttormsen@helse-bergen.no - Anna Kuitunen: anne.kuitunen@pshp.fi 

All material submitted as a part of an application must be in electronic format. Applications with attachments should be sent by e-mail to the Secretary of the 
SSAI Steering Committee of the training program, Asa Gardarsdottir: asabg@landspitali.is before September 1, 2012 (telephone  +354 5437348).

The application form is available on www.SSAI.info

Call for Applications for the

15th Scandinavian Training Program in 
Intensive Care Medicine
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USABCD: Basic ultrasound guided peripheral nerve blocks - one day course 
Exploit the opportunity to participate in a 1-day course about basic ultrasound guided 
peripheral nerve blocks offered by USABCD.  
Basic ultrasound guided peripheral nerve blocks comprise five easily learned and safe nerve 
blocks permitting effective perioperative analgesia of the upper limb, the lower limb, and the 
abdominal wall: interscalene block (ISB), infraclavicular block (ICB), femoral block (FEB), popliteal 
sciatic block (PSB) and transverse abdominal plane block (TAP). 
The basic level focus is exclusively on in-plane needle guidance and single shot nerve blocks for 
perioperative analgesia. The instructors are all skilled experts who have been working with 
ultrasound guided peripheral nerve blocks on a daily basis for several years. All workshops are 
carried out with just 4 participants. 
 
Objective To endow the participant with theoretical insight and practical skill to achieve proficiency 
in performing the five basic ultrasound guided peripheral nerve blocks for perioperative analgesia. 
 
Who can attend and what are the required pre-course qualifications? The course is for 
anesthesiologists who want to become proficient in basic ultrasound guided nerve blocks. No prior 
experience is required. 
 
Language English, if any non-Danish-speaking participants. 
 
Time & Venue August 14 & November 6 at Aarhus University Hospital, Skejby. 
 

 
 
Join the pioneers 
The concept of the course is (1) precourse e-learning, (2) hands on workshops, and finally leading 
to (3) certification.  
This new course concept of combined e-learning and focused hands-on workshops has proven 
very successful. The fully developed e-learning modules will be offered with access via the new 
USabcd webportal.  
From 4 PM to 6.30 PM the participants can try out the certification prototype in progress (optional). 
 
Course convenor & instructors 
† ‡Thomas Fichtner Bendtsen, consultant anesthetist, ass. professor, Ph.D.; § Jens Børglum 
consultant anesthetist, Ph.D., MBA; †Jan Mick Jensen, consultant anesthetist; † Bo Iversen, consultant 
anesthetist, _ Torben Laustrup, consultant anesthetist. 
† Dep. of Anesthesia & Intensive Care, Aarhus University Hospital; ‡ Center of Clinical Ultrasound, 
Faculty of Health, Aarhus University; § Dep. Anesthesia & Intensive Care, Copenhagen University 
Hospital, Bispebjerg; _ Dep. of Anesthesia & Intensive Care, The Regional Hospital of Viborg. 
Fee 400 Euros including precourse learning material (and access to e-learning modules 
covering the basic US guided nerve blocks), 5 one hour workshops, lunch, and coffee breaks. 
The optional try out of the certification prototype in progress is complimentary. 
 
Number of participants 20.  
 
 
Registration: e-mail bianjens@rm.dk; telephone (+ 45) 78451201 
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Børneanæstesiologiske Udfordringer
27.– 28. september 2012 

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

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

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

Undervisere:
Specialister i børneanæstesi, neonatalogi og 
otolaryngologi.

Kursusleder: 
Ovl. Rolf Holm-Knudsen: rolf.holm-knudsen@rh.regionh.dk

Målgruppe: 
Anæstesilæger med interesse i børneanæstesi 

Pris:
4450 DKK inkluderende kursus- og workshopmateriale, 
kaffe, brød, frugt, 2 x frokost og kursusmiddag torsdag.

Sprog:
Kursus bliver holdt på “Skandinavisk” (Dansk). 

Tilmelding: 
Ledende sekretær Jeanette Hautop:jeanette.hautop@rh.regionh.dk
På grund af workshops er deltagerantallet begrænset til 32, hvorfor 
hurtig tilmelding tilrådes. Ansøgerne bliver optaget i den rækkefølge 
tilmeldingerne modtages. 

Web site:  
http://www.anop-kursus.rh.dk
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Nordisk BørNeaNæstesikursus
For aNæstesi- og iNteNsivsygeplejersker samt aNæstesiologer

køBeNhavN, rigshospitalet 19.-21. april 2013

First announcement

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

www.boerneanaestesi.dk

Fælles sessioner
•	Det kritisk syge barn
•	Traumemodtagelse
•	Smertebehandling
•	Neonatal genoplivning
•	Workshops

intensiv terapi
•	Ernæring
•	Sedation og abstinensbehandling
•	Inddragelse af pårørende
•	Ventilationsstrategier
•	Behandling af sepsis

anæstesi
•	Det angste barn
•	Væske- og blodkomponent-

behandling 
•	Luftvejshåndtering
•	Regional anæstesi
•	Ultralyd
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Bestyrelsen ............................... bestyrelsen@dasaim.dk  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uems-repræsentant ................... uems_rep@dasaim.dk  

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

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

dasaIms offICIelle e-maIladResseR

kommende dasaIm årsmøder: 
DASAIMs Årsmøde 2012:    8.-10. november  (København)

DASAIMs Årsmøde 2013:  14.-16. november  (København)

Den nuværende formand for DASAIM afslutter sin 
4-årige periode ved generalforsamlingen i november 
og selskabet skal have ny frontfigur. Selskabets 
bestyrelse anbefaler alle interesserede at melde sig som 
formandskandidat.

DASAIMs formand bør efter bestyrelsens opfattelse 
besidde følgende:

- Gode lederegenskaber
- Visioner og ambitioner for specialets fremtid
- Politisk tæft
- Faglig bredde og erfaring
- Interesse for forskning, udvikling og uddannelse

Kandidater opfordres til at sende en beskrivelse  
(max. ½ A4-side) af kvalifikationer og visioner for 
specialet til DASINFO. 

Beskrivelsen sendes til sekretariat@dasaim.dk snarest 
muligt, således at vi kan annoncere dit kandidatur via 
DASINFO, hjemmesiden og gruppemail i god tid inden 
generalforsamlingen.

Vi håber på, at rigtig mange vil være interesserede.

Valget finder sted på selskabets generalforsamling 
torsdag d. 8. november 2012.

Venlig hilsen
DASAIMs Bestyrelse

dasaIm skal Have ny bestyRelsesfoRmand 
Vil du være med til at tegne profilen for DASAIM i 2013-2016?



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 be-

stemmes 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 understøt-
tende 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 hjerte-
kar-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 administra-
tionsstedet: smerte og erytem på applikationsstedet. Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10): almene symptomer: pruritus, papler, vesikler, ødemer, hævelser og tørhed på applikationsstedet. Ikke al-
mindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100): hjerte: 1. grads AV-blok, takykardi, palpitationer. Vaskulære sygdomme: hypertension. Infektioner og parasitære sygdomme: herpes zoster. Nervesystemet: 
dysgeusi, hypæstesi, brændende fornemmelse. Øjne: irritation af øjnene. Luftveje, thorax og mediastinum: hoste, halsirritation. Mave-tarm-kanalen: kvalme. Hud og subkutane væv: pruritus. 
Knogler, led, muskler og bindevæv: ekstreme smerter, muskelkramper. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: urticaria, paræstesi, dermatitis, hyperæstesi, inflammation, 
reaktioner, irritation og blå mærker på applikationsstedet, perifere ødemer. Undersøgelser: forhøjet blodtryk. ATC-kode: N01BX04, lokal anæstetika. Udlevering: B. Tilskud: Nej. Pakninger og 
priser (pr. 15.11.2010): 1 stk. kutanplaster 3173,85 kr (AUP inkl. recepturgebyr). Dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk. Registreringsindehaver: Astellas Pharma Europe B.V., Holland. 
*Afsnittet er forkortet/omskrevet. Baseret på produktresumé dateret 11. februar 2010. Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Astellas Pharma a/s. Revideret 19. november 2010.
Astellas Pharma a/s. Naverland 4,| 2600 Glostrup. Telefon 4343 0355. Fax 4343 2224. kontakt@dk.astellas.com. www.astellas.dk. QTZ-100795   02.2011

Behandle lokaliserede neuropatiske smerter lokalt 
og undgå systemiske bivirkninger. QUTENZATM 
(capsaicin) er en kutanfilm med en høj koncen-
tration af capsaicin som aktiverer TRPV-recep-
torerne og desensibiliserer nerverne i huden. 
QUTENZA giver en hurtig og langvarig lindring 
til patienter med perifere neuropatiske smerter. 
QUTENZA kan ordineres til ikke-diabetiske voks-
ne, enten alene eller i kombination med andre 
smertestillende lægemidler.

NYHED!  ÈN T IMES BEHANDL ING,
TRE MÅNEDERS SMERTEL INDRING.
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Blodgas – så let som 1, 2, 3

Det nye cobas b 123 POC system er et fleksi-
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