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Og så kom det endelig frem i dagens klare lys. Den liberale regerings
glasklare favorisering af den private sektor i forhold til den offentlige
på sygehusområdet. Opskriften var jo egentlig enkel: forlang det
umulige, og giv så for mange penge til nogle af dine venner for at lave
det umulige. Og straf derefter dem, der ikke kunne udføre det umulige.
Det bliver spændende at høre, hvorledes vores sundhedsminister vil
forsvare sin forgænger, når han senere på året skal svare på Rigsrevisionens og statsrevisorernes kritik.
Og se så lige at komme ud af hullet, venner. Kom nu med nogle sure/
glade/spændende/boblende input til DASINFO. For det bliver ikke
bedre, før I leverer varen.
Med alle gode ønsker for sommeren forbliver jeg
Eders hengivne gl. Redacteur
Torben Callesen

Lars S. Rasmussen (Koordinator)
Steen Møiniche (Videnskab)
E-mail: sekretariat@dasaim.dk

SvendborgTryk – 5700 Svendborg
ISSN 0908-5203

NAPS? Hvad er det? Er det noget med propofol? Sedation?
Opgaveglidning? Holdninger? Konservatisme? Sikkerhed?
Ja, det er med sikkerhed lidt af hvert. En leder i UFL om emnet, som
vi bringer andeteds i bladet, bliver fyldigt kommenteret af DASAIMs
formand, Ole Nørregaard. Men der er næppe tvivl om, at anæstesilæger
landet over vil blive forsøgt påvirket til at sanktionere, at... ja, anæstesimidler kan anvendes af personale uden anæstesiuddannelse. Men læs
og døm selv. DASAIMs bestyrelse har klart givet sin holdning til kende
i tidligere numre af "Bladet".
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Generalforsamling DASAIM
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for
Anæstesiologi og Intensiv Medicin fredag d. 13. november
2009, kl. 15.00-18.00 på Radisson SAS Royal Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og
uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

DEADLINES DASINFO

Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren:

DASINFO nr. 4, oktober 2009 - Deadline 25. august 2009
DASINFO nr. 1, januar 2010 - Deadline 3. december 2009
DASINFO nr. 2, april 2010 - Deadline 2. marts 2010
DASINFO nr. 3, juni 2010 - Deadline 26. maj 2010

Klinikchef Torben Callesen, Rigshospitalet, AN-OP, ABD 2041
Tlf. 3545 2572 / 3545 8128
E-mail: redaktoer@dasaim.dk
Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i
rtf- og Word-format.
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DASAIM ÅRSMØDE 2009

xx

Som det er de fleste bekendt afholdes DASAIMs
Årsmøde 2009 undtagelsesvis som et éndagsmøde
på grund af SSAI-kongressen, der afholdtes i
Odense juni 2009.
Nedenfor ses program for dagen.
Tilmelding er bindende og nødvendig af hensyn til
forplejningen. Deltagelse i generalforsamlingen
er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til
mødet i øvrigt.

PROGRAM
09.30 -

Registrering (kaffe)

10.00 – 11.00

Forskningsinitiativet
- Thomas Bech Jørgensen; START forsøget (Simpel Trombocyt Administration hos patienter med
Rumperet abdominalt aorta aneurisme inden Transport)
- Sian Robinson; Evaluering af den optimale dosis af profylaktisk antikoagulation med lavmolekylært
heparin subkutant til kritisk syge patienter
- Morten Hylander Møller; Peptic Ulcer Perforation-studiet (PULP)
- Birgitte Majholm; Postoperativ morbiditet på dagkirurgiske centre i Danmark - en kvalitetsundersøgelse
- Kurt Espersen; Prostacyklins, PGI2, trombocytaggregationshæmmende effekt bedømt med
tromboelastografi
Moderator: Palle Toft

11.00 – 11.10

Pause

11.10 – 12.30

Skal vi bruge 80% ilt?
v/ Christian Meyhoff m.fl.
Moderator: Lars S. Rasmussen

12.30 – 13.15

Frokost (for de, der har tilmeldt sig dette og betalt)

13.15 – 14.30

Akutmedicin – hvor er vi på vej hen
v/ Ole Mølgaard og Inger Søndergaard
Moderator: Susanne Wammen

14.30 – 15.00

Pause (kaffe/sandwich eller lign.)

15.00 – 18.00

Generalforsamling

Dato:
Sted:
Pris:

Fredag d. 13. november 2009
Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, København (lige overfor Københavns Hovedbanegård)
Kr. 300,- inkl. forplejning
Beløbet indbetales inden mødet til DASAIM, Att.: Overlæge, ph.d. Lars S. Rasmussen
AN/OP 4231, HOC, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Danske Bank 9570-807 7193. NB! Husk at angive tydeligt navn på indbetalingen.
som er bindende, sendes til
Tina Calundann, E-mail: sekretariat@dasaim.dk . DASAIM
AN/OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø
Tlf: 3545 6602, Fax: 3545 2950

Tilmelding:
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Nedenstående er bragt som leder i Ugeskrift for Læger (Ugeskr Læger 2009;171(22):1836) og hermed genpubliceret i DASINFO med
tilladelse fra såvel Ugeskriftet som forfatteren. Yderligere trykker vi svaret fra DASAIMs bestyrelse i sin uforkortede version.

SYGEPLEJERSKEADMINISTRERET
PROPOFOLSEDATION
Er sikkerheden i orden?
LEDER
Med artiklen Sygeplejerskeadministreret propofolsedation i forbindelse med
endoskopi [1], nurse administered propofol
sedation (NAPS), bringer Vilmann et al et
emne op, der igennem tre år, navnlig i USA,
har været genstand for en intens debat.
Debatten har ikke drejet sig om, hvorvidt propofolsedation til endoskopiske
procedurer er en velegnet metode. At
det er tilfældet, synes der ikke at være
uenighed om. Metoden er forbundet med
høj patienttilfredshed, gode arbejdsforhold for den, der udfører endoskopien,
og høj effektivitet. Uenigheden drejer
sig om, hvorvidt sedation med anæstesimidlet propofol kan udføres af ikkeanæstesiuddannet personale med skyldig
hensyntagen til patienternes sikkerhed.
Anæstesi er en kostbar og begrænset
resurse og under forudsætning af, at NAPS
udføres på en måde, der ikke medfører en
ringere sikkerhed for patienterne, indebærer metoden indlysende fordele. Men heller
ikke den ovenfor nævnte artikel i dette nummer af Ugeskriftet, kan give et endegyldigt
svar på spørgsmålet om sikkerheden ved
NAPS. Vanskelighederne ved besvarelsen
af spørgsmålet skyldes den høje sikkerhed,
der i dag kendetegner anæstesi. Normalt
angives den anæstesirelaterede mortalitet til at være i størrelsesordnen en pr.
250.000-400.000 procedurer. Heraf følger,
at kun meget store erfaringsmaterialer kan
afgøre, om sikkerheden ved NAPS ligger
på et acceptabelt niveau. Sikkerheden ved
NAPS bør være på højde med sikkerheden
ved alternativerne. Det skal nævnes, at
sikkerheden ved den traditionelle sedation
med midazolam og opioider heller ikke
er velbelyst.
Organisationen Anaesthetists for the
Safe Administration of Propofol (ASAP)

ser det som sin mission at ”øge bevidstheden
om et potentielt farligt område vedrørende
patientsikkerhed - ikke-anæstesiologers
brug af propofol” [2]. Organisationen argumenterer imod, at flere amerikanske
forsikringsselskaber ikke længere vil
betale for anæstesiologers assistance til
endoskopier. Personligt har jeg svært ved
at sige mig fri for en nagende mistanke om,
at bekymringen for patienternes sikkerhed
her vikarierer for en bekymring over egen
mulighed for indtjening.
American Society of Anaesthesiologists
efterlyser dokumentation for sikkerheden ved NAPS. I nyhedsbrevet fra april
2008 [3] efterspørges dokumentation for,
at sikkerheden øges ved, at en anæstesiolog medvirker.
Staten Pennsylvanias Patient Safety
Authority udgav i marts 2006 en artikel
om NAPS [4]. Her konkluderes, at brugen
af propofol bør begrænses til personale,
der er uddannet i brugen af propofol,
som kan monitorere den sederede patient, og som kan behandle utilsigtede
virkninger af stoffet. Samtidigt anbefales
det, at brugen begrænses til lokaliteter,
hvor ekspertise og udstyr er umiddelbart
tilgængelig, herunder at der er mulighed
for at intubere patienterne.
Joint Commission Internationals standard AK.3 [5] kræver, at en ansvarlig kvalificeret person vurderer patienten med
henblik på at sikre, at den planlagte sedation er hensigtsmæssig for patienten. Den
ansvarlige person skal have kompetence i at
vurdere sederingsniveauer og -teknikker.
Personen skal have kendskab til relevant
patientmonitorering, håndtering af komplikationer, brug af antidoter og skal som
minimum have kompetence i grundlæggende livsopretholdende behandling.
Sedation med propofol indebærer ind-

lysende risici. Alvorlige ændringer i patienternes cirkulation og respiration kan
optræde uvarslet. Der findes ingen antidot. Et krav om, at uddannet personale
dedikeres til udelukkende at monitorere
patienten og administrere sedativa, er
velbegrundet. Foruden teoretisk undervisning er praktisk oplæring, herunder øvelse
i håndgreb til sikring af ventilationen, afgørende. Simulatorbaseret undervisning giver
en oplagt mulighed for at øve håndtering
af sjældent forekommende, men alvorlige
situationer. De opnåede kompetencer bør
vedligeholdes systematisk. Endelig synes
det velbegrundet at begrænse NAPS til
lokaliteter og tidspunkter, hvor anæstesiologisk assistance er umiddelbart tilgængelig. Overholdes disse forudsætninger, er
fordelene ved NAPS så store, at metoden
må anbefales - under nøje monitorering af
sikkerheden.
Korrespondance: Jesper A. Poulsen,
Anæstesi- og intensivafdeling I,
Gentofte Hospital, DK-2900 Hellerup.
E-mail: jespou01@geh.regionh.dk
Interessekonflikter: Ingen

Litteratur
1. Vilmann P, Hornslet P, Simmons H et al. Sygeplejerskeadministreret propofolsedation i
forbindelse med endoskopi. Ugeskr Læger
2009;171:1840-3.
2. www.safepropofol.org (15. januar 2009).
3. www.asahq.org/Newsletters/2008/04-08/
admin04_08.html (15. januar 2009).
4. Pennsylvania Patient Safety Authority PA-PSRS PSA vol.3 No.1. Pennsylvania, 2006. www.
psa.state.pa.us/psa/lib/psa/advisories/v3n1march2006/vol_3-1-march-06-article_apropofol.pdf (15. januar 2009).
5. 5. Joint Commission International. Internationale standarder for hospitaler. Region Hovedstaden, 2008:123-4
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DASAIMs RESPONS (uforkortet)
UfL af 25. maj 2009 bringer dels en leder og dels en artikel under ”videnskab”
om sygeplejerskeadministreret propofolsedation (NAPS) i forbindelse med
endoskopi.
DASAIM (Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin) ser en række
problemer i dette tiltag.
For det første:
I relation til den redaktionelle øvelse. UfL
har valgt at lade lederen skrives af en
anæstesiolog, som er leder på samme afdeling som leverer back-up til kirurgien,
som anvender NAPS. Man kan vel dårligt
forestille sig andet end en anbefaling
af NAPS som konklusion på lederens
indhold.
For det andet:
Lederens indhold. Omtalen af Propofol
som effektivt sederingsmiddel kan DASAIM tilslutte sig, såvel som påpegningen af risici i form af uvarslet alvorlige
ændringer i patientens kredsløb og vejrtrækning, som ikke kan modvirkes af
antidot, da en sådan ikke findes. Det bør
desuden tilføjes at stoffet har et snævert
terapeutisk indeks, og risikoen for utilsigtet hændelse og evt. død i ukyndige
hænder således er til stede. I overensstemmelse hermed fremgår det eksplicit
af Lægemiddelkataloget, at stoffet kun
bør anvendes af anæstesiologer.
Lederen referer loyalt ASAPs (Anaesthetists for the Safe Administration of
Propofol) ambition om at øge bevidstheden om det potentielt farlige i relation
til patientsikkerheden ved ikke-anæstesiologers brug af stoffet. Lederskribentens refleksion er herefter en mistænkeliggørelse i retning af, at motivet hos
anæstesiologerne er bekymring for egen
indtjening.
ASA (American Society of Anaesthesiologists) refereres for at efterspørge
dokumentation for at sikkerheden ved
propofolsedering øges ved at en anæ-
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stesiolog medvirker. Sætningen er en
løsrevet bid i et newsletter som i bred forstand problematiserer manglen på midler
til anæstesiologisk forskning, og som
afslutter med at ”we cannot allow others
to frame the questions and generate the
answers in areas vital to the future of the
specialty and the safety of our patients”.
Lidt et andet fokus. Den anvendte retorik
kan mistænkeliggøre en hvilken som
helst problemstilling med reference til
manglende dokumentation. Man må således efterspørge dokumentation for at der
ikke forekommer flere komplikationer
ved anvendelse af NAPS end anæstesiologisk styret propofolsedering.
For det tredje:
Artiklen bragt under “videnskab”. Artiklen
konkluderer at NAPS er en sikker og
ønskværdig metode ved et stort antal
endoskopiske procedurer, hvorfor metoden bør indføres i Danmark. Det fremgår
ikke, hvilket datagrundlag, der begrunder denne konklusion. Artiklen leverer
det i hvert fald ikke.
Som anført i den leder som kommenteres ovenfor, kan kun meget store erfaringsmaterialer på flere hundrede tusinde
procedurer afgøre, om sikkerheden ved
NAPS ligger på et acceptabelt niveau.
Nærværende materiale er i størrelsesordenen 1 promille heraf, altså langt fra
et muligt grundlag at konkludere på. I
tillæg dokumenteres det desuden, at der
ud fra forfatternes egen definition, er
næsten 8% risiko for hypoksi i forbindelse
med NAPS, og at 21% af patienterne oplevede et markant blodtryksfald på over
50 mmHg.
Meget af artiklens argumentation til
støtte for NAPS har grundlæggende intet
med NAPS-konceptet at gøre, men er et
forsøg på forførende retorik som f.eks.:
• at det det har været muligt at udføre flere
procedurer under samme sedation,
• at belastende procedurer ofte kan af-

sluttes i samme seance,
• o
 g kortere tids observation af patienterne efter endoskopien.
Selvsagt præcis samme fordele kunne
naturligvis opnås hvis sedationen blev
foretaget af en person med anæstesiologisk uddannelse. Man ville i tilgift få
en person som prompte kunne håndtere
respiratoriske og kredsløbsmæssige problemer.
Det fremhæves, at ”det der først og
fremmest adskiller propofolsedation
foretaget på vanlig anæstesiologisk vis
fra NAPS er, at man ved NAPS titrerer patienten ned til et ønsket sedationsniveau
med successive små kvanta af intravenøs
Propofol, der doseres manuelt, hvorimod
man ofte styrer sedationen via sprøjtepumpe i anæstesiologisk sammenhæng
med indledningsdoser på 1-2 mg pr kg.
Ved den manuelle dosering undgår man,
at sedationen bliver så dyb at patienten
skal manuelt ventileres eller intuberes”.
Det er uklart hvad man skal læse ud af
dette. Sedationsdybden kan naturligvis
tvangfrit styres hvorhen man vil uanset om det foregår manuelt eller via en
sprøjtepumpe.
Har denne publikation været redaktionelt bedømt ?
På baggrund af de ovenstående forhold,
omfattende bl.a. et meget lille og inkonklusivt talmateriale, og på baggrund af
bekymrende påvirkninger af iltning og
blodtryk, ser DASAIM ingen grund til
at ændre selskabets anbefalingen vedrørende administrationen af Propofol.
DASAIM fraråder fortsat brug af Propofol af ikke-anæstesiologisk personale.
Rekommandationen fremgår af DASAIMs hjemmeside.
Ole Nørregaard
Formand for DASAIM

DEN 30. SSAI-KONGRES - EN STOR SUCCESS
SSAI-kongressen i Odense 10.-13.6.09
trodsede vores bange anelser med baggrund i den økonomiske krise og nærliggende ESA-kongres.
Kongressen blev imidlertid en solid succes på en række kernepunkter:
• Et bredt og virkeligt godt fagligt og
videnskabeligt indhold
• En bred videnskabelig deltagelse manifesteret bl.a. ved tilmelding af ca.
100 abstracts
• Stor deltagelse med i alt ca. 900 tilstedeværende, alle inkluderet
• Betydelig deltagelse af yngre anæstesiologer, som tilstræbt gennem
deltagerafgiftreduktion
• Massiv tilstedeværelse af udstillere, i
alt 62. Der var ikke plads til flere.
• Forventet økonomisk overskud
• En uhøjtidelig og behagelig atmosfære
i løbet af kongresdagene, og en festlig
Congress dinner
En kongres, som afvikles så vellykket
er selvsagt et rygstød til dansk anæ-

stesiologi og intensiv medicin i bredeste forstand, og en manifestation både
indadtil (tænk f.eks. fremtidig rekruttering til specialet) og udadtil af et stærkt
brand. Acta Award Competition med helt
markant dansk deltagelse var et robust
eksempel på dette.
Den vellykkede kongres er også et
stærkt signal om fortsat livskraft i det
nødvendige skandinaviske samarbejde,
selv om det må erkendes, at det nationale
islæt fortsat er ganske dominerende.
Endelig er det helt enkelt sådan, at hver
vellykket kongres er det absolut bedste
udgangspunkt for at også den næste kongres kan blive en succes.
Æren for succesen tilfalder selvsagt i meget høj grad de lokale kræfter med organisationskomiteen som omdrejningspunkt.
Det gode udfald vurderer vi også som
resultatet af det prioriterede og gode
samarbejde mellem den lokale organisationskomite og DASAIM. DASAIM
valgte desuden at aflyse det sædvanlige
store årsmøde for at samle kræfterne
om at give SSAI-kongressen prioritet

og gøre den attraktiv for såvel deltagere
som sponsorer.
Den vellykkede øvelse argumenterer
selvsagt for at den er en attraktiv model
at anvende fremover.
Selvsagt er det også sådan at det engagement og den prioritet man fra landets
anæstesiologiske afdelinger har tildelt
kongressen har været stærkt afgørende
for det gode udfald. Tak for det.
Den kampånd og den holdånd selskabets medlemmer har demonstreret med
kongressen er et privilegeret udgangspunkt for tackle de mange udfordringer
specialet står over for nu og fremover.
En af de gode lejligheder til at visualisere selskabets fortsatte vitalitet er ved
at deltage i DASAIMS meget afkortede
årsmøde, som finder sted FREDAG DEN
13. NOVEMBER 2009 i København. Sæt
kryds i kalenderen allerede nu.
Palle Toft, President for SSAI-kongressen
Ole Nørregaard, Formand for DASAIM

7. Thoraxanæstesiologiske Symposium

Fredag den 19. marts 2010, kl. 13.00-17.00, Århus Universitetshospital, Skejby, Aud. B
EMNER:
Diagnose og behandling af højre ventrikelsvigt
DOORS-studiet
UL af lunger
Program og nærmere information følger i DASINFO nr. 4, 2009
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safe
PICO70
xx

xx
– Optimal
blodgasmåling fra start til slut

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

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

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

Alle Radiometers samplere er præhepariniserede med elektrolytbalanceret heparin. Heparindosen forebygger koagler – selv efter forlænget
opbevaring.
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For yderligere information om safePICO70, se www.radiometer.dk eller kontakt Radiometer Danmark på tlf. 38 27 28 29.

Nedenstående artikel er publiceret i NAForum 22(1) 2009 og bringes i DASINFO med tilladelse af forfatterne og redaktøren af NAForum

INTRAOSSØS TILGANG PÅ KRITISK SYKE PASIENTER
– GAMMEL TEKNIKK FÅR NY HEDER, ELLER KUN FOR
SPESIELT INTERESSERTE?
En beskrivelse av intraossøs teknikk med bakgrunn i våre erfaringer
siste 6 år
Geir Arne Sunde1, Andre Thoresen 2 , Jon-Kenneth Heltne 3
1Overlege, Akuttmedisinsk seksjon, Haukeland Universitetssykehus og Statens Luftambulanse, gasu@helse-bergen.no
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Innledning
Intravaskulær tilgang er viktig ved
resuscitering av kritisk syke barn og
voksne, og dette kan by på utfordringer,
særlig ved resuscitering av små barn,
men også voksne traumepasienter som
eks.vis er i hypovolemisk sjokk. Utviklingen av nye intraossøse teknikker har
økt mulighetene for vaskulær tilgang
på denne pasientgruppen. Kliniske
studier har vist at intraossøs tilgang
er raskt, sikkert og forbundet med få
komplikasjoner (1).
Vi ønsker i denne artikkelen å beskrive ulike intraossøse teknikker basert på
vår erfaring fra luftambulansetjenesten
i Bergen siste 6 år. Teknikken ble beskrevet og har vært i bruk store deler
av det siste århundret, for så å gå litt i
glemmeboken, og vi mener at det er på
tide å børste støv av metoden igjen.
Intraossøs teknikk bør benyttes når
tradisjonell intravenøs kanylering er vanskelig eller umulig både på og utenfor
sykehus. Behovet for slike teknikker varierer utifra erfaringsgrunnlag og hvilke
ressurser som er tilgjengelig, men vi mener at dette bør være et velkjent alternativ
på alle steder der man driver resuscitering
av kritisk syke barn og voksne, både inhospitalt som prehospitalt.

Figur 1. Moderne intraossøs teknikk

Historisk perspektiv
Intraossøse kanyler ble introdusert
allerede i 1922 hvor Drinker foreslo å
bruke sternum som inngangsport ved
blodtransfusjon til trengende pasienter,
og 20 år senere fastslo Papper at det
å gi en væskeinfusjon intraossøst var
like effektivt som å gi denne intravenøst. Mellom 1940-1950 ble teknikken
en populær og utbredt metode spesielt
på barn, ved gjentatte blodtransfusjoner og i.f.m antibiotikabehandling.
Teknikken og utstyret ble forbedret og
indikasjonene utvidet. Med innføringen av plastikk kanyler for intravenøs
tilgang på 1950-tallet gikk den intraos-

Figur 2. Intraossøs tilgang kan være
en nyttig teknikk ved etablering av
intravaskulær tilgang på utblødde
traumepasienter på skadested,
f.eks for å etablere anestesi eller gi
væskebehandling.

Figur 3. Tidlig manuell
plasmatransfusjon via sternum
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Figur 4. Innstikkssted på
proksimale tibia på barn. Her EZIO drillen med rosa barne kanyle.

Figur 5. Tverrsnitt av marghulrom i stor rørknokkel, som viser komplekset
og den ”ikke kollaberbare venen” som margen representerer mhp
intravaskulær tilgang.

Figur 6. Proksimale tibiaplatå er
vanligste innstikksted

søse teknikken i glemmeboken. De siste
20-30 årene har intraossøs teknikk igjen
kommet i fokus som alternativ intravaskulær tilgang spesielt i akuttsituasjoner,
med stadig utvikling av både metoder og
bruksområder.

Indikasjoner for intraossøs
Intraossøs tilgang er i utgangspunktet
aktuelt hos alle pasienter med akutt
behov for væske, blod eller medikamenter, der innleggelse av venekanyle ikke
lykkes eller blir så tidkrevende at det
kan medføre forverring av pasientens
tilstand.
Vi mener at i de fleste situasjoner
bør intraossøs teknikk benyttes ved
mislykket forsøk på perifer intravenøs
tilgang (etter maks 2 forsøk). American
Heart Association og APLS retningslinjer anbefaler IO-tilgang ved mislykket
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IV-forsøk på barn, spesielt under 6 år.
Unntaket er nyfødtresuscitering der
man ofte anbefaler navlevenekateter
foran intraossøs teknikk hvis man behersker dette. Mhp kirurgisk blottlegging av V.Saphena hos barn ved akutte
situasjoner, så har IO-teknikk så godt
som erstattet dette og også redusert
behovet for primær SVK (2).
Gjeldende retningslinjer fra European
Resuscitation Council (ERC) 2005 anbefaler bruk av intraossøs tilgang hos
både voksne og barn under hjerte-lunge
redning hvis i.v tilgang er vanskelig
eller umulig. Tross disse anbefalinger
ser man fortsatt kun sporadisk bruk av
IO som intravaskulær tilgang i akutte
situasjoner.
Ved resuscitering av livløse barn utenfor sykehus er det vår erfaring at man
sparer tid på å gå direkte på IO som

metode for intravaskulær tilgang, og
heller etablerer IV-inngang (perifert eller SVK) når man får ROSC eller barnet
er stabilisert.

Kontraindikasjoner mot intraossøs
Brudd i rørknokler i tilknytning til innstikksted bør være en kontraindikasjon
mot IO. Infeksjoner i bløtdel over stikksted samt brudd/større bløtdelstraumer proksimalt for innstikksted f.eks
i femur/lår bør være relative kontraindikasjoner mot innstikk på tibia på
samme side. Man bør også være oppmerksom på vekstsonene hos barn, men
det er rapportert lite komplikasjoner
relatert til dette.

Hvordan virker intraossøs infusjon?
Grunntanken bak teknikken er oppfattningen av den margholdige medullære delen

xx
xx

:/,, -EDICAL #ORPORATION TROR FAST PÍ AT PRODUKTER OG LSNINGER SOM OMFATTER mERE FACETTER AF
OVERLEVELSESKDEN VIL HJLPE DIG MED AT REDDE MENNESKELIV $ERFOR FORTSTTER :/,, MED AT INTEGRERE
TEKNOLOGI OG PRODUKTER SOM ER NDVENDIGE FOR AT OPNÍ BEDRE GENOPLIVNINGSRESULTATER $U KAN VRE
SIKKER PÍ AT ETHVERT PRODUKT FRA :/,, HAR OVERLEGNE EGENSKABER I SIG SELV OG SOM EN DEL AF VORES VISION
OM ET FULDT INTEGRERET GENOPLIVNINGSSYSTEM 6I HÍBER AT DU n TIL GAVN FOR DINE PATIENTER n VIL ARBEJDE
SAMMEN MED OS FOR AT SKABE FREMSKRIDT INDENFOR GENOPLIVNINGSOMRÍDET I DAG OG I FREMTIDEN
&OR MERE INFORMATION BESG WWWZOLLCOM

-EDIDANE !P3 ±RHUSGADE   +BENHAVN
4LF     &AX    
INFO MEDIDANEDK WWWMEDIDANEDK

Juni 2009 · DASINFO · 11

xx

Sevorane® sevofluran

xx

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

12 · DASINFO · Juni 2009

av lange rørknokler som en ”ikke-kollaberbar” vene tilgjengelig for intravaskulær
tilgang gjennom intraossøs kanyle.
Medikamenter eller væsker gitt via en
intraossøs inngang vil nå sentral sirkulasjon via kollateralvener/emissærvener
fra beinmargen og videre ut til sentral
sirkulasjon (1).

Hvilke medikamenter og væsker kan
gis intraossøst ?
Alle sentrale medikamentene og væsker
man ønsker å benytte i en resusciteringssituasjon, kan også gis intraossøst i uendret dosering ifølge litteraturen, mens
kloramfenikol, tobramycin, vancomycin
og fenytoin kan resultere i lavere serum
konsentrasjoner (3).
Det er også vist at sirkulasjon av medikamenter er like effektiv og rask ved
intraossøs teknikk som ved tradisjonell
intravenøs inngang. Det anbefales at infusjon av ulike væsker gis på overtrykksmansjett, særlig hos voksne pasienter
ved behov for større volum hurtig. Dette
vil kunne mer enn doble ønsket infusjonsvolum pr. min. Volum opptil 165 ml/
min er nylig beskrevet (4). Vår erfaring
er at en initial bolus med minst 10-20 ml
væske direkte via en sprøyte vil ”åpne”
marghulen slik at infusjonen renner lettere også uten trykkmansjett.
Tidligere har man vært tilbakeholden med f.eks hypertone væsker grunnet motstridende resultat i dyreforsøk,
men dette synet har endret seg de siste
årene. Det amerikanske forsvaret har
gjort studier for å finne et alternativ som
tillater ”permissiv hypotensjon” under
væskeresuscitering av krigsskadde med
blødningssjokk der medisinsk evakuering ikke alltid er mulig, og der kompetent personale til å etablere IV-inngang
ikke alltid er tilstede. De har beskrevet
en løsning med intraossøs teknikk for
intravaskulær tilgang og små-volum
resuscitering med hypertone løsninger
utført av soldater (5).
I litteraturen og i vår akuttmedisinske
praksis er det ingen av de vanligste medikamentene (analgetika, anestesimedi-

Figur 7. IO nålen fra EZ-IO på
plass på voksen pasient med 10
cm forlenger tapet til hud. Nålen
står godt fast, og er vanskeligere å
dislosere ved uhell enn andre nåler
som rager betydelig over huden.

Figur 8. Bone Injection Gun (BIG)
er et fjærbelastet engangssystem
som ”skyter” IO-nålen inn i beinet,
og har vært utbredt brukt også i
Norge. Finnes i voksen og barneutgave.

kament, pressor osv.) eller ulike væsker
(kolloider/krystalloider) som ikke kan
gis intraossøst hvis det er aktuelt.

innstikket er sentrert midt på tibiaflaten,
spesielt på barn < 6 år. Alternative innstikksteder som er beskrevet er distale
tibia, 4-6 cm proximalt for mediale malleol, sternum (dårligere alternativ ved
resuscitering fordi det forstyrrer HLR,
og potensiale for karskader og pneumothorax), fremre del av proksimale hume-

Hvor stikker man intraossøst?
Førstevalget for innstikksted er tradisjonelt proksimale tibia, 1-2 cm distalt for
tuberositas tibia og anteromedialt slik at

Figur 9. EZ-IO er det nyeste tilskuddet til rekken av IO teknikker. Drillen er
flergangs og nålene engangs. Voksen og barnenåler passer på samme drill.
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fleste metodene har alternative nåler
for barne og voksne.
Ved infusjon skal man iakta at man
ikke får ekstravasering av væske (vurdert
som hevelse subcutant), og at medikamentet/ infusjonen går lett inn.
Smerte ved infusjon på responsive pasienter er vanlig, og skyldes vanligvis
ikke feil anlagt nål.

Moderne intraossøse teknikker

Figur 10. Leger tilknyttet luftambulansen i Bergen er i all hovedsak erfarne
anestesileger, med generell kunnskap i det å etablere intravenous tilgang,
perifert og sentralt, hos kritisk syke pasienter i en prehospital setting.

rus, distale femur, calcaneus, clavicula
og caput radii. Ved alle innstikksteder
må epifysefugene hos barn unngås.
Ved mislykket innstikk må annet sted
velges for å unngå ekstravasering av infundat.
Suksessraten med IO er avhengig av valg
av metode og egen erfaring, og varierer stort
sett mellom 40 og 95 % i de fleste studiene,
og nyere teknikker gir bedre resultat enn
de eldre og manuelle metodene.

Komplikasjoner
Mulige komplikasjoner og risiko ved bruk
av intraossøs er minimale sett opp mot
alternativet ved ikke å ha en intravaskulær tilgang i akuttsituasjoner når man
trenger det.
Vanligste komplikasjon beskrevet ved
intraossøs bruk er ekstravasering (opptil
12%) og gjenspeiler mislykket innstikk.
Andre komplikasjoner rapportert er frakturer i tilknytning til innstikksted, lokal
smerte ved infusjon, osteomyelitt og bløtdelsnekrose. Raten av komplikasjoner
avhenger av hvilken metode man bruker,
erfaring og sterilitet.
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Alle innstikk med intraossøs nål bør
gjøres så sterilt som mulig, av hensyn
til infeksjonsfaren, selv om osteomyelitt
er en sjelden komplikasjon.
I vårt matriale har vi erfart ekstravasering ved mislykket innstikk, fracturer
ved innstikk, samt smerte ved infusjon/
aspirasjon av væske (Denne smerten
kan reduseres betydelig med initial
bolus med lidokain). Vi har også erfart
tekniske komplikasjoner med bøyde
og brukne nåler, noe som er beskrevet
spesielt ved manuell teknikk på både
voksne og barn.

Bekreftelse på riktig IO annleggelse
Generelt bekreftes riktig anleggelse av
IO nåler ved hjelp av 3 tegn : ”Loss-ofresistance” idet man penetrerer inn i
margen, det at nålen står fast i beinvev
og ikke er løs, og at man får aspirert
beinmarg fra nålen. Det siste er derimot
ikke alltid tilfelle. Vår erfaring er at
vi ikke alltid får aspirert beinmarg fra
nålen, selv om nålen står korrekt og man
får infundert riktig. Viktig å velge rett
nål dvs størrelse/lengde ift. pas. og de

Det finnes mange ulike metoder for anleggelse av IO, og disse har endret seg i
takt med medisinsk utvikling generelt
fra manuelle stålnåler til de siste elektriske drillene som er på markedet idag.
I Norge er Bone Injection Gun (BIG)
fortsatt utbredt. Dette er et fjærbelastet
engangssystem som ”skyter” IO-nålen
inn i beinet, og finnes i voksen og barneutgave. Problemet med denne er rekylen
som kan forårsake at instrumentet ”hopper av” huden ved skudd hvis man ikke
fikserer godt nok, og at selve nålen da
ikke penetrerer inn i beinet. Likeledes
er retning/dybdekontrollen ved innstikk
beskrevet som ukontrollert. Ved fjerning
av sikring er den risikabel og man har
opplevd skader på helsepersonell etter
aksidentell avfyring inn i egen hånd.
I vår tjeneste har vi gått bort fra BIG
hovedsakelig på grunn av risikoen ved
bruk, mindre kontroll ved innstikk og
lav suksessrate. Vi brukte BIG som hoved-IO teknikk i 3 år fra 2003, og hadde
suksessrate på lave 40 % med den, dvs 6
av 10 virket ikke tross bruk av erfarent
personell som var kjent med utstyret.
Lav suksessrate med denne metoden
er også beskrevet av andre (6).
EZ-IO er det nyeste tilskuddet til rekken av IO-teknikker. Siden starten av
2006 har vi brukt EZ-IO som standard
IO-teknikk både på voksne og barn, og
har en suksessrate på 95 % med den.
Dette er en drill som er flergangs og nålene er engangs. Voksen og barnenåler
passer på samme drill. Det tar gjennomsnittlig under 10 sekunder å etablere
IO tilgang med denne teknikken, og vi
opplever den som svært driftsikker.

Vi har satt IO nål med denne metoden på våken forsøksperson uten lokalbedøvelse uten at dette var spesielt
smertefullt. EZ-IO drill er kostbar, men
denne teknikken har vist høy suksessrate også i uerfarne hender og minimalt
med komplikasjoner. Det finnes også
eget manuelt håndtak til nålene.
Det finnes også en egen IO nål tilpasset sternum tilgang (FAST1). Denne har
vi ikke erfaring med, og kjenner heller
ikke til at den er i aktiv bruk i Norge.
Manuelle nåler finnes det flere av,
og tradisjonelt har man brukt disse på
barn. Problemet med disse er ofte at
de er veldig omfangsrike utenfor hud,
slik at de lett disloserer og løsner ved
drag eller uhell under transport. Tekniske problemer med manuelle nåler
og lavere brukervennlighet sammenlignet med drillen (EZ-IO) er også vist
(7). Disse har vi gått helt bort fra i vår
tjeneste.

Våre erfaringer med IO siste 6 år
(Luftambulansen i Bergen)
Intraossøs teknikk har vært benyttet
prehospitalt hos oss siden 2003. I prehospital resuscitering av hjertestans hos
barn benytter vi ofte IO-teknikk som
den primære metode for intravaskulær
tilgang. Tidligere brukte vi BIG (Bone
Injection Gun) til voksne pasienter og en
beinmargsnål (Inter-V) til pediatriske
pasienter. Siden starten av 2006 har vi
brukt drillen EZ-IO (Vidacare) på alle
pasientgrupper, også til barn og nyfødtresuscitering utenfor sykehus.
Vår tjeneste har benyttet intraossøs
teknikk 48 ganger på 40 pasienter siden
2003, hvorav 24 stk med manuell eller
BIG (2003-2005) og 24 stk med EZ-IO
(2006-2009). Suksessrate med BIG var
ca 40 % totalt, mot ca 95 % med EZ-IO. Siden 2006 er det registrert 2 mislykkede
IO med EZ-IO. 1 skyldes ekstravasering
grunnet crusfractur lenger proksimalt
for innstikksted, og 1 skyldes smerter
ved infusjon på responsiv pasient.
Vi har brukt IO 19 ganger på barn
under 6 år (pluss 1 gang på ett barn 12

år ). Intraossøs tilgang hos barn i forhold
til hoveddiagnose var sirkulasjonsstans
(7 stk), SIDS (7 stk), Respirasjonssvikt
(3) og multitraume (3).
På voksne har vi benyttet IO 28 ganger. Antall hos voksne i forhold til hoveddiagnose var sirkulasjonsstans (15),
multitraume (11), og hhv penetrerende
traume og dykkersyke med 1 hver. Mhp
antall IO pr pasient så fikk 33 pasienter
ett innstikk, 6 pasienter fikk 2 innstikk
(1 mislykket), og 1 pasient fikk 3 innstikk (2 mislykket).

Forfatterene er ansatt på Haukeland
Universitetssykehus og NLA AS, og har
ingen bindinger, økonomiske eller andre,
til kommersielle aktører som produserer,
markedsfører eller selger medisinsk utstyr som intraossøse nåler.

Referanser
1. ”Intraosseous infusion”- LaRocco B, Wang
HE, Prehospital Emergency Care 2003,
7:2,280-285
2. “Clinical review: Vascular access for fluid
infusion in children” – Haas, Critical Care
2004, 8:478-484

Konklusjon
Vi mener intraossøs tilgang er en rask
og sikker metode for å etablere intravaskulær tilgang ved resuscitering av kritisk syke barn og voksne. I vår tjeneste
er IO primært begrenset til de pasienter
hvor tradisjonell intravenous tilgang er
svært vanskelig eller umulig, vurdert av
erfarne anestesileger. Siden 2003 har vi
benyttet teknikken 48 ganger på pasienter. Vår erfaring er at nyere teknikker
gjør det mulig å etablere IO raskere og
sikrere enn tidligere, og at dette reduserer terskelen for å benytte tiltaket hos
kritisk syke barn og voksne.

3. “Intraosseous drug administration in
children and adults during cardiopulmonary
resuscitation”-Buck et al, Ann Pharmacother
2007 Oct;41(10):1679-86
4. “An observational, prospective study comparing tibial and humeral intraosseous access
using the EZ-IO”-Ong et al, Am J Emerg Med
2009 Jan;27(1):8-15
5. “Small-volume fluid resuscitation for the farforward combat environment :current concepts” – Atkins et al, J Trauma 2003 May;54
(5 suppl): S43-5.
6. “Intraosseous infusion using the bone injection gun in the prehospital setting”-David et
al, Resuscitation 2008,
7. “Comparison of two intraosseous infusion sy-

Takk til

stems for adult emergency medical use”-Benner

Snøgg og Vidacare for lån av bilder av
IO utstyr.

et al, Resuscitation 2008, 78, 314-319

Figur 11. Som figuren viser så er 4 av 10 intraossøse nåler satt på barn.
(B=Barn, V=Voksne)
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KOKAIN – FRÅ VIDUNDERMEDISIN TIL ELENDE
Reidar Kvåle, Overlege, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, reidar.kvale@helse-bergen.no

Forhistoria - Sør-Amerika
Kokaplanten (Erythroxylon cocae) veks
i Sør-Amerika, Mexico, Indonesia og
Vestindia. Denne planten har påverka
sivilisasjonar i fleire tusen år. I Peru er
det funne kokablad i graver frå kring
2500 f. Kr., og restar av kokablad i munnen på mumiar. I desse gamle samfunna
var tygging av kokablad mest brukt i
religiøs og seremoniell samanheng,
men ein kjende godt til den generelle,
oppkvikkande effekten.
Dei spanske inntrengjarane på
det søramerikanske kontinentet på
1500-talet brydde seg i starten ikkje
om kokablada. Men så oppdaga dei
at arbeidarane i sølvgruvene kunne
arbeide hardare og greie seg med
mindre mat dersom dei fekk tyggje
kokablad. Då spreidde tygginga seg
raskt til alle samfunnslag. Kokablada
vart etterkvart tekne med til Europa,
men tolde transport og lagring dårleg.
Det tok difor tid før ein i Europa fekk
nøyare kjennskap til kokaplanten.

Utbreiing i Europa og Nord-Amerika
1860-1920 - vidundermedisinen
Kjemistudenten Albert Niemann
(1834-1861) i Göttingen var i 1859
den fyrste som greidde å isolerte eit
krystallinsk alkaloid frå kokablada.
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Doktoravhandlinga hans frå 1860 heiter ”Über eine neue organische Base
in den Cocablättern”. Han kalla stoffet
kokain, og noterte at det smaka bittert
og gav kjenslelaus tunge når ein putta
det i munnen. Niemann døydde som
26-åring året etter, truleg av forgiftning med sennepsgass, som han ivrig
brukte i kokainforskninga si.
Frå kring 1860 og utover mot slutten av 1800-talet kom kokain i utstrekt
bruk, fyrst og fremst som lækjemiddel
innan odontologien og kirurgien, men
også i andre greiner av medisinen. Kokainhaldige produkt av ymse slag vart
dessutan selde over disk utan restriksjonar. Kokain vart også mykje brukt som
tilsetning til vin og andre drikkar.
I 1863 vart vinen ”Vin Mariani”
sleppt ut på marknaden av kjemikaren
Angelo Mariani. Han hadde sett kokaekstrakt til vinen, og det vart ein stor
suksess. Statsministrar, kongelege og
til og med Pave Leo XIII (1810 – 1903)
stod fram som brukarar. Ein var samde
om at kombinasjonen alkohol og koka
var gode greier.
Dette inspirerte truleg John Pemberton i Atlanta, Georgia. Han blanda i
1886 saman ein drikk som hadde ”the
virtues of coca without the vices of
alcohol” og fekk namnet Coca-Cola

(Coca frå kokabladet og cola frå kolanøtta, som tilførte koffein til drikken).
Det skulle bli ein av dei største kommersielle suksessar nokonsinne. Fram
til 1903 inneheldt Coca-Cola kokain,
sidan den gong har ein brukt kokainfritt ekstrakt frå kokablada.
I 1880-åra eksperimenterte Sigmund
Freud med kokain. Han rapporterte at
små, regelmessige dosar kokain hjelpte
mot dårleg fordøying og at det hadde
strålande effekt på stemningsleiet hans
i periodar der han sleit både privat og
fagleg. Farmasi-gigantane Merck og
Parke-Davis likte godt å høyre dette,
og dei betalte Freud for å fremje salet
av kokainprodukta deira. I 1884 gav
Freud ut ”Über Coca”, der han gjorde
greie for effektane av kokain. Det er
sannsynleg at deler av Freud sine vidgjetne psykoanalyseteoriar er påverka
av kokainbruken hans.
Carl Koller (ein ven av Sigmund
Freud) demonstrerte lokalanestesieffekten på seg sjølv i 1884 ved å drype
kokain i auget. Dette bana veg for ein
utstrekt bruk av kokain til nerveblokkadar og regionalanestesi frå slutten
av 1800-talet.
I 1885 selde det amerikanske firmaet
Parke-Davis kokain i fleire former til
folket – som pulver, i sigarettar og i

løysing til injeksjon, komplett med
nål. Firmaet reklamerte med at kokain “could make the coward brave,
the silent eloquent, and render the
sufferer insensitive to pain.” I USA
vart kokain frå ulike produsentar seld
over disk fram til 1916 – det var kokain i ulike drikkar, tannverk-kurar,
patenterte medisinar og tilblanda i
sjokoladetablettar.
Allereie frå starten av 1900-talet
byrja det å kome rapportar frå ulike
land om at kokain hadde sideverknader
og at ein lett vart avhengig av det. På
den same tida vart det også vanleg å
sniffe stoffet. På 1920-talet fall bruken
av kokain, og særleg på 1930-talet, då
amfetamin overtok.

Nyare tid – eit globalt rusmiddel
I nyare tid er den medisinske bruken av kokain stort sett avgrensa til
lokalanestesi og vasokonstriksjon i
øyre-nase-hals-faget. Men bruken som
rusmiddel har eksplodert frå 1980-åra,
og kokain er blitt eit narkotikum som
no er brukt over heile verda. Det har
fått til dels dramatiske konsekvensar
for både individ og samfunn. Columbia
produserer kring 75% av all kokainet,
og resten står stort sett Bolivia og Peru
for. Det er estimert at det i 2005 i USA
åleine vart omsett kokain for 70 milliardar dollar i gatepris.

kjensle av vinning, og gjer at brukarar
fort kan verte avhengige. Av alle kjende
substansar, er det få ein vert raskare og
meir avhengig av enn kokain.
Kokain kan tilførast kroppen gjennom munnslimhinna og naseslimhinna, og også peroralt og intravenøst.
Tygging av blada gjev mild effekt, sidan
blada berre inneheld kring 1% kokain.
Frå kokablada vert det utvunne kokapasta, som kan røykjast. Dette gjev
langt sterkare rus. Vidareforedling til
kokainbase gjev også eit produkt som
kan røykjast. Ferdig kokain føreligg
vanlegvis som kokainklorid. Dette er
eit fint, kvitt pulver som lett kan løysast
i vatn og deretter injiserast. Pulveret
kan også sniffast. ”Crack” er omforma
kokainklorid, og svært potent.
Kokainrusen er intens, men varer
berre 15-60 minuttar. Kokain i mindre
dosar aukar merksemd og energi. Ein
kjenner seg meir vaken og trongen til
mat og søvn er sterkt redusert, medan
interessa for sex gjerne aukar.
Større dosar får brukaren til å kjenne
seg svært ovanpå og kan føre til underleg
åtferd og vald (menn vert då gjerne ”Her
har de guten sin, damer!..og skal de
ha dykk ein på kjeften, karar?”-typen.

Altså ikkje heilt ulikt stigande alkoholrus hjå ein del tobeinte hannar).
Kokainpåverknad fører til takykardi, hypertensjon, auka respirasjonsfrekvens, utvida pupillar, muskelskjelving og auka kroppstemperatur.
Brukaren kan vere rastlaus, opphissa
og full av angst og panikkjensle.
Alvorlege, akutte sideverknader er:
hjarteinfarkt, arytmiar (potensielt dødelege), hjerneblødning, hjerneskade,
dyspnø, krampar (også potensielt dødelege).
Langtidseffektar: irritabilitet, paranoia, søvnløyse, impotens, lokale
slimhinne- og vevsskadar (t.d. hol i
naseskiljeveggen).
Det er liten eller ingen takyfylaksi
ved bruk av kokain. Halveringstida er
berre kring 1 time, og etter metabolisme av kokainet i lever vert nedbrytingsprodukta skilde ut i urinen.

Kjelder:
Goldstein RA, DesLauries C, Burda AM. Cocaine: History, Social Implications, and Toxicity – A Review. Dis Mon 2009;55:6-38
WHO Cocaine Project
Helsedirektoratet – Fakta om narkotika
Wikipedia

Verknader og sideverknader av
kokain
Kokain stimulerer nervesystemet og
reduserer matlysta. Mykje av effekten
er knytt til at stoffet hemmar reopptak av både dopamin, noradrenalin og
serotonin ved synapsane. Påverknad av
mesolimbiske banar i hjernen skapar ei
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Tiltrædelsesforelæsning for
Professor, overlæge, dr.med., MMD
Jørgen Berg Dahl
Anæstesi- og operationsklinikkerne
Rigshospitalet

FRA ANÆSTESI TIL ANALGESI :
EN FORTSAT UDFORDRING?
Torsdag den 27. august 2009 kl. 14-15.30
auditorium 1, Rigshospitalet
Efterfølgende vil Rigshospitalets direktion være vært ved
en reception i repræsentationslokalerne, opgang 52 D
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DASAIMs Forskningsinitiativ

xx
xx

I november 2008 vedtog DASAIMs generalforsamling igen at hensætte
et beløb - kr. 300.000 - af årets overskud til forskningsformål.

Indkaldelse

Der indkaldes hermed ansøgninger til dette forskningsinitiativ. Støtte ydes til anæstesiologiske
forskningsaktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger skal være medlem af DASAIM.

Uddeling

Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler.
Der ydes ikke støtte til deltagelse i kongresser.
Uddelingen finder sted i forbindelse med generalforsamlingen på DASAIMs årsmøde.

Ansøgning

Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på www.dasaim.dk under udvalg - forskning nyt fra udvalget. Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede
eller accepterede artikler).
Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til:
Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Ansøgningsfristen er 1. oktober 2009.
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REFERAT FRA FAPA’s
12. GENERALFORSAMLING
29.03.2009
Generalforsamlingen var atter henlagt til
Slotspavillonen i Bagsværd. 14 medlemmer var mødt frem.
1.	Til dirigent valgtes Bjarne Lomholdt
med akklamation. Han takkede for
valget og indledte med at konstatere at
indkaldelsen var rettidigt udsendt, og
generalforsamlingen dermed lovlig.
2.	Formanden Hans B. Andersen fremlagde årsberetningen fra bestyrelsen. Den skriftlige del kan ses på
FAPA’s hjemmeside www.fapa.dk .
I den mundtlige beretning fokuserede formanden på de nye regler for
anæstesi til børn, idet vi ifølge de nye
retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
som praktiserende speciallæger kan
bedøve som på hovedfunktionsniveau.
Dvs. instrumentering af luftveje på
børn < 2 år ikke længere kan finde sted.
Der er et stort uddannelsespotentiale hos os for læger i videreuddannelse eller helt unge speciallæger mht. anæstesi til børn.
Formanden rettede en varm tak
til de medlemmer der har fået foreningens hjemmeside op at stå.
Den fungerer fint, og det kan konstateres at mail-forum bruges som
det var tænkt, nemlig til øget kommunikation mellem kollegerne.
Ved flere lejligheder har foreningen
kunnet konstatere, at vi er en meget
overset gruppe. Dette bl.a. illustreret
ved den manglende viden om hvor
mange anæstesier vi udfører per år.
Man var således hverken i Sundhedsstyrelsen eller i børnegruppen fra DASAIM klar over at vi faktisk giver anæ-
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stesi til > 45.000 børn om året. Vi må
derfor alle arbejde for større synlighed i det sundhedspolitiske landskab.
Formanden afsluttede med at takke
de afgående medlemmer af bestyrelsen Poul Hansen og Niels Kirkegaard
for deres engagement og indsats for
foreningen.
3.	Regnskabet for 2008 fremlagt. Et underskud på 10.000 kr. som primært
skyldtes udgifter i forbindelse med
etablering af hjemmesiden. Regnskabet godkendt.
4. Ingen forslag fra bestyrelsen.
5.	Fra medlemmerne: Annette Freudendal har lavet et anæstesiskema
som både anvendes under anæstesi
og opvågning. Redigeringen virker
logisk ifølge de som har ”prøvekørt”
det. Dette kan ses som et skridt i retningen af at lave en fælles standard
for alle praktiserende anæstesiologer
under FAPA. Det aftales, at det lægges
som fil på hjemmesiden, og at man til
mødet i september evaluerer det.
6.	Kontingentet fastholdes på 500,00 kr.
per år.
7.	Valg til bestyrelsen: for første gang var
der kampvalg med 3 kandidater til 2
ledige pladser. Alle kandidater havde
sendt valgoplæg ud via mail-forum.
Efter en kort mundtlig præsentation
gik man over til afstemning. De 2 nye
medlemmer af bestyrelsen er overlæge Steen Andersen, deltidspraktiserende med egen smerteklinik på
Amager, samt fuldtidspraktiserende
Jens Nørreslet fra Vejle med både
anæstesi og smerteklinik.

8.	Revisor for næste periode blev Hans
Ersgaard, valgt med akklamation.
9.	Evt:
Carl Johan Erichsen som blev valgt
til FAPS’ bestyrelse for de ”små” specialer gav et resumé af de for anæstesiologerne vigtigste emner, bl.a.
praksisplan for regionerne - herunder
inddragelse af ydernumre, nye regler
for anæstesi til børn, arbejdstilsynets
holdninger til Sevofluran, KVIS projekt, lynmodernisering, omkostningsundersøgelsen i speciallægepraksis,
efteruddannelse og refusion fra fonden. Til slut en konstatering af, at
honorarreduktionen for akupunktur
og paravertebral blokade ser ud til at
virke, idet det korrigerede merforbrug
i januar 2009 kun udgjorde 3000 kr.
Hans Ersgaard fra Esbjerg, som af
Sundhedsstyrelsen har fået påtale
og indskrænket ordinationsret, redegjorde kort for forløbet og indholdet
af nogle af de anklager der er rettet
mod ham. Han har via Lægeforeningen fået hjælp til advokatbistand.
På baggrund af snak om uddannelsestilbud i speciallægepraksis, samt standardisering i praksis blev der nedsat et
udvalg til at kigge på dette og komme
med gennemarbejdet forslag til mødet
i september. Foreløbig består udvalget
af Annette Freudendal og Carl Johan,
men interesserede bedes melde sig.
Dirigenten afsluttede mødet og takkede
for god ro og orden, hvorefter alle gik til
en lækker frokost og en mere uformel
snak om dette og hint.
Carl Johan Erichsen
Praktiserende speciallæge

Kommende DASAIM Årsmøde
DASAIMs Årsmøde 2009:
13. november (København)
DASAIMs Årsmøde 2010:
12.-14. november (København)

GE Healthcare

xx
xx

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

Perioperative Care Re-imagined.

Aisys® carestation

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

Avance® carestation
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INTENSIV SYMPOSIUM 2010

xx

Hindsgavl Slot, Middelfart
fredag
xx d. 29. januar - lørdag d. 30. januar

Fredag d. 29. januar 2010
09.30 -10.20
10.20 -10.30

Registrering. Udstilling. Kaffe og sandwich
Velkomst

Neurologi
10.30 -11.00
11.00 -11.30
11.30 -11.40
11.40 -12.40

Sedation, Thomas Strøm
Intensiv delirium, Carl Waldmann, Reading, UK
Diskussion
Udstilling og frokost

Traume
12.40 -13.20
13.20 -13.25
13.25 -13.55
13.55 -14.35
14.35 -14.40
14.40 -15.10

Traume 1
Discussion
Udstilling og kaffe
Traume 2
Diskussion
Udstilling og kaffe

T.b.a
15.10 -16.10
16.10 -16.20
16.20 -16.50

T.b.a
Diskussion
Udstilling og kaffe

Fra Ibsen til Larsson
16.50 -17.30
Respiratorbehandling - state of the art, Anders Larsson, Uppsala
17.30 -17.40
Diskussion

Lørdag d. 30. januar 2010
Dansk Intensiv Database
09.00-09.30
Præsentation af resultater for 2008, Steffen Christensen, Reinhold Jensen, Århus
09.30-09.40
Diskussion
09.40-10.10
Udstilling og kaffe
Infektioner på ITA
10.10-10.40
10.40-11.10
11.10-11.20
11.20-12.20

Virus, T.b.a
Svampe, T.b.a
Diskussion
Udstilling og frokost

De 2 professorer
12.20-13.20

Intensiv nyheder fra året der gik, Palle Toft, Odense, Else Tønnesen, Århus

13.20-13.30

Afslutning

Tilmelding:

Til Bolette Herskind på bolette.herskind@boh.regionh.dk . Tilmeldingen er bindende og registreres som tidspunktet,
hvor mødeafgiften er indbetalt. Der er begrænset deltagerantal.

Mødeafgift:

Deltager uden ledsager: kr. 2.000,- Deltager med ledsager til middag: kr. 3.000,-. Beløbet bedes indbetalt på bankkontonr.: 7670 1666333. Mødeafgiften inkluderer mødedeltagelse, overnatning i enkeltværelse (deltager u/ledsager)
eller dobbeltværelse (deltager m/ledsager), måltider og middag fredag aften. Antallet af værelser på Hindsgavl Slot
er begrænset og fordeles i den rækkefølge, mødeafgiften modtages. Deltagere, der ikke får værelse på Hindsgavl, vil
blive indlogeret på hotel i nærheden. HUSK at opgive navn, stilling, adresse og e-mailadresse ved indbetalingen!

Sidste frist:

Tilmelding og indbetaling senest tirsdag d. 1. december
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Yderligere
info:
hos
Kristian Antonsen på kran@hih.regionh.dk - tlf. 4829 6087

xx
xx

Din foretrukne partner
inden for diagnostik og
monitorering af sepsis
Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 99 52
www.roche.com
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LEGATER
Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk
anæstesiologi videnskabeligt og fagligt
under følgende former:
■ Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, som anerkendelse for
et originalt videnskabeligt arbejde eller
bemærkelsesværdig faglig indsats
■ Ydelse af tilskud til studierejser til yngre
anæstesiologer, som har ydet en videnskabelig indsats eller til anæstesiologer,
som ønsker at studere specielle emner
■ A fholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af DASAIMs møder
■ Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse
og fremsendes til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond, att.:
Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23,
1260 København K. Ansøgningsfristen
er 30. april og 30. september.

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

Lippmann Fonden
Lippmann Fonden kan søges af personer,
der måtte have brug for støtte til lægevidenskabelige og humanitære formål
inden for anæstesiologien. Der forelig-

ger ikke ansøgningsskemaer, men ansøgningerne skal sendes til formanden
for DASAIM. Uddelingen finder sted i
forbindelse med den årlige Husfeldt-forelæsning. Der vil blive uddelt 1-4 portioner,
primært til udgifter i forbindelse med
uddannelse og studier i udland. Fondet
støtter ikke rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor man ikke er aktiv
deltager. Ansøgningsfrist 1. oktober.

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

Holger og Ruth Hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning
og udvikling inden for naturvidenskaberne.
Støtte ydes primært til forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for
anæstesiologien eller til akut behandling
af lunge- og kredsløbsproblemer. Legatet
uddeles til enkeltpersoner eller institutioner
i få portioner. Der foreligger ikke specielle
ansøgningsskemaer, men ansøgning med
kortfattet beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan, kortfattet curriculum samt
oplysninger om evt. ansøgning om støtte
fra andre steder. Ansøgning i 3 eksemplarer
sendes til Holger og Ruth Hesses mindefond,
c/o Inga Hesse Kovstrup, Brandsøvej 17,
Skærbæk, 7000 Fredericia. Ansøgningsfrist
1. oktober. Ansøgningsmaterialet vil blive
behandlet fortroligt. Såfremt legatet tilfalder
en anæstesiolog, finder uddelingen sted i
forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

ved at yde støtte og bistand til forskning
og behandling med speciel interesse i
smertereduktion, nedsættelse af rekonvalescens, reduktion i komplikationer, samt
tidlig hjemsendelse fra hospital. Uddeling
af disponibelt beløb i henhold til fundatsen
sker efter bestyrelsens skøn én gang årligt
med uddeling af legatet i forbindelse med
DASAIMs årsmøde. Ansøgningsfrist er 12.
oktober. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden for anæstesiologisk afd., Hvidovre
Hospital.

DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen

Børneanæstesiudvalget
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk
Etisk udvalg
etisk_udv@dasaim.dk
Intensiv medicin udvalg
intensiv_udv@dasaim.dk
IT udvalg

Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond til fremme og optimering af det
operative patientforløb
Fondens formål er at virke til fremme og
optimering af det operative patientforløb

Neuroanæstesiudvalg
neuroanaestesi_udv@dasaim.dk
Obstetrisk anæstesiudvalg
obstetrik_udv@dasaim.dk
Postmaster

postmaster@dasaim.dk

Præhospital udvalg
praehospital_udv@dasaim.dk
Sekretariat
sekretariat@dasaim.dk
Thoraxanæstesiudvalg
thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk
Uddannelsesudvalget

udd_udv@dasaim.dk

Udvalgsformændenes adresser er
fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk
webmaster@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
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it_udv@dasaim.dk

Kronisk smerteudvalg
kronisk_smerte_udv@dasaim.dk

Webmaster

Læge Fritz Karners og hustru Edith
Karners fond

bestyrelsen@dasaim.dk

Anæstesiudvalget
anaestesi_udv@dasaim.dk

www.fya.nu
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Når du vil optimere patientforløbet
– på operationsstue og intensivafdeling
Kontakt GlaxoSmithKline og få information om, hvordan Ultiva® remifentanil kan bidrage til at:
indlede rekonvalescens proaktivt på operationsdagen1
reducere liggetid på opvågningsafdelingen2
øge den perifere vævsoxygening ved at dæmpe stressrespons peroperativt3
reducere udtrapningsfasen i forbindelse med respiratorbehandling4
reducere den samlede tid i respiratorbehandling5
Kontaktpersoner
Hanne Elkjær, produktchef, tlf.: +4536359235, mail: hanne.x.elkjaer@gsk.com
Malene Hersløv, medicinsk rådgiver, tlf.: +4536359115, mail: malene.l.hersløv@gsk.com
Ultiva, remifentanil
Dette er et kortfattet resumé af de vigtigste egenskaber ved produktet. Yderligere oplysninger er nødvendige før brug.
Indikation(er): Analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi. Ultiva kan anvendes til at give analgesi til mekanisk ventilerede patienter. Dosering: Ultiva kan anvendes fra 1 år og opefter. Ultiva er
kun til intravenøs brug. Ultiva doseres individuelt efter respons. Ultiva kan også gives ved ”Target Controlled Infusion” (TCI) ved hjælp af et infusionsaggregat, som har indbygget en farmakokinetisk model (Minto), således at der korrigeres for alder og ”Lean Body Mass” (LBM). Bolusinjektioner kan ikke anbefales til patienter med spontan ventilation. Kontraindikationer: Epidural og intrathekal brug på grund af indholdet af glycin. Ved kendt overfølsomhed over
for indholdsstofferne og andre fentanylanaloger. Brug af Ultiva som eneste stof ved anæstesiindledning. Forsigtighedsregler: Ultiva bør kun gives af anæstesiologisk trænet personale og kun i omgivelser med udstyr til overvågning
og understøttelse af respiratorisk og kardiovaskulær funktion. Færdighederne skal inkludere etablering og vedligeholdelse af frie luftveje og assisteret ventilation- især ved brug af Ultiva i den postoperative fase. Muskelstivhed kan
opstå ved de anbefalede doser. Som med andre opioider er forekomsten af muskelstivhed relateret til dosis og administrationshastighed. Som med alle potente opioider ledsages dyb analgesi af udtalt respirationsdepression. Derfor
må remifentanil kun anvendes steder, hvor der er tilgængeligt udstyr til at overvåge og behandle respirationsdepression. Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med respiratorisk dysfunktion. Meget svækkede, hypovolæmiske, hypotensive og ældre kan være mere følsomme for remifentanils kardiovaskulære virkninger. Da Ultivas virkning ophører meget hurtigt, er der ingen tilbageværende opioidvirkning 5-10 minutter efter seponering. Ved kirurgiske indgreb hvor postoperative smerter forventes, skal der gives analgetika før seponering af Ultiva. Som andre opioider kan remifentanil forårsage afhængighed. Anvendelse af Ultiva til mekanisk ventilerede patienter bør ikke strække sig længere end 3 døgn. Ved anvendelse på intensivafdelinger skal der tages højde for udvikling af tolerance, hyperalgesi og hæmodynamiske forandringer. Alternativ analgetika og sedativa bør administreres til patienten inden
seponering af Ultiva. Interaktioner: Remifentanil nedbrydes ikke af plasmakolinesterase, og der forventes ingen interaktioner med lægemidler, der nedbrydes via dette enzym. I lighed med andre opioider nedsætter remifentanil den
dosis af inhalations- og intravenøse anæstesimidler og benzodiazepiner, der er påkrævet til anæstesi. Hvis dosis af samtidigt indgivne CNS-deprimerende lægemidler ikke nedsættes, kan en øget bivirkningsfrekvens forårsaget af disse
midler forekomme. De kardiovaskulære virkninger af Ultiva (hypotension og bradykardi) kan forværres hos patienter, der samtidig får medicin med hæmmende virkning på hjertet, såsom betablokkere og calciumantagonister.
Graviditet og amning: Der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser hos gravide. Ultiva bør kun anvendes under graviditeten, hvis behandlingsindikationen opvejer den potentielle risiko for fosteret. Ammende mødre
bør tilrådes at ophøre med amning i 24 timer efter indgift af remifentanil. Bivirkninger: Meget almindeligt (>10%): Kvalme, opkastning, hypotension, muskelstivhed. Almindeligt (1-10%): Postoperativ skælven, bradykardi, akut respirationsdepression, apnø, postoperativ hypertension, kløe. Usædvanligt (0,1-0,9%): Hypoxi, obstipation, postoperative smerter. Sjældent (<0,1%): Asystole/hjertestop (som regel efter forudgående bradycardi og ofte hos patienter, der
fik Ultiva i forbindelse med andre anæstesimidler), sedation (under opvågning efter generel anæstesi), allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, hos patienter, der fik Ultiva i forbindelse med et eller flere anæstesimidler. Overdosering:
På grund af kort virkningsvarighed begrænses de mulige skadelige virkninger af overdosering til tiden umiddelbart efter indgift. Der er hurtigt respons på seponering, og basalværdierne nås inden for 10 minutter. Ved overdosering
eller mistanke om dette gøres følgende: Afbryd administrationen af Ultiva, oprethold frie luftveje, påbegynd assisteret eller kontrolleret ventilation med ilt og oprethold adækvæt kardiovaskulær funktion. Hvis respirationsdepression
er forbundet med muskelstivhed, kan det være nødvendigt at give en neuromuskulær blokker for at lette assisteret eller kontrolleret ventilation. Til behandling af hypotension kan infusionsvæsker, vasopressorer og anden understøttende behandling anvendes. Ved behandling af svær respirationsdepression og muskelstivhed kan en opioid-antagonist (f.eks. naloxon) gives intravenøst som antidot. Pakninger og priser september 2008 (dagsaktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk)
Udlevering A§4 - NB. Tilskud 0.
Referencer:
1. Medicinsk Teknologivurdering – puljeprojekter 2005 ; 5 (7)
Vnr 19 95 05 Infusionssubstans 5 x 1 mg kr. 220,11 (AIP) kr. 304,70 (AUP)
2. Lund M et al. Ugeskr Læger 166/47. 2004 15. november
Vnr 19 96 12 Infusionssubstans 5 x 2 mg kr. 428,57 (AIP) kr. 585,35 (AUP)
3. Kabon B et al. Anaesthesia, 2007, 62, pp 1101-1109
Vnr 19 96 61 Infusionssubstans 5 x 5 mg kr. 1.053,59 (AIP) kr. 1.426,80 (AUP)
4. Dahaba A et al. Anaesthesiology 2004; 101:640-6
5. Muellejans B et al. Critical Care 2006; 10:R91
Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé,
der kan fås hos GlaxoSmithKline eller på www.laegemiddelstyrelsen.dk
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Nyhed – hurtig revertering
af alle blokader uanset graden

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

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

NYHED
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Se produktresumé for yderligere oplysninger

Den hurtige vej til revertering.

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

Hyppighed
Ikke almindelig (> 1/1.000 til, < 1/100)
Almindelig (> 1/100 til, < 1/10)
Ikke almindelig (> 1/1.000 til, < 1/100)
Meget almindelig (> 1/10) i frivillige

Bivirkninger
Allergiske reaktioner (se pkt. 4.4)
Anæstesi komplikation (se pkt. 4.4)
Uønsket bevidsthed under anæstesi
Dysgeusi

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

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

Neuromuskulær blokker

Sugammadex (4 mg/kg)

Neostigmin (70 µg/kg)

37
2,7
1,2‑16,1

37
49,0
13,3‑145,7

47
3,3
1,4‑68,4

36
49,9
46,0‑312,7

Rocuronium
N
Median (minutter)
Område
Vecuronium
N
Median (minutter)
Område

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

Neuromuskulær blokker

Sugammadex (2 mg/kg)

Neostigmin (50 µg/kg)

48
1,4
0,9‑5,4

48
17,6
3,7‑106,9

48
2,1
1,2‑64,2

45
18,9
2,9‑76,2

Rocuronium
N
Median (minutter)
Område
Vecuronium
N
Median (minutter)
Område

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

Behandlingsregime
Rocuronium og sugammadex (2 mg/kg)
Cisatracurium og neostigmin (50 µg/kg)
34
39
1,9
7,2
0,7‑6,4
4,2‑28,2

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

Behandlingsregime
Rocuronium og sugammadex (16 mg/kg)
55
4,2
3,5‑7,7

Succinylcholin (1 mg/kg)
55
7,1
3,7‑10,5

I en samlet analyse blev følgende reverteringstider for 16 mg/kg sugammadex efter 1,2 mg/kg rocuroniumbromid rapporteret: Tiden (minutter) fra
administration af sugammadex 3 minutter efter rocuronium til revertering af T4/ T1 ratioen til 0,9; 0,8 eller 0,7
T4/ T1 til 0,9
65
1,5
0,5‑14,3

N
Median (minutter)
Område

T4/ T1 til 0,8
65
1,3
0,5‑6,2

T4/ T1 til 0,7
65
1,1
0,5‑3,3

5.2 Farmakokinetiske egenskaber De farmakokinetiske parametre for sugammadex var beregnet ud fra den totale sum af nonkompleksbundne og
kompleksbundne koncentrationer af sugammadex. Farmakokinetiske parametre som clearance og distributionsvolumen antages at være de sammen for
nonkompleksbundet og kompleksbundet sugammadex i bedøvede patienter. Fordeling: Fordelingsvolumet af steady-state for sugammadex er ca. 11‑14 liter.
Hverken sugammadex eller komplekset af sugammadex og rocuronium binder til plasmaproteiner eller erytrocytter, som blev vist in vitro med hankønsplasma
og fuldblod. Sugammadex udviser lineær kinetik i dosisintervallet 1 til 16 mg/kg, når det administreres som en i.v.-bolusdosis. Metabolisme: I prækliniske og
kliniske studier er der ikke set sugammadex metabolitter, og der blev kun set renal udskillelse af det uomdannede produkt som eliminationsvej. Eliminering:
Elimineringshalveringstiden (t½) af sugammadex hos voksne er 1,8 time og plasma clearance er estimeret til 88 ml/min. Et massebalancestudie viste at
> 90 % af dosis blev udskilt inden 24 timer. 96 % af dosis blev udskilt i urinen, hvor 95 % var uomdannet sugammadex. Udskillelsen via fæces eller udåndet
luft var mindre end 0,02 % af dosis. Administration af sugammadex i raske frivillige resulterede i en øget renal eliminering af rocuroniumkomplekset. Specielle
populationer: Ældre og nedsat nyrefunktion: De farmakokinetiske parametre baseret på farmakokinetiske modeller i typiske ældre og/eller patienter med
nedsat nyrefunktion er vist nedenfor:
Typiske subjekter (75 kg)
Voksne (40 år)
Voksne (40 år)
Voksne (40 år)
Ældre (75 år)
Ældre (75 år)
Ældre (75 år)

Clearance

Normal CrCL: 100 ml/min
Mild nedsat nyrefunktion CrCL: 50 ml/min
Moderat nedsat nyrefunktion CrCL: 30 ml/min
Normal CrCL: 80 ml/min
Mild nedsat nyrefunktion CrCL: 50 ml/min
Moderat nedsat nyrefunktion CrCL: 30 ml/min

88 (25,0 %)
71 (23,6 %)
28 (24,4 %)
80 (24,0 %)
72 (24,5 %)
28 (24,7 %)

Fordelingsvolumen ved
steady-state (l)
11,4 (22,9 %)
11,4 (23,0 %)
11,4 (23,5 %)
13,5 (24,4 %)
13,2 (24,2 %)
13,4 (23,8 %)

Elimineringshalveringstid (timer)
1,8 (32,9 %)
2,2 (33,3 %)
5,2 (32,9 %)
2,4 (34,9 %)
2,6 (34,6 %)
6,1 (36,5 %)

Middelværdi og CV (%) er vist. Pædiatrisk: Farmakokinetik i pædiatriske patienter (n=51) i alderen fra 0 til 17 år blev evalueret ved at anvende
populationsfarmakokinetisk (PK) analyse. Hos patienter under 18 år stiger fordelingsvolumet og clearance med stigende alder. Variabiliteten af sugammadexplasmakoncentrationen hos pædiatriske patienter er sammenlignelig med den for voksne. De farmakokinetiske (PK) parametre for to typiske pædiatriske
patienter ses nedenfor:
PK parametre af sugammadex i typiske pædiatriske patienter
PK parametre
Børn (alder: 8 år)
Eliminationshalveringstiden (timer)
0,9
Fordelingsvolumet ved steady-state (l)
3,1
Clearance (ml/min)
41

Unge (alder: 15 år)
1,7
9,1
71

Køn: Der er ikke set nogen kønsforskelle. Race: Der er ikke set nogen kliniske relevante forskelle i de farmakokinetiske parametre i et studie med raske
japanere og kaukasiere. Begrænsede data indikerer ikke forskelle i farmakokinetiske parametre i sorte eller afrikanske amerikanere. Kropsvægt: Populations
farmakokinetisk analyse hos voksne og ældre patienter viste ikke klinisk relevante forhold af clearance og fordelingsvolumen med kropsvægten. 5.3 Prækliniske
sikkerhedsdata. De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter
gentagne doser, potentiel genotoksicitet, karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet, lokal tolerance eller kompatibilitet med blod. Sugammadex fjernes hurtigt
fra de fleste organer; der er dog nogen retention af forbindelser i knogler og tænder hos rotter. Den komponent der oftest er forbundet med den reversible
binding er hydroxyapatit, den uorganiske matrix i disse væv. Prækliniske studier hos unge voksne og nyfødte rotter har vist, at retentionen ikke påvirker farvning
af tænder eller kvaliteten, strukturen, turnover eller udviklingen af knoglerne negativt. Hos unge rotter blev observeret hvidlig misfarvning af fortænderne og
forstyrrelser i emaljedannelse ved gentagne doser. Disse exponeringsdoser var 48‑480 gange den kliniske exponering ved 4 mg/kg. 6. FARMACEUTISKE
OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer. Saltsyre 3,7 % og/eller natriumhydroxid (til pH justering) Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder. Dette lægemiddel
må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6. Fysisk uforligelighed er rapporteret med verapamil, ondansetron og ranitidin.
6.3 Opbevaringstid 3 år. Efter første åbning og fortynding er der vist kemisk og fysisk stabilitet i brug op til 48 timer ved 2 °C til 25 °C. Fra et mikrobiologisk
synspunkt bør det fortyndede produkt anvendes med det samme. Hvis produktet ikke anvendes med det samme, er opbevaringstider og -forhold før brug af
produktet brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortyndingen er foretaget under kontrollerede og
validerede aseptiske forhold. 6.4 Særlige opbevaringsforhold. Opbevares under 30 °C. Må ikke nedfryses. Behold hætteglasset i den ydre pakning for at beskytte
mod lys. Opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel se pkt. 6.3. Emballagetype og pakningsstørrelser. Engangsanvendelige type I glas, hætteglas,
lukket med grå chlorobutyl gummiprop med aluminium låg og aftageling forsejling. Hætteglassets gummiprop indeholder ikke latex. Pakningsstørrelser: 10
hætteglas af 2 ml eller 10 hætteglas af 5 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering. Hvis
Bridion administreres via en infusionsslange, der også anvendes til andre lægemidler, er det vigtigt, at infusionsslangen skylles grundigt (f.eks. med 9 mg/
ml (0,9 % natriumchlorid)) mellem administreringen af Bridion og andre lægemidler, hvor der er set uforligelighed med Bridion, eller hvor forligeligheden
med Bridion ikke er vist. Sugammadex kan injiceres i intravenøse infusionsslanger med følgende intravenøse opløsninger: natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %),
glucose 50 mg/ml (5 %), natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45 %) og glucose 25 mg/ml (2,5 %), Ringer-laktat opløsning, Ringers opløsning, glucose 50 mg/ml
(5 %) i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %). For pædiatriske patienter kan Bridion fortyndes i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) til en koncentration på 10 mg/ml (se
pkt. 6.3). Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
N.V Organon a part of Schering Plough, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland. Repræsentant: Schering Plough, Lautrupbjerg 2, 2750 Ballerup 8.
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/1/08/466/001 EU/1/08/466/002. 9. DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/
FORNYELSE AF TILLADELSEN 25. juli 2008. 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN Detaljeret information om dette produkt kan findes på hjemmeside for
European Medicines Agency (EMEA) http://www.emea.europa.eu. PAKNINGER OG PRISER pr. 25. juli 2008. Bridion 100mg/ml 10 x 2ml - AIP kr. 7.460,00
- AUP kr. 10.051,40. Bridion 100mg/ml 10 x 5ml - AIP kr. 18.650,00 - AUP kr. 25.115,95.
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FATE Competance 27 - 28 oktober 2009
(Fokuseret Transthorakal Ekkokardiografi)

Formål:
Målgruppe:
Sted:
Tid:
Kursusledere:
Pris:
Undervisere:
Tilmelding:

Indføring i basal ekkokardiografi med hovedvægt på “Focus Assesed Transthoracic Echo” (FATE)
Anæstesiologer med ingen eller beskedent kendskab til ekkokardiografi
Århus Universitetshospital, Skejby
27. og 28. oktober 2009
Kim M. Larsen og Erik Sloth
Kr. 3.000,- inkl. frokost
Anæstesiologer med ekkoerfaring samt kardiologer
Til Tina Calundann, sekretariat@dasaim.dk
Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf. 3545 6602

Kurset er pt. overtegnet, men du er velkommen til at sende en tilmelding og blive skrevet på venteliste

Lectures:

Basal ultralydsteori
Transthorakal ultralyd og FATE protokollen
Pitfalls og artifakter
FATE til hæmodynamisk optimering
Systolisk og diastolisk funktion
Basal Doppler ekkocardiografi
Common clinical cases
Hands-on sessions 1-5

Tests:

Praktisk FATE examination
Multiple choice
20 Video-clips
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xx Airway Management for Anaesthesiologists
- a SSAI (Scandinavian Society for Anaesthesia and
Intensive Care Medicine) approved course

xx

Time:
Place:
Price:
Background:

December 3rd (10 a.m.) to the 4th (p.m.) 2009
Rigshospitalet, University Hospital of Copenhagen, Denmark
4.850 DKK (approx. 650 EUR), including course material, lunches and working-dinner
on the evening of the 3rd
Problems with managing the airways are primary causes of serious complications and
death in relation to anaesthesia. The course will provide you with tools to prevent this
to happen to your patients

Course content
Theory/lectures:
t1SFPQFSBUJWFFWBMVBUJPOPGUIFBJSXBZNBEFVTFGVM
t)BWFBQMBO1SFIPTQJUBMNBOBHFNFOU
t"XBLFJOUVCBUJPONBLJOHJUBQMFBTBOUFYQFSJFODF
t'JCFSPQUJDJOUVCBUJPONBEFFBTZ
t5IFiDBOOPUJOUVCBUFDBOOPUWFOUJMBUFwTJUVBUJPO3FDPHOJUJPO.BOBHFNFOUDIPJDFT
t4BGFFYUVCBUJPOBOEiXBSOJOHUIFOFYUw
t5IFQBFEJBUSJDBJSXBZ
t"JSXBZUFDIOJRVFTBOEFRVJQNFOUXIBUJTOFXBOEXIBUEP*SFBMMZOFFE
t#SPODIPTDPQZBOE#"-JOUIF*$6
t4FQBSBUJOHUIFMVOHT6MUSBTPVOEBOEUIFBJSXBZ'SPOUMJOFXIBUOFYU
Practical/workshop:
t$ISJDPUIZSPUPNZPOMBSZOYFTGSPNQJHT
t'JCFSPQUJDBJSXBZNBOBHFNFOU
t0OGVMMTDBMFTJNVMBUPST 4JN.BO.BOBHJOHUIFiDBOOPUJOUVCBUFDBOOPUWFOUJMBUFwBOE
UIFiDBOOPUJOUVCBUFDBOWFOUJMBUFwTJUVBUJPOBOEPUIFS
t3FUSPHSBEFJOUVCBUJPOBOEWBSJPVTEFWJDFT *-." -."QSPTFBM .BDJOUPTI .JMMFS HMJEFTDPQF 
.D$PZ )FOEFSTPO 3FUSPNPMBS &BTZ5VCF $USBDI -FWJUBO .D(SBUIFUD
t-VOHTFQBSBUJPOBOECSPODIJBMCMPDLFST
t5IFQBFEJBUSJDBJSXBZ

Arranged by:


Faculty: 



%FQBSUNFOUPG"OBFTUIFTJB  $FOUSFPG)FBEBOE0SUIPQBFEJDT 
Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Copenhagen.
5FMFQIPOF )PNFQBHFwww.airway.rh.dk
"OBFTUIFTJPMPHJTUT QVMNPOPMPHJTUT FNFSHFODZ JOUFOTJWFDBSFBOEQSFIPTQJUBMQIZTJDJBOTBOE
03-TVSHFPOXJUIFYQFSUJTFJOBJSXBZNBOBHFNFOU

Guest Lecturers: Thomas Mort, Hartfort, U.S. and Ankie Hamaekers, Mastricht, The Netherlands
Course director:.JDIBFM4FMU[,SJTUFOTFO.% NJDIBFMTFMU[LSJTUFOTFO!SISFHJPOIEL
Registration:
5PTFDSFUBSZ(JUUF#MPNHJUUFCMPN!SISFHJPOIEL%FBEMJOFJT0DUPCFS th
The number of participants is limited due to the workshop.
Notice:
1. The course language is English.


"MMQBSUJDJQBOUTBSFBTLFEUPCSJOHBMPOHBOBJSXBZNBOBHFNFOUQBUJFOUDBTFPSRVFTUJPO
for the discussion and workshop
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12 th Scandinavian Training Program in Intensive Care Medicine

The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an advanced
training program in Intensive Care Medicine. The training program is limited to 30 trainees. The training period
is 2 years, starting January 2010. During the training period the SSAI organises 6 courses. These courses will
circulate in all the Scandinavian countries and the common language will be English. To achieve the goal of
creating a close networking atmosphere the participants are expected to commit themselves to adhere to the
scheduled sessions and social functions at the course sites. The training period includes an exchange program
with a clinic in another country. The candidate will also have to complete a minor “project” during their twoyear training. This project could be part of an on-going or recently passed PhD research programme or a review
of agreed subject within the field of intensive care medicine.
During the 2-year period the trainee will be appointed a host clinic. The host clinic will employ the trainee in an
appropriate position during the training program. A minimum of one year of clinical training should be done at a
university clinic.
The trainee is expected to 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.
Trainees completing the 2-year training program and the EDIC will receive a Diploma in Intensive Care Medicine
from the SSAI. All expenses for this program (including travelling, accommodation and a fee for each course)
have to be covered by the host clinic. Other arrangement concerning finances has to be approved by the steering group. The total cost for all 6 courses are estimated to about 8520 Euros, not including travel expenses.
Applicants must be young specialists with relevant training in anaesthesiology. They are selected according to
their affiliation, academic merits, clinical skills and motivation by the discretion of the committee of the training
program. Specialists from other disciplines may apply, but a minimum of 12 consecutive months of anaesthesia
training before being accepted to the program is required. 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 application
will not be handled.
For further information please contact chairman of the SSAI training program in intensive care medicine, Sten
Rubertsson, phone +46 18 6114894, +46 18 6110000, e-mail: sten.rubertsson@akademiska.se
1) The application form, 2) a letter by the applicant informing about the applicant’s motivation and expectations
regarding the program, 3) a recommendation letter from a superior documenting the applicant’s interest in, and
commitment to intensive care medicine, 4) a curriculum vitae and 5) proof of membership within the SSAI (2 of
each), should be sent by ordinary mail service to the secretary of the SSAI Steering Committee of the training
program before September 1, 2009:
Katja Andersson, Department of Anaesthesiology and Intensive Care
Uppsala University Hospital
751 85 Uppsala, Sweden
Telephone +46 18 6114894
Fax +46 18 514621
E-mail: katja.andersson@akademiska.se
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KOM TÆT PÅ MRI-SCANNEREN
Avanceret MRI teknologi fra Dameca
imødekommer kravene til et MRIkompatibelt anæstesiapparat.
Dameca MRI 508 er udviklet til at
stå tæt på MRI-scanneren og er testet i
samarbejde med førende producenter
af MRI-scannere.

Dameca MRI 508 har samme brugergrænseflade og patientsystem som den
velkendte Siesta i serie. Det kræver derfor
ingen ekstra træning at kunne betjene
apparatet.
For yderligere information besøg
www.dameca.dk eller ring på 4450 9990.

Telefon 4450 9990, Fax 4450 9999
info@dameca.dk, www.dameca.dk
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Afsender: DASAIM, Rigshospitalet, AN/OP, HOC 4231, 2100 København Ø

New Powerful Temperature Management Warning Unit

New Bair Hugger serie of Under Body Blankets
Pediatric - Large Pediatric - Adult
Spinal - Lithotomy - Full Access

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

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

