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God sommer
redaktør Jørgen B. Dahl
Debatten om uddannelsen fortsætter, og det er godt.
Øivind Jans og Kim Wildgaard har interviewet ledende
overlæge Claus Lund fra Hvidovre og ledende overlæge
Odd Ravlo fra Anæstesien Region Nordjylland. 4. afdeling, om deres syn på kompetencer hos den kommende
anæstesiolog.
Claus Lund maner bl.a. til ro omkring akademikerrollen,
idet han mener at kravene fortsat er yderst beskedne.
Odd Ravlo anfører at ”Den mere traditionelle intelligensprægede akademiske rolle/type, vil fortrænge den mere
socialt intelligente hvor kommunikation og samarbejde
er mere fremtrædende”. Det er jo interessante synspunkter
der MÅ få flere ud af blækhuset?
Som følge af nogle produktionsproblemer var det foregående nummer af DASINFO forsinket, og også dette nr.
3 udkommer lidt senere end stipuleret. Vi har nu indgået
nogle produktionsaftaler med trykkeriet, og de kommende
numre vil forhåbentligt udkomme som planlagt.
I dette nummer kan du bl.a. læse om FYA’s enquete
”Procedurer udført af danske introduktionslæger i anæstesiologi 2010”. FYA har således for første gang, på baggrund af svar fra ca. 50 -75% af 2010’s introduktionslæger,
forsøgt at kortlægge hvor mange procedurer læger i
anæstesiologiske introduktionsstillinger udfører.
Det er interessant læsning. Man kan ikke på baggrund
af denne undersøgelse sige noget om hvorvidt antallet
af procedurer er gået frem eller tilbage, da enqueten
som anført er den første af sin art. Men den er et godt
udgangspunkt for videre diskussion af uddannelsen – det
ville i øvrigt være interessant at se en lignende undersøgelse blandt læger i hoveduddannelse. Vi ser frem
til de af FYA lovede interviews med afdelinger, der kan
levere såvel høj kvalitet i uddannelsen som produktion.

Det præhospitale fagområde er specialets yngste, og i
dette nummer har vi søgt at samle en række artikler der
fokuserer på forskellige aspekter af dette område. Specielt
Søren Mikkelsen har lagt et stort arbejde i at samle
synspunkter, erfaringer og historier fra forskellige dele
af landet.
I det ”historiske hjørne” har vi genoptrykt endnu en artikel
fra DASAIMS jubilæumsbog fra 1999, hvor en af pionererne
inden for det præhospitale område, Mogens Bredgaard
Sørensen, sammen med Steffen Høgskilde, fortæller om
fagområdets udvikling i Danmark op til 1999.  
Endnu en gang tak til alle bidragsyderne, samt tak til
Tina og ad hoc redaktionskomiteen, Kirsten, Mette og
ikke mindst Søren, for indsatsen.
God sommer!

Overlæge, dr.med., ph.d. Erik Sloth er blevet udnævnt til professor i anæstesiologi inden for Klinisk Eksperimentel
Ultralyds Diagnostik.
Erik Sloths daglige forskningsarbejde udgår fra Århus Universitetshospital, Skejby, som rummer et meget veludstyret ultralydslaboratorium. Laboratoriet er doneret af The John and Birthe Meyer Foundation, og professoratet
er samfinansieret af denne fond og Århus Universitetshospital, Skejby.
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DEADLINES DASINFO

Generalforsamling DASAIM

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

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d.
11. november 2010, kl. 19.00-22.30 på Radisson Blu
Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge
vedtægterne.

Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren:
Professor Jørgen B. Dahl,
Rigshospitalet, afsnit 4231
Tlf. 3545 3475 / 3545 8837
E-mail: redaktoer@dasaim.dk
Manuskripter og indlæg modtages elektronisk
i rtf- og Word-format.

Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis
og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Generalforsamling DAO
Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers Organisation torsdag d. 11. november
2010, kl. 16.00-17.30 på Radisson Blu Scandinavia
Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægter.

Enkel, men samtidig sofistikeret
LIFEPAK® 20 monitor/defibrillator
a division of Medtronic

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

For yderligere oplysninger ring 3248 1800
eller se på www.physio-control.dk
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INTENSIV MEDICIN OG TRAUMEMODTAGELSE
I VERDENSKLASSE
Christian Overgaard Steensen, læge, ph.d-studerende, Klinisk Institut, .
Århus Universitetshospital, Skejby. Mail:ketamin@dadlnet.dk

»

I forbindelse med forskning i hyponatriæmi har jeg haft
et kombineret klinisk og forskningsmæssigt ophold
på Department of Critical Care Medicine, University
of Pittsburgh. Opholdet var af 1 måneds varighed
og fordelt med 40 timers observation af forskellige
kliniske enheder og 40 timers forskning om ugen.

Hovedformålet var at studere praktisk væske- og elektrolytbehandling på en international anerkendt intensiv
afdeling samt opsætte en model der forudsiger fortyndingsbetinget acidose ved væskeresuscitation. Det var
imidlertid svært ikke at blive enormt begejstret af et
lægekollegium i verdensklasse såvel fagligt, forskningsmæssigt og socialt. Med indlægget vil jeg forsøge at videreformidle observationer af en anden behandlerkultur
og organisation. Forhold som kunne give input til vores
egen organisation.

Baggrund
Jeg er i slutfasen af et ph.d-projekt omhandlende hyponatriæmi. Projektet undersøger, hvad der bestemmer
plasma [Na+] og hvad konsekvenser er for organerne
under hyponatriæmi (1, 2). En del af et ph.d-projekt er ophold på en anden forskningsinstitution. Min forskning er
baseret på grisestudier, men sigtet har hele tiden været
klinisk. Derfor er jeg taknemlig for at min vejleder Troels
Ring kunne formidle et ophold på en klinisk afdeling.
Uforskyldt blev det en meget anerkendt intensiv afdeling
og med John Kellum som vejleder. Fandt først senere ud
af at han var Mr. RIFLE (3).
Department of Critical Care Medicine på Pittsburgh
universitet er den første selvstændige intensiv afdeling i USA. Det afspejler sig i lægebemandingen, der er
bredt sammensat af anæstesiologer, internmedicinere,

lungemedicinere, kirurger og infektionsmedicinere. Efter
speciallægeuddannelsen (residency) har uddannelsen
(fellowship) til intensivist en varighed af to år. Afdelingen
har 150 intensivsenge fordelt på 12 afdelinger. Det svare
til 25% af sengene på hospitalet. En god normering set
med danske øjne, patienterne var imidlertid syge og blev
hurtigt flyttet til stamafdeling ved bedring. De afdelinger
jeg besøgte var: CardioThoracic-ICU med 22 senge med
hjerte-/lungetransplanterede, patienter med behov for
extracorporeal membrane oxygenation og ventricular
assited device; Neuro-ICU; Surgical trauma-ICU med 22
senge og Transplantation-ICU med 28 senge til levertransplanterede (størst i USA) bl.a. med extracorporeal
assist device samt pancreas-, tyndtarm- og nyretransplanterede.

Stuegang
De yngre læger møder kl. 6.30 for at forberede stuegangen. Kl. ca. 7.30 fremlægges patienterne for overlægen.
Fremlæggelsen er meget systematisk, hjulpet af ”Fishbone” udskrevet fra et velfungerende EPJ indeholdende
laboratorieværdier og undersøgelsesresultater samt en
enorm paratviden hos den yngre læge. Sygeplejerskerne
involveres i stuegangen (én sygeplejerske har to patienter). Dernæst tilses patienten. Der lægges en plan og en
yngre læge fører ordinationer ind på medbragt PC. Overlægen dikterer efterfølgende på alle patienterne.
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Selvom patienterne var dårlige (lungetransplanteret,
ECMO, åben thorax, septisk shock, pressorstoffer, dialyse, problemer med antistoffer mm) virkede beslutningsprocessen let og ubesværet. Det undrede mig.
Mulige forklaringer er, at overlægen tager beslutningerne. Overlægerne er enormt engagerede og dygtige
(styr på patofysiologien og ser ex. selv på MR-billeder).
Desuden er der kontinuitet i form af at overlægen (og
de yngre læger) følger de samme patienter i løbet af
en uge og er på arbejde 80 timer om ugen. En logistisk
fordel er at blodprøvesvar og røntgen af thorax foreligger kl 6.30 så beslutningsprocessen ikke bliver bremset. En anden faktor er et hurtigt og velfungerende
EPJ. Ikke alene er patientoplysninger inklusiv billeddiagnostiske undersøgelser samlet under single-logon,
men ordinationsdelen er koblet til laboratoriedelen.
Sidstnævnte fungerer ved at en laboratorieværdi
udløser en automatisk ordination ex. magnesiuminfusion, hvis patienten har fået ordineret ”Magnesiumprotokollen”. Disse protokoller ensarter behandlingen
og gør tilgangen til patienten mere overskuelig: Der
skal ikke hver dag tages stilling til alt, dermed drukner
de væsentlige beslutninger ikke i støj. Endelig er der
en klinisk farmakolog med på stuegangen.
De yngre læger er dygtige. Det skyldes formentlig
flere faktorer. Uddannelsen af yngre læger var i top.
Den yngre læge fremlægger patienten og planen for
overlægen på stuegangen. Planen diskuteres og korrigeres umiddelbart. Resultatet af behandlingen ses
også af uddannelseslægerne, idet de arbejder 80 timer
om ugen og dermed opnår kontinuitet. Desuden er de
yngre læger meget engagerede og stolte af at være
på en afdeling der er meget prestigefyldt og svær at
komme ind på. Miljøet er kompetitivt, men åbent og
for mig at se positivt. Der er mini-oplæg fra yngre læger i forbindelse med stuegangen og ugentlig gennemgang af cases for alle fellows. Ved procedure deltager
overlægen.
Der var flere forhold, der undrede under stuegangen.
Det var specielt at stort set alle patienterne havde
”restraints”. Dvs. luffer på hænderne og/eller fixering af
armene. Måske fordi det var så udbredt og accepteret
i behandlerkulturen virkede det ikke som overgreb.
Resultatet var, at patienterne var minimalt sederede i
god overensstemmelse med Thomas Strøms budskab
(4). Et andet forhold var den beskedne fysiske undersøgelse af patienterne. Luciano Gattinoni var med på
stuegang og mente det var kulturelt bestemt og kunne
gøre det vanskeligt at sammenligne behandlingstiltag
mellem Europa og USA. Den ringe fysiske kontakt viser
sig også ved at læger har kitler med lange ærmer og
alle har ur på. Derimod var der meget plads og ikke så
hektisk omkring patienterne, hvilket kunne bidrage til
større grad af hygiejne. Endelig var det interessant at se
andre faggrupper på intensiv. ”Respiratory therapist”
stod for weaning, lungerekruttering, trakeotomipleje og
ventilatorvedligeholdelse. Dermed aflastede de læger/
sygeplejersker og havde en stor praktisk viden. Des-
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uden fulgte de patienterne på interhospital transport,
hvor det velassorterede sygehus ikke anvendte transportrespiratorer.

Traumemodtagelse
Hospitalet modtager 5.000 traumer per år. Årsagerne er
vold og trafik. Patienterne modtages af anæstesiolog,
akut medicinerer, kirurger, sygeplejersker, radiograf og
respiratory therapist. Traumestuen (tre i alt) er meget lavpraktisk og som taget ud af en ATLS-manual fra 80érne,
fraset UL-scanneren til FAST og det loftsophængte
røntgenapparat. Modtagelse foregår enormt effektivt og
roligt. Torakotomi og laporatomi på stuen er ikke noget,
der får folk til at ryste på hænderne. Årsagen er en stram
organisation og det store flow af dårlige traumepatienter.
Sidstnævnte fik dem f.eks. til at smile, da jeg spurgte,
hvornår de lavede traumeteam-træning. Behandlingskontinuiteten fra modtagelse til udskrivelse opretholdes ved
en fælles daglig traumekonference (kl.06.30).

Forskning/udvikling
Afdelingen har et internationalt attraktivt miljø, med
læger fra hele verden: Skotland (chefen Derek Angus),
Tyskland, Norge, Jordan, Irak, Indien, Thailand, Columbia,
Mexico m.fl.. Miljøet er meget åbent og samlingen af så
vidende mennesker virker selvforstærkende. I den måned
jeg var på afdelingen deltog Luciano Gattinoni og Greet
Van den Berghe i stuegang, forelæsninger og diskussion
af afdelingens forskningsprojekter.
Afdelingskulturen er meget akademisk. Alle læger på
afdelingen publicerer. Eksempelvis publicerer chefen
(Derek Angus) rigtig godt og meget. Der er ugentlige
journalclubs fra 12.00 til 13.00, hvor en fellow fremlægger en ny artikel superviseret af en overlæge. Alle læger
på afdelingen deltager inklusiv ledelsen og det diskuteres
om artiklen skal ændre praksis på afdelingen.
Der er meget klinisk forskning baseret på det store
patientflow og nye behandlingstiltag. Dette er komplementeret af experimentiel forskning til belysning af
mekanismer. Begge dele prioriteres. Jeg skulle arbejde
i John Kellums laboratorium ved at opsætte en model
der kan forudsiger pH som følge af væskeresuscitaion.
Tilgangen er Stewart’s syre-base teori (5). Modellen er
attraktiv fordi den er kvantitativ og plasma-pH derfor
kan beregnes ud fra elektrolytter, pCO2 og svage anioner i plasma. Acidosen forårsaget af væskeresuscitaion
kan være betinget af væskernes sammensætning (ex.
”hyperchloræmisk” acidose) eller/og fortyndingen af de
svage anioner. Den experimentielle sepsis model var
CaecumLigaturPerforation (CLP) i rotter, som laboratoriet har stor erfaring med. Vi forbedrede modellen
og introducerede metode til urinopsamling. Der blev
foretaget 5 pilotforsøg. Resultatet er en endelig forsøgsprotokol, så laboratoriet selvstændigt kan udføre
forsøgene. Personligt var det dejligt at kunne give noget
igen til afdelingen, John Kellum og en forskningsgruppen, der tog overordentligt godt imod mig. Fagligt såvel
som socialt.  

| Indblik udefra |

Afslutning
Opholdet har været givende på mange niveauer. Den kliniske del af opholdet var arrangeret gennem afdelingens
Visitor Program ledet af Michael Pinsky. Det er meget
søgt. Praktisk skal man have en sponsor (i mit tilfælde
John Kellum), sende dokumentation for at man ikke har
TB og sende CV. Ansøgningen foregår via: http://www.
ccm.pitt.edu/archive/visitor/visitors.htm. Skulle der være
yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.
Opholdet var finansieret vha. støtte fra Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fond, Codan Fonden og Klinisk Institut,
Århus Universitet.

Referencer
1: Overgaard-Steensen C, Larsson A, Bluhme H, Tonnesen E, Frokiaer J, Ring T. Edelman's equation is valid
in acute hyponatremia in a porcine model. Plasma

sodium concentration is determined by external balances of water and cations. Am J Physiol Regul Integr
Comp Physiol 2009 October 28.
2: Overgaard-Steensen C, Stodkilde-Jorgensen H, Larsson A, Broch-Lips M, Tonnesen E, Frokiaer J et al. Regional differences in osmotic behavior in brain during
acute hyponatremia. An in vivo MRI-study of brain
and skeletal muscle in pigs. Am J Physiol Regul Integr
Comp Physiol 2010 May 5.
3: Kellum JA. Acute kidney injury. Crit Care Med 2008
April;36(4 Suppl):S141-S145.
4: Strom T, Martinussen T, Toft P. A protocol of no sedation for critically ill patients receiving mechanical
ventilation: a randomised trial. Lancet 2010 February
6;375(9713):475-80.
5: Stewart PA. How to understand acid-base: a quantitative acid-base primer for biology and medicine.
London: Edward Arnold; 1981.
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EXCERCISE ASSOCIATED HYPONATREMIA (EAH)
Lars Nebrich
nebrich@dadlnet.dk

Det har siden 1932 været kendt, at mennesker, der
udfører langvarig fysisk aktivitet, kun erstatter op til
75% af vandtabet ved spontan væskeindtagelse. Dette
faktum har medført at man har anbefalet at drikke vand
ud over tørstegrænsen og der blev anbefalet at drikke
en minimumsmængde væske per time under fx maratonløb (op til 600 til 1200 ml/time). Under Copenhagen
Marathon 2008, som jeg selv deltog i, fik man sammen
med startinformationen tilsendt en folder sponseret af
et dansk privathospital, som indeholdt den anbefaling,
at man helst skulle drikke minimum 1 liter væske i timen
når man løber.
Ovenstående væskemængder overstiger imidlertid
nyrernes maksimale urin ekskretatoriske rate hos voksne
på 800-1000 ml/time selv ved maksimal supprimeret sekretion af AVP (pituitary arginine vasopressin, også kendt
som antidiuretisk hormon eller ADH). Under udførelsen
af ekstremsport er det endvidere muligt at AVP-sekretionen kan blive stimuleret af andre non-osmotiske stimuli,
hvilket øger faren for utilsigtet hyponatriæmi.
Ekstremsport er blevet tiltagende populært, og trenden er
at flere relativt utrænede personer deltager i f.eks. et maratonløb. Deltagerfeltet er dermed blevet i stigende grad
heterogent med stor forskel i alder, vægt, svedtendens
og løbehastighed. Disse forhold gør det ikke længere
rationelt at anbefale indtag af en bestemt væskemængde
per tid. Der vil alene derfor være behov for en individualisering af anbefalingerne. Tørst og AVP-sekretion er den
fysiologiske måde at regulere plasmaosmolaliteten og
formentlig tilstrækkelig til at regulere væskebalancen
under ekstremsport-arrangementer. Undtagelse herfra
er ekstremsport i ekstremt varme eller kolde omgivelser
som nødvendiggør en adaptation og fysisk aktivitet hos
ældre personer, hvor tærsklen for tørst og AVP-sekretion
kan være højere end hos unge. Nyere undersøgelser
rapporterer om et stigende antal sportsudøvere med
hyponatriæmi og der er beskrevet mindst 8 dødsfald i
litteraturen [6].

Fysiologi og patofysiologi
Exercise-associated hyponatremia (EAH) defineres som
hyponatræmi (plasma natrium under reference værdi;
normalt < 135 mmol/L) i forbindelse med eller op til 24 timer efter langvarig fysisk aktivitet. Hovedårsagen til dette
fænomen er formentlig en dilutionsbetinget ubalance
imellem vandoptagelse og vandudskillelse (urin, sved,
transkutane, respiratoriske og gastrointestinale tab).
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Ved Boston Marathon undersøgte man incidensen hos
488 deltager og fandt af 13% havde hyponatriæmi (p-Na
< 135 mmol/l) og 0,6% kritisk hyponatriæmi (p-Na < 120
mmol/l) [1]. Hyponatriæmi var associeret med vægtøgning, indtag af mere end 3 liter væske, hyppigt væskeindtag, løbetid > 4 timer og lav BMI. Det er muligt at
incidensen bliver under- eller overvurderet i ovenstående
studie, idet kun 488 (67%) af de 766 åbent inkluderede
deltagere af i alt ca. 15.000 løbere ved Boston Marathon
2002 blev undersøgt ved målet.

31 Congress
st

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

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

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

For information and registration details: www.ssai2011.com
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Patient Safety through
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| Forskning |

Symptomerne på hyponatriæmi (f.eks. konfusion, kramper, ændret bevidsthedsniveau) er uspecifikke og kan
nemt forveksles med andre tilstande som f.eks. dehydrering.  Der er beskrevet tilfælde hvor symptomerne på
EAH blev fejlfortolket af enten sportsudøveren selv eller
af læger, og hvor der blev iværksat øget væskeindtag
eller administration af intravenøse hypo- eller isotone
væsker med medfølgende udvikling af alvorlig hyponatræmisk encefalopati [5].

Behandling [2]

Hypernatriæmisk dehydrering er dog formentlig fortsat
mere udbredt end EAH. On-site måling af plasma-natrium hos 1319 kollaberede deltager ved Boston Marathon i perioden 2001-2008 påviste dysnatriæmi (forhøjet
eller reduceret plasma-natrium) hos 429 (32, 5%) patienter: Hypernatriæmi forekom hos 366 (27,7%) og hyponatriæmi hos 63 (4,8%) af patienterne [4].

Akut intravenøs bolusinfusion af 100 ml 3% natriumklorid, kan gentages op til x 2 med 10 minutters mellemrum.
Overflytning til sygehus.
Isotone og hypotone væsker er kontraindiceret.

Risikofaktorer for EAH (ifølge internationale guidelines
om EAH) [2;3]
Atletrelateret:
- ekscessivt drikkemønster
- vægtøgning under fysisk aktivitet
- lavt body mass index
- kvindeligt køn
- lav løbe- eller performancehastighed
- indtagelse af NSAID
Eventrelateret:
- høj tilgængelighed af drikkevarer
- fysisk aktivitet/event > 4 timer
- usædvanlig varme klimatiske forhold
- usædvanlig kolde klimatiske forhold

Aktuelle anbefalinger for væskeindtag ved ekstremsport
(fx maraton) [2;3]
1.	kropsvægten er ikke en akkurat surrogatmarkør for.
væskebalancen under langvarig fysisk aktivitet. Den
menneskelige organisme forsvarer primær plasmaosmolaliten og intracellulær volumen - ikke kropsvægten. Vægttab er en fysiologisk konsekvens af hypotont
svedtab.
1.	man accepterer et vægttab imellem 2% og 4%, mens
vægtøgning bør undgås.
2.	væskeindtag bør primært være vejledt af tørst og ikke
af et anbefalet indtag per time.
3.	et evt. nedsat plasmavolumen vil over de næste 24
timer automatisk blive normaliseret via øget indtag af
saltholdige væsker og fødevarer.
4.	et begrænset men passende væsketilbud og information om ovenstående ved ekstremsport-arrangementer
kan formentlig nedsætte risikoen for EAH.
5.	der anbefales at monitorere vægten under træning og
udførelsen af et ekstremsports-arrangement.
6.	vægtøgning eller vægttab > 4% bør medføre medicinsk vurdering.
7.	der gives specielle anbefalinger ved ældre personer >
65 år, ekstrem varme eller kolde omgivelser.

10 · DASINFO · Juli 2010

Asymptomatisk EAH:
Væskerestriktion indtil der kommer diureser. Patienten
bør informeres om at opsøge en læge i tilfælde af senere
symptomer på EAH.
Administration af isoton natriumklorid og hypotone væsker kan forværre graden af hyponatriæmi og er derfor
kontraindiceret.

Symptomatisk EAH
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MASTER OF ADVANCED EMERGENCY MEDICINE
– EN NY SSAI-UDDANNELSE
Dennis Köhler, overlæge, Anæstesiologisk afdeling, Kolding Sygehus, Leder af Kolding Lægebil
Leif Rognås, overlæge, Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg og Ambulancelæge

»

I september 2008 mødtes 24 anæstesiologer på det fællesnordiske
konferencested Hannasarii i Helsinki. Hermed begyndtes en ny uddannelse
i SSAI-regi. Det nye kursus i ”advanced emergency medicine” blev udbudt
i november 2007, og uddannelsen supplerer de eksisterende nordiske
”ekspertuddannelser” i børneanæstesiologi, smerteterapi og intensiv terapi,
og Siden er også en nordisk uddannelse i obstetrisk anæstesi kommet til.

Det er vanskeligt at definere hvad ”emergency medicine”
er på dansk, for den direkte oversættelse ”akut medicin” er ikke præcis. Begrebet ”akut medicin” forbinder
man måske mere med intrahospitale, intern medicinske
tilstande som for det meste kan klares uden at skulle
involvere en anæstesiolog eller intensivist. Advanced
Emergency Medicine dækker håndteringen af de potentielt livstruende eller direkte livstruende tilstande, uanset
lokalisation af patienten og uanset antal af patienter.  
Hovedformålet med uddannelsen er ikke kun at være et
specialistkursus, hvor man oparbejder patientorienterede
kliniske og teoretiske færdigheder. Målet har også været
at uddanne specialister der kan udvikle og lede akutte

medicinske funktioner i præhospitale og intrahospitale
systemer. Et andet af delformålene har også været tilvejebringelsen af et netværk mellem nationale og nordiske
kolleger med interesse i avanceret akut medicin. Derved
dannes forudsætninger for at udveksle erfaring og viden
nationalt og nordisk. F.eks. er det svært at læse sig til, at
Finland har en alarmoperatøruddannelse på 18 måneder,
hvor man lærer at tage imod 112-opkald, samt at operatørerne både disponerer ambulancer, politi, brandvæsen
og andre redningsaktører.
Målgruppen for den nye SSAI-uddannelse blev defineret
i opslaget: ”Applicants are specialists in anaesthesiology
and members of the SSAI who are working or are plan-
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ning to work in advanced emergency medicine in the
pre-, inter-, and/or in - hospital setting. After fulfilling the
course the candidate will be entitled AEMP, Advanced
Emergency Medicine Physician. AEMPs should serve
as course directors and teachers for other personnel
(anaesthesiology trainees, paramedics, ambulance staff).
Research and development as well as quality assurance
activities within the domain of emergency medicine
have priority. Further AEMPs should act as consultants
on organisation and development of emergency care
at the local, regional or national level. Candidates from
this course will be recruited as collaborators in major
disasters within or outside Scandinavia”.
Alle deltagere på det første hold er speciallæger i anæstesiologi og alle er beskæftiget ved en præhospital lægetjeneste, hovedparten af de udenlandske på en lægehelikopter.
Alle de danske deltagere kører lægebil.  Ved kursusstart var
to af deltagerne ledere. Den ene af en lægehelikoptertjeneste og den anden af en akutmodtagelse. Efterfølgende er
yderligere to blevet ledere af en præhospital lægetjeneste,
en lægebil i Danmark og en lægehelikopter i Norge. Fire af
deltagerne er blevet ansat i den Østdanske lægehelikoptertjeneste der startede 1.maj 2010.
Selve kurset er delt op i 5 moduler og strækker sig over
2 år. 4 af modulerne har været kurser af 3 til 5 dages
varighed, med et kursus i hhv. Finland, Danmark, Norge
og Sverige. Første kursusmodul var som nævnt i Finland
og fokus lå på forskning, den enkelte patient, klinisk
basisviden og kliniske færdigheder. Rammerne var det
intrahospitale miljø.
Andet kursus blev afholdt hos Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) i Herlev og hovedemnerne var
kritisk beslutningstagning, scenarier med flere patienter
og organisering af skadestue og akutte modtageafdelinger. Her oplevede vi et brud med et mantra der ellers
er i simulationsundervisning: Flere af patienterne døde,
uanset hvad man gjorde. Det var der ikke noget specielt
i, da det alle var erfarne folk det ”gik ud over”. Måske var
det også mest grænseoverskridende for danskerne, da
vi er mere vant til simulationer sammenlignet med de
nordiske kolleger.
Tredje kursus lå i og omkring den norske lægeforenings
flotte kursushotel Soria Moria ved siden af Holmenkollen i Oslo. Her var fokus på præhospitale forhold, både
organisatorisk og mere patientorienteret. Også her var
undervisningen en blanding af forelæsninger, gruppearbejde og simulation. Scenarierne var placeret i den idylliske natur, og det var en oplevelse at  håndtere en druknet
drengedukke med hjertestop ved en stille skovsø. Det
var også de færreste af os der tidligere havde prøvet at
udføre nødtracheotomi på en dukke placeret på førersædet i en bil ved hjælp af en skalpel, lang bougie, pean og
en armeret tube.

her var katastrofehåndtering og ledelse, og scenarierne
spændte fra et brændende fodboldstadion med rigelig
tilskadekomne til busser med børn der kørte ind i ammoniaktankvogne. Derudover rakte blikket også videre
ud: Katastrofer som bomberne på Bali i 2002, bomberne
i Madrid 2004, strømafbrydelse på Karolinska Sygehus
i 2007 og evakuering af 9500 svenske statsborgere fra
Libanon under krigen med Israel i 2006 blev analyseret
og diskuteret med speciel vægt på hvad man kunne lære
af systemernes ressourcer og robusthed, og deres håndteringen af hændelserne. Erfaringerne blev også forsøgt
overført til lokale forhold.
Uddannelsens femte modul har gået på tværs af de
andre fire moduler og fokus har været de akademiske
kompetencer, både undervisning, litteratursøgning, litteraturtolkning og artikelskrivning, samt planlægning og
gennemførelse af forskningsprojekter. Inden hvert modul
skulle der også afleveres skriftlige ”assignments”. Det har
været to teaching assignments, hvor man skulle prøve
undervisningsmetoder af og skrive refleksive rapporter
herom. Vi har udarbejdet  flere litteratur-reviews og præsentationer af forskellige lokale og nationale systemer
indenfor akut medicin, samt gennemført lokale management audits, og evalueret præhospitale øvelser. Derudover indeholder modul 5 udarbejdelse af et selvstændigt
forskningsprojekt. Projektet skal gennemføres for at uddannelsen kan godkendes. Format og form svarer til de
krav som Acta Anaesthesiologica Scandinavica har.
I uddannelsen ligger også, som ved de andre SSAIkurser, et udvekslingsophold af 1 måneds varighed. Dette
skal primært foregå i et andet nordisk land, og være
indenfor  præ- eller intrahospital ”emergency medicine”.
SSAI’s organisationskomité består af 12 personer bl.a.:
Maaret Castrén, professor i akutmedicin på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm, Tom Silfvast, specielt udvalgt
regeringsrådgiver med ansvaret for at omorganisere hele
den finske præhospitale indsats, Mårten Sandberg, Luftambulanceafdelingen Oslo Universitetshospital, Ralph
Bolander, Södersjukhuset, Stockholm, Bengt Eriksson,
Mora Laserett og Doris Østergaard fra DIMS-Herlev.
Deltagerne i det første Master of Advanced Emergency
Medicine har været:
Finland: Illka Virkkunen, Hetti Kirves, Petri Aaltonen og
Tuukka Toivo
Norge: Dag Aarhus, Ann-Elin Tomlinsson, Stephen Solid,
Thomas Lidner og Jostein Hagemo.
Danmark: Carsten Huus Jensen (Hillerød), Jesper Dirks
(Hvidovre), Henrik Jørgensen (Rigshospitalet), Lars Knudsen (Århus), Claus Valter Rohde (Århus), Jakob Westergaard-Nielsen (Svendborg), Marlene Hartvig Pall (Odense),
Peter Martin Hansen (Odense), Leif Rognås (Århus) og
Dennis Köhler (Kolding)  
Næste hold forventes optaget i løbet af 2011.

Fjerde kursus er netop overstået og blev afholdt på
Katastrofe Medicinsk Center i Linköping. Emnekredsen
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PROCEDURER UDFØRT AF DANSKE
INTRODUKTIONSLÆGER I ANÆSTESIOLOGI, 2010
FYA v/Rikke Malene Grønholm Jepsen, Anæstesiologisk Afdeling I, Herlev Hospital

»

I målbeskrivelse og portefølje for introduktionsuddannelsen i anæstesiologi
[1, 2] er angivet at introduktionslæger bør have ”behørig bredde og volumen
i erfaring med anæstesiologiske ydelser og patientkategorier”, men det er ikke
kvantitativt defineret hvor mange specifikke procedurer dette indebærer.

Vi har i DASAIMs Uddannelses Udvalg (DUU) diskuteret
at der, efter regionsdannelsen og deraf følgende sammenlægninger og ændringer i specialesammensætning,
er afdelinger der har svært ved at tilbyde nok procedurer
til introduktionslægerne. I det Speciale Specifikke Råd i
Øst har det været diskuteret om 20 anlagte epiduralkatetre er volumen nok i løbet af den 1-årige introduktionsstilling, dette også set i lyset af at der i hoveduddannelsens
målbeskrivelse [3] er krav om 50 anlagte epiduralkatetre.

Et af formålene med Foreningen af Yngre Anæstesiologers (FYA) enquete 2010, var derfor at beskrive omfanget
af procedurer som udføres af introduktionslæger.

Metoder
Vi udsendte spørgeskemaer via e-mail til alle på FYAs
mailliste (>98% af medlemmerne), skemaet krævede
kode, men var alligevel anonymiseret og kunne derfor
kun besvares én gang.
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Vi valgte at spørge til følgende procedurer: Lumbale- og
thorakale epiduralkatetre (LEA og TEA), spinal anæstesi
(SA), centralvenekateter (CVK), perifere blok på over- og
underekstremiteterne (PBo og PBu), traumemodtagelse,
Anæstesi til American Society of Anesthesiologists physical status classification system (ASA) 1-2 og 3-4 patienter.
Vi valgte at spørge til perifere nerveblokader, der i dag
ikke er en formaliseret del af introduktionsuddannelsen,
da brugen af denne form for per-, intra- og postoperativ
analgesi virker støt stigende over hele landet.

problematisk at opnå tilstrækkeligt volumen, FYA og
DUU følger dette nøje.

Vi spurgte specifikt til, hvor ofte respondenterne vurderede at uddannelsessøgende i deres afdeling udførte
ovenstående procedurer, for at undgå forskelle på baggrund af anciennitet i faget.
For at få kategorier der var brugbare og let overskuelige,
delte vi svarmulighederne for procedurer op i antal per
måned, og underopdelte disse i 0 - stort set aldrig, 1-3/
md (= 12-36/år) år, 4-6/md (= 48-72/år), 7-10/md (= 84-120/
år), 11-20/md (= 132-240/år) og endeligt >20/md der svarer til mere end 240/år.

Det er op til den enkelte uddannelsesansvarlige overlæge
at vurdere om introduktionslægen har opnået behørig
bredde og volumen i erfaring med anæstesiologiske
ydelser og patientkategorier. Overordnet set ser det
ud til at de fleste introduktionslæger har mulighed for
at opfylde målbeskrivelsens krav men flere spørgsmål
melder sig: Bør man indføre en minimumsgrænse for
f.eks. anlæggelse af epiduralkatetre i løbet af introduktionsuddannelsen? Hvad gør man hvis man på enkelte
afdelinger kan se at de uddannelsessøgende ikke kan
opnå fortrolighed med specifikke procedurer? Honorerer
hoveduddannelsens krav til udførte procedurer afdelingernes forventninger til den kommende speciallæges
kompetencer?
FYA vil i samarbejde med DUU og de 3 Speciale Specifikke Råd følge udviklingen i udførte procedurer for
introduktionslæger ved hjælp af årlige enqueter, men
vi er naturligvis også altid interesserede i at høre fra de
uddannelsessøgende selv, hvis der opstår specifikke
problemer. Vi vil i næste nr. af DASINFO bringe interview
med afdelinger, der kan levere såvel høj kvalitet i uddannelsen som produktion.

Resultater
Vi udsendte 362 spørgeskemaer og modtog 245 helt eller
delviste udfyldte skemaer. Heraf svarede 51 læger i introduktionsstilling i anæstesiologi på hvor ofte de vurderede at uddannelsessøgende læger i afdelingen udførte
nedenstående procedurer. I alt er der for tiden mellem 81
og 108 læger i introduktionsstilling i anæstesiologi per år
i Danmark.
20% anlægger mindre end 36 LEA per år, 64% anlægger
mindre end 36 TEA per år og godt 20% anlægger stort
set aldrig TEA, Se tabel 1. SA anlægges mindre end 36
gange per år for 13% af introduktionslægerne, mens
28% anlægger mere end 240 per år. 45% anlægger CVK
mindre end 36 gange per år. Perifere nerveblokader
er der ca. 50% af introduktionslægerne der aldrig eller
sjældent udfører, hvorimod de øvrige 50% udfører PBo
og PBu med varierende hyppighed. Mere end halvdelen
af introduktionslægerne deltager i traumemodtagelse
flere gange om måneden. ASA 1-2 pt’er bedøver de fleste introduktionslæger meget hyppigt, 90% mere end én
gang om ugen, og ca. 70% bedøver ASA 3-4 pt’er mere
end én gang om ugen.

Diskussion og konklusion
FYA har med enqueten 2010 for første gang forsøgt at
kortlægge kvan titativt hvor mange procedurer læger i
anæstesiologiske introduktionsstillinger udfører, dette
har været muligt på baggrund af svarene fra de ca 50
-75% af 2010’s introduktionslæger, der har responderet på
enqueten.

Perifere og neuroaxiale blok
Vores undersøgelse kunne desværre ikke afdække hvor
mange lumbale epiduralkatetre, der anlægges af de
20% af lægerne, der anlægger mindre end 36 per år, og
denne procedure  opfattes af mange som en kernekompetence. Der er enkelte steder hvor det kan være
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50% af introduktionslægerne stifter i det væsentligste
ikke bekendtskab med anlæggelse af perifere nerveblokader, mens ¼ anlægger dem mere end én gang om ugen.
Der undervises ikke i denne procedure på introduktionseller A-kurserne, men mon ikke det bliver en fremtidig
kernekompetence?

Kvantitet vs kvalitet

Taksigelser
Tak til alle læger, der har brugt tid på at udfylde FYAs
enquete 2010.

Referencer
1: DASAIM. Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi,
Målbeskrivelse – maj 2007
2: DASAIM. Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi,
Portefølje – juni 2010
3: DASAIM. Hoveduddannelse i anæstesiologi, Portefølje
– maj 2007
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HVILKE KOMPETENCER SKAL FREMTIDENS
ANÆSTESIOLOG BESIDDE?
FYA v/ Øivind Jans og Kim Wildgaard, Enhed for kirurgisk patofysiologi, Rigshospitalet

»

Debatten om prioritering af ansøgere til hoveduddannelse er i fuld gang.
Specialet har for tiden langt flere ansøgere til HU end der er ledige stillinger,
så vi må udvælge de kandidater med de bedste kompetencer og det
største potentiale. Men hvilke kompetencer er vigtigst hos den kommende
anæstesiolog? FYA har spurgt en række ledende anæstesiologer om deres syn
på sagen, og bringer deres svar i dette samt kommende numre af DASINFO.

Spørgsmål til:
Claus Lund, ledende overlæge dr.med.,
MBA.ex, Anæstesiafdelingen, Hvidovre/
Amager Hospital

Hvilke roller/kompetencer vægter du højest hos en
kommende anæstesiologisk speciallæge?
Jeg mener, at man for at være en god anæstesilæge skal
have forståelse for helheden. Dvs. forståelse for andre
samarbejdspartnere, patienterne og ikke mindst den
organisation man arbejder i. De omtalte roller giver derfor alle mening, og det er ikke let at ”fravælge” enkelte
af dem. Det vil altid virke kunstigt, når man forkrampet
forsøger at udfylde rolle for rolle, og i virkeligheden er
de jo kun skabt for tilsammen at give et hint om, hvordan
fremtidens lægerolle forventes udfyldt.

Hvad er din holdning til det aktuelle store forskningskrav
der er for at få adgang til specialet?
Nu må man nok passe på ikke at havne i en eller form for
emotionelt selvsving, idet forskningskravene faktisk ikke
er store. Jeg er glad for, at specialet forhåbentlig igen får
et akademisk tilsnit, idet en sådan tilgang til specialet i
mange år var underprioriteret. Selvfølgelig skal alle ikke
være ”forskere”, men det er af stor betydning, at man
som læge kender til forskningsproblematikker bl.a. for
at kunne erhverve sig faglig viden med en kritisk synsvinkel, når man bombarderes med informationer fra
kolleger, tidsskrifter, medicinalfirmaer osv. Risikoen for at
såkaldte ”skrivelæger” tager stillingerne, og at håndværket underprioriteres nævnes ofte. Mange års erfaring og
møde med talrige unge læger har dog vist mig, at talent
for akademi og praksis ikke nødvendigvis er to adskilte
størrelser, men tværtimod ofte hænger sammen.
Rent praktisk kan det være svært at nå et antal publikationer før der ansøges om hoveduddannelsesforløb, så derfor skal man nok som ung læge til at tænke anderledes
end tidligere. Måske starter vejen imod et hoveduddannelsesforløb meget tidligt? Måske allerede under studiet?
Jeg vil dog mane til ro, da kravene fortsat er yderst
beskedne.

Hvilke specialer bør en anæstesiolog have klinisk
erfaring fra, inden påbegyndelse af HU?
Samarbejdet med andre specialer er en af vores fornemste opgaver, og derfor vil både kirurgi med vægt på
akutte patienter, samt visse former for intern medicin
eller pædiatri give god mening at supplere med. Igen
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er det vigtigt, at ansøgerens papirer giver en fornuftig
helhed, således at man i ansættelsesudvalget kan se en
mening i ansættelsesforløbene.

Hvorfor tror du akademikerrollen er kommet til at fylde
så meget ift. da vi havde pointsystemet?
I en vis grad fylder ”akademiet” nok lidt mere i dag, men
det skal bl.a. ses i forhold til, at det i en del år var svært
underprioriteret. Selvfølgelig skal det belønnes, hvis en
uddannelsessøgende formår at deltage i videnskabeligt
arbejde, men igen kan og skal rollen ikke stå alene. Man
skal efter min mening således ikke kunne erstatte en vis
klinisk erfaring med en række videnskabelige arbejder,
disputats, ph.d. eller lignende. Og ligeså omvendt. Det
vidner dog om en stor modenhed og et lovende overskud hos de personer som mestrer det videnskabelige
arbejde samtidig med det kliniske.

Hvad ser du som relevant erfaring som leder/
administrator på prækursist-niveau?
Det siger sig selv, at man ikke på prækursist-niveau kan
have ret meget relevant ledelseserfaring, og derfor kan
det virke fjollet at ansøgere skal sidde og grave dokumenteret erfaring som spejderfører, fodboldtræner,
skiguide mm. frem fra gemmerne. Som nævnt tidligere
finder jeg det utrolig vigtigt, at vi får kolleger ind i specialet som forstår principperne i at helheden skal fungere.
Som anæstesilæge vil man hurtigt komme til at stå som
leder/administrator af diverse teams, og det er således
vigtigt at kunne agere hensigtsmæssigt i denne rolle.
Om erfaring inden for ovenfor nævnte kategorier tyder
på kommunikative evner og helhedsforståelse kan man
diskutere, men som med så mange andre udvælgelseskriterier er det nok det bedste vi har.
Jeg synes at vi er nået et skridt videre mht. ansættelser i
hoveduddannelsesforløb ift tidligere. Bl.a. er de personlige samtaler af stor betydning - ikke mindst for ansøgerne. Jeg har altid fundet det respektløst fra ansætternes side, at lægerne bare blev betragtet som et nummer,
og at man som ung læge ikke fik mulighed for at møde
de mennesker der muligvis skulle afgøre ens fremtid. Vi
er således kommet lidt videre, men der mangler fortsat
meget. Pointsystemet var ikke retfærdigt, og vores nuværende system er bestemt heller ikke optimalt, men ved
fælles hjælp kommer vi vel nærmere en procedure, som
yder mest mulig retfærdighed.

Spørgsmål til:
Odd Ravlo, ledende overlæge, Anæstesien
Region Nordjylland. 4. afdeling
Hvad ønsker du af egenskaber og evner hos en ny kursist
eller ny speciallæge i din afdeling?
Social intelligens, potentiale, evner at bruge "hele banen"
forstået på den måde at være medgørlig og accepterende
ved ubetydelige uoverensstemmelser (uden betydning
for patientbehandlingen) og stille op i det røde felt når
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der er afgørende problemstillinger - vælge sin kampe
med omhu og ikke kampen for kampens skyld.

I 80’erne havde mange kursister både 5 og 7 års klinik
før HU, hvordan tror du det har gjort dem til bedre
anæstesiologer?
Det er jo en påstand! Det gavnlige har været bredere
kendskab til organisation og arbejdsgange og opbygning
af netværk - ud over det rent faglige man har plukket op i
og udenfor fagspecialet.

Hvorfor tror du akademikerrollen er kommet til at fylde
så meget i forbindelse med HU-ansøgning ift. da vi havde
pointsystemet?
Sundhedsstyrelsen har trukket denne rolle frem, desuden
er det en rolle der kan defineres skarpt, er meget konkret
og derved kan bruges til at skille meget ens kvalificerede
ansøgere fra hinanden.

Hvilke(n) rolle er vigtigst for patienterne (og hvorfor)?
Medicinsk ekspert og professionel. Det lægefaglige må
være på plads og i professionel ligger det at "fange"
situationen og løbende vurdere om man er på rette spor.
Hvad tror du den 1-årige KBU og fire-årsreglen (max 4 år
fra påbegyndt KBU til påbegyndt HU) kommer til at betyder for det anæstesiologiske speciale i fremtiden?
Idet akademikerrollen er prioriteret op (ansættelse HU,
dispensation 4-årsreglen ved ph.d.), vil fremtiden i større
grad præges af anæstesiologer der har høj akademisk
kompetence. Denne mere traditionelle intelligensprægede akademiske rolle/type, vil fortrænge den mere
socialt intelligente hvor kommunikation og samarbejde
er mere fremtrædende. Den høje akademiske kompetence vil profilere og øge respekten for faget og de vil
udvikle faget og være spydspidser indenfor faget. Fagets
traditionelle bidrag tværfagligt indenfor uddannelse,
udvikling og ledelse hvor den sociale intelligens er vigtig,
kan derved aftage, med den følge at fagets ikke længere
vil være fødekanal for læger der varetager disse tværfaglige funktioner på alle niveauer i organisationen. Sagt på
nudansk mere "nørdet" og mindre "generalister".
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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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FOCUS ASSESSED TRANSTHORACIC ECHO (FATE) TIL
KARDIO-PULMONAL OPTIMERING
Erik Sloth, professor, Anæstesiologisk-Intensiv afdeling I, Århus Universitetshospital, Skejby.

»

Utilstrækkelige eller fejlagtige informationer om
hjertefunktionen kan medføre alvorlige perioperative
komplikationer herunder øget morbiditet og død [1][2]
[3]. For eksempel er myokardiehypertrofi en almindelig
og ofte asymptomatisk tilstand, der øger risikoen for
perioperativt hjertesvigt, cerebralt insult og pludselig
død [4]. Detaljeret viden om den kardio-pulmonale
status er ligeledes væsentlig i forbindelse med akut
sygdom eller forværring af eksisterende sygdom. I den
hæmodynamiske terminologi betyder det, at vi må
have detaljeret viden om de dynamiske ændringer i
hjertekamrenes systoliske og diastoliske funktion samt
eventuelt betydende kardiel patologi.

Venstre ventrikels systoliske funktion sidestilles ofte
med ejection fraction (EF), som i høj grad er bestemt
af preload, afterload og hjertefrekvens. EF bestemmes
typisk ved simpel eye-balling, men nye og mere objektive
metoder som auto EF og speckle tracking til bestemmelse
af myokardiets deformering er under klinisk implementering [5].
I de senere år er der kommet mere fokus på betydningen af venstre ventrikels diastoliske funktion. 54% af
patienter med hjertesvigt frembyder diastolisk dysfunktion, en diagnose der med stor sikkerhed kan stilles ved
ultralydspåvisning af fortykket myokardium [6]. Samtidig
påvisning af forstørret venstre ventrikel sikrer praktisk
talt diagnosen. Det skønnes, at omkring 100.000 personer i Danmark lider af venstre ventrikel hypertrofi [7], og
de optræder i stort antal blandt kirurgiske og kritisk syge
patienter.
Diagnostisering af stort set alle former for betydende
kardio-pulmonal patologi kræver billeddannelse. Ultralyd
kendetegnes ved at være: billig, ufarlig, repetérbar og
kan udføres hvor som helst og når som helst. Det gør
ultralyd unik overfor alle andre billeddannende metoder.
En fuld kardiologisk undersøgelse inkluderende ekkokar-
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diografi vil give de nødvendige informationer beskrevet
ovenfor, men en sådan service vil af ressourcemæssige
grunde være urealistisk.
I 20 år har de anæstesiologiske og intensive afdelinger
på Århus Universitetshospital anvendt en fokuseret
ultralydsprotokol kaldet FATE (Focus Assessed Transthoracic Echocardiography). Indenfor de seneste år er
interessen for fokuseret ekkokardiografi vokset betydeligt, og mange modifikationer af FATE-protokollen er
blevet formuleret - f.eks. (FEER, FEEL, H.A.R.T., CLUE,
og FUSE). Selvom FATE-protokollen er uhyre simpel, er
det den mest omfattende af de eksisterende protokoller, og den eneste der inkluderer skanning af pleura [8].
Herved kan pneumothorax, lungeødem og pleuravæske
diagnosticeres med stor sikkerhed. Ofte er uerkendt
pleuravæske årsag til både respiratoriske problemer og
kredsløbskollaps.

Focus Assessed Transthoracic Echocardiography (FATE)
FATE er en enkel og systematisk protokol, velegnet til
hurtig og fokuseret evaluering af dyspnøiske og inkompenserede patienter. FATE kan benyttes efter minimal
træning af 1 til 2 dages varighed. Fokuserede ekkokardiografiske protokoller bør skelnes fra kardiologisk ekko-
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kardiografi, som er meget mere omfattende. FATE bør
opfattes som et supplement til den kliniske evaluering
[6]. I tilfælde af en klar indikation for en kardiologisk ekkokardiografi må denne ikke fraviges. Man kan anvende
den kardiologiske ekkokardiografi til at kvalitetskontrollere sin FATE diagnostik.
Med FATE skannes position 1-4 (fig. 1) i den hurtigste og
mest hensigtsmæssige rækkefølge.
FATE inkluderer følgende trin:
1. se efter oplagt patologi
2.	bedøm myokardiets vægtykkelse og kammerdimensioner

3. bedøm myokardiets funktion
4. bedøm pleura bilateralt
5. relater FATE-undersøgelsen til øvrige kliniske fund
Såfremt ekspertisen er tilstede kan alle tilgængelige
Doppler-ultralyds-modaliteter benyttes ved behov, f.eks.
til tryk-estimering med CW Doppler, bestemmelse af
cardiac output, inferior vena cava distensibilitet ligesom
supplerende billedplaner ofte kan være informationsgivende. En FATE-undersøgelse kan selvsagt fuldendes af
en kardiolog ligesom det, hos et fåtal af patienter, kan
være indiceret at supplere med en transøsofageal ekkokardiografisk undersøgelse [8].
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Principielt kan FATE afbrydes så snart det aktuelle
kliniske spørgsmål er besvaret. Vi anbefaler dog altid
at gennemføre FATE-protokollen for at opnå maksimal
information om konkurrerende årsager til det kliniske
problem. Endvidere vil et specifikt fund ofte kunne belyses mere udtømmende ved at kombinere informationer
fra flere ultralydsvinduer. En række undersøgelser  har
vist, at det er muligt at opnå klinisk anvendelig ultralydsbilleddannelse med FATE i 97% til 99% af uselekterede,
intensiv-medicinske patienter. I vores første originale
FATE-undersøgelse var hyppigheden af FATE-betinget
behandlingsændring 50% - heraf radikal ændring af
behandlingsstrategi i halvdelen af tilfældene. FATE-protokollen er sammenfattet på et lamineret kort som er uddelt
i mere end 20.000 eksemplarer over hele verden.

De 5 trin
Ad. 1. Se efter oplagt patologi
Genkendelse af oplagt patologi kræver træning i mønstergenkendelse, og kan læres effektivt ved at studere et
stort antal videoklip af relevant patologi. At al oplæring
gennemføres ved at skanne patienter med relevant patologi er ikke realistisk.
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Ad 2. Bedøm myokardiets vægtykkelse og
kammerdimensioner
Bedømmelse af myokardiets vægtykkelse og kammerdimensioner forudsætter, at man har lært at tolke det
normale 2-dimensionelle ultralydsbillede og kan foretage
simple udmålinger. Dimensionsmålinger foretages oftest
i M-mode (motion-mode) på det parasternale længdesnit
(position 3 i FATE-protokollen).

Ad 3. Bedøm myokardiets funktion
EF benyttes ofte som mål for myokardiets funktion, men
andre metoder kan også benyttes. F.eks. kan forskellen mellem diastole og systole bedømt med m-mode
appliceret på den atrio-ventrikulære overgang benyttes.
Skanningen foretages fra det apikale vindue (position 2 i
FATE-protokollen). For højre ventrikel er normalområdet
16-20 mm, for venstre ventrikel >12 mm. Normalværdier
er angivet på et nydesignet FATE-kort.

Ad 4. Bedøm pleura bilateralt
Pleuravæske har ofte klinisk betydning, især hvis der er
konkurrerende patofysiologi f.eks. perikardieeksudat,
svær venstre ventrikel hypertrofi eller nedsat venstre
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ventrikel-funktion. Endvidere kan ultralyd af- eller bekræfte lungeødem og pneumothorax [9].

Ad 5. Relater FATE-undersøgelsen til øvrige kliniske fund
At sammenholde FATE-undersøgelsen med de øvrige
kliniske fund er det vigtigste element i FATE-protokollen –
ultralydsbillederne kan kun meget sjældent stå alene.

FATE kompetence
Som det første sted i verden, blev FATE-protokollen 1.
Januar 2007, indført som rutine på intensivafdelingen,
Århus Universitetshospital, Skejby i forbindelse med
modtagelse af akutte voksne patienter. Forud gennemgik
alle intensivlæger et FATE-certificeringsprogram, som
bestod af: 1) basal ultralydsteori, 2) hands-on træning
på frivillige forsøgspersoner 3) vurdering af videoklip
med relevant patologi og 4) 10 superviserede FATEundersøgelser udført i den kliniske hverdag. Når disse
fire punkter var opfyldt, blev et certifikat udstedt. I dag afholdes årligt FATE-kursus over 2 dage i DASAIM-regi og
indeholder 7 teoretiske lektioner og 5 hands-on øvelser.
Kurset afsluttes med 20 teoretiske spørgsmål, 20 videoklip og en praktisk eksamen som sikrer, at kursisten kan
fremstille alle FATE-protokollens standardprojektioner. I
nær fremtid vil teoridelen blive gennemført hjemmefra
støttet af e-learning, således at et basalt FATE-kursus kan
gennemføres på én dag med fokus på praksis.

Fremtidsperspektiver
Vi har aktuelt gennemført pilotforsøg med FATE-skanning
af dagkirurgiske patienter placeret i siddende stilling.
Hele FATE-undersøgelsen med lagring af videoklip fra
alle 6 skanningspositioner kan gennemføres på 1 til 2
minutter. Ultralydsapparater i lommeformat til ekkokardiografi er nu en realitet. Hermed er potentialet for den
fokuserede ekkokardiografi yderligere forstærket i relation til det perioperative forløb og den kritisk syge patient
(fig. 2). De første kasuistiske meddelelser om livreddende
FATE af patienter i siddende stilling er allerede rapporteret. Fokuseret ekkokardiografi vil, uden tvivl i nær fremtid
blive en integreret og obligatorisk del af vurderingen af
den kritisk syge patient uanset om undersøgelsen gennemføres præ- eller inhospitalt. Der er altså tale om et
ny standard - et paradigmeskifte indenfor anæstesiologi,
intensivterapi og akut medicin.

Fig. 2. FATE i 40.000 fod

FATE-kort kan bestilles gratis fra: www.FATE-protocol.com
For yderligere information: .
www.USabcd.org og sloth@dadlnet.dk og
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/
Forelaesere/E/Erik_Sloth.htm
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Patienten havde været indlagt på udenlandsk hospital i
en uge og havde stort ilt behov. Diagnosen ”betydende
pleuraeksudat” blev først stillet i ambulanceflyet med det
nye V-scan lomme-ekkoapparat.

Juli 2010 · DASINFO · 21

| xx |

xx

Sevorane® sevofluran

forfatter

»

• Sevorane® sevofluran indeholder
mindst 300 ppm vand for at beskytte
Idunt ing ex enis ex ex eliquis aliquiscing ex enisci
mod Lewis
syrer
eummoluptat
adiam,
consequat nisis alit, quam,

sequissis augue vullutpat ad molestrud tie dio dunt
alisit,•quatue
ex exerat vulputatisi.
Sevorane-flasken
er monteret med
Sandreet lorero odignisi.
lukket QuikFil® påfyldningssystem
Um zzriusci etue del ulla conse tat. Ut lute venibh ea
amet nisit velis dionulput at, quis dolortio core vel
Sevorane-flasken
fremstillet
endre• facillam
in vullandre er
erillut
aliquisisli utat, conse
tie conse
dit,
vullam
alit
utpat.
Landreet
wis nibh
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:
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PRÆHOSPITAL TRIAGE AF SVÆRT TILSKADEKOMNE
PATIENTER
Morten Schultz Larsen, Ortopædkirurgisk afd. O., Traumecentret, Odense Universitetshospital

»

En velorganiseret traumemodtagelse med et traumeteam, der kan foretage
hurtig livreddende behandling har for længst vist en dokumenteret effekt på
overlevelsen hos svært tilskadekomne patienter.
Aktivering af traumeteam sker på basis af en præhospital vurdering, foretaget
af enten ambulancepersonale eller læge, som således foretager en udvælgelse
af hvilke tilskadekomne patienter der skal modtages af et traumeteam, med
andre ord foretages der en triage.

Denne triage bør naturligvis være så præcis som mulig,
definition af den svært tilskadekomne patient. The Major
således at alle svært tilskadekomne patienter får gavn af
Outcome Study som omfatter mange tusinde tilskadeat blive modtaget og bekomne i USA har fundet
handlet af et traumeteam.
Undertriage: En svært tilskadekommen patient at ISS > 15 er forbundet
Upræcis triage kan dels
med en mortalitetsrisiko
modtages ikke af traumeteam
medføre undertriage, som
på mindst 10%, og på
er den situation hvor den
trods af veldokumenterede
Overtriage: Traumeteam modtager en patient begrænsninger ved ISS er
præhospitale vurdering
som ikke er svært tilskadekommen
ikke resulterer i aktivedenne metode accepteret
ring af traumeteamet, og
bredt internationalt.
dels medføre overtriage, som er den situation hvor
Forskellige triage-kriterier er udviklet gennem tiderne
den præhospitale vurdering resulterer i aktivering af
for at sikre en ensartet og præcis triage. Disse kriterier
traumeteamet, men hvor patienten ikke er svært tilskaer sjældent validerede og er som oftest forskellig fra et
dekommen.
sygehus til et andet.
Det er naturligvis ikke muligt, altid at foretage præcis triOver- og undertriage på Traumecentret på Odense
age, og man har traditionelt prioriteret at undgå undertriUniversitetshospital
age, som jo er direkte forbundet med kvaliteten af patient
Ved Traumecentret på Odense Universitetshospital har
behandlingen.
man i de seneste 10 år anvendt de samme triagekriterier,
med små justeringer. De samme kriterier anvendes på
En lav undertriage vil oftest medfører en høj overtrialle sygehuse i Region Syddanmark, der modtager svært
age, som ikke forringer behandlingen, men medfører et
tilskadekomne patienter (fig. 1).
mindre hensigtsmæssig forbrug af de ressourcer der er
til rådighed på hospitalet. American College of
ISS: Angiver alvorligheden af de anatomiske Alle patienter der modSurgeons, Committee on
skader med et tal mellem 0-75. F. eks. en patient tages af traumehold på
Traumecentret på Odense
Trauma (ACS-COT) har
med femurfraktur og pneumothorax har ISS=18 Universitetshospital regiangivet en grænse på 5%
streres i en database med
for undertriage og 25-50%
bl.a. ISS og det er derfor muligt at beregne overtriage for
for overtriage som acceptable.
de sidste 10 år (tabel 1.)
For at vurdere præcisionen af triage behøver man en
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Fig. 1. Triage-kriterier for Traumecentret på Odense Universitetshospital. 2
point eller mere udløser traumeteamaktivering

Der har været en voldsom stigning i overtriage, således
at den nu er 70-80% og dermed langt over anbefalingerne fra ACS-COT.
Efter 2005 har der været døgnbemandet lægeambulanceordning på Fyn, det betyder at langt de fleste svært
tilskadekomne patienter er set præhospitalt af en erfaren
anæstesiolog eller en almen mediciner med særlig
uddannelse. Det har imidlertid ikke påvirket den høje
overtriage.

Tabel 1: Overtriage for Traumecentret på Odense Universitetshospital 1996-2007 (Kilde: UlykkesAnalyseGruppen,
Odense Universitetshospital)

Ankomstår

Korrekt
Triage

Overtriage

Overtriage
%

1999

104

249

70,5

2000

128

243

65,5

2001

114

272

70,5

2002

129

385

74,9

2003

149

446

75,0

2004

151

418

73,5

2005

144

406

73,8

2006

100

589

85,5

2007

159

588

78,7

2008
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Den høje overtriage er imidlertid accepteret som nødvendig for at bevare en lav undertriage.
Der foreligger ikke tal for undertriage for alle år, men i
2007 blev alle patienter indlagt med en traumediagnose
gennemgået og man fandt i alt 104 patienter med ISS
> 15, 95 af disse patienter var modtaget af traumehold,
hvilket giver en undertriage på 8,7% og således acceptabel efter international standard.
Når man ser nærmere på de patienter som bliver undertriageret, finder man der er flere ældre der bliver
undertriageret og skadesmekanismen fald fra lav højde
er hyppigere i gruppen. En case fra Odense beskriver en
86-årig kvinde der falder i hjemmet, hun modtages som
almindelig skadestuepatient. Er ved ankomsten vågen
og svarer på tiltale, men konfus. Hun indlægges med
brud på kravebenet og til smertebehandling og mobilisering, næste dag konstateres akut subduralt hæmatom
på CT-scanning.

Over- og undertriage på Traumecentret på Ullevål
Universitetshospital, Norge
På Ullevål Universitets Hospital har man gennem de seneste syv år anvendt de samme triage-kriterier (se figur
2). De kan opdeles i anatomiske, fysiologiske og traumemekanisme kriterier.
Den præhospitale triage foretages i nogle tilfælde af
paramedicinere og i andre tilfælde af anæstesiologiske
speciallæger. Man har opgjort resultaterne af dette triage-system i perioden 2001-2007 (Scandinavian Journal
of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2009,
17:1) og har fundet en samlet overtriage på 55% og en
undertriage på 10%.
Resultatet ligger udenfor de internationale anbefalinger,
så man har analyseret lidt mere på tallene. Det mest
alvorlige er naturligvis undertriage på 10%, men det viser
sig at når anæstesiologer foretager triage er der en undertriage på 2% mens den er 17% når triagen foretages af
paramedicinere. Man kunne så mistænke at anæstesiologerne havde en meget høj overtriage for at holde en lav
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undertriage, men det er ikke tilfældet på Ullevål, anæstesiologerne kunne nøjes med en overtriage på 35%, mens
paramedicinere havde en overtriage på 66% (tabel 2)
Triage-kriterierne viste sig også at have forskellig prædiktiv værdi. Anatomiske og fysiologiske triage-kriterier
havde størst prædiktiv værdi. I hhv. 59% og 55% af tilfældene hvor disse kriterier var bestemmende for traumeteam aktivering var triagen korrekt, mens det samme kun
gjorde sig gældende i 26% af tilfældene, hvor skadesmekanismen var bestemmende.
Forfatternes konklusion er at paramedicinere bør have
en bedre oplæring i triage og at skadesmekanisme som
eneste kriterium ikke skal aktivere traumeteamet, men
måske et mindre team.

Resumé
Korrekt triage af svært tilskadekomne patienter er vigtigt, først og fremmest for at sikre patienterne den bedst
mulige behandling, men også for at bruge ressourcer
bedst muligt.
Undersøgelserne fra Odense og Ullevål viser at undertriage forekommer, men kan mindskes med mere fokus på
ældre, der falder og er bevidsthedsvækkede.
Overtriage kan mindskes uden at det medfører større
undertriage, men det kræver stor erfaring og viden
om fysiologiske og anatomiske forhold. De mekaniske
forhold omkring svær tilskadekomst kan ikke ignoreres,
men skal formentlig spille en mindre rolle i den præhospitale triage.
Det forekommer naturligt at præhospital triage hovedsagligt skal varetages af de læger, der bemander lægeambulancerne i tæt samarbejde med Traumecentrene,
men også ambulance reddere og paramedicinere skal
have yderligere uddannelse i præhospital triage.

Figur 2: Skema for aktivering af traumeteam Ullevål
Universitets Hospital, Norge

Tabel 2: Præhospital triage, Ullevål Universitets Hospital.
Ullevål Universitets
Hospital (2001-07)

Overtriage
(%)

Undertriage
(%)

Alle patienter

55

10

Triage af anæstesiolog

35

2

Triage af paramediciner

66

17
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MEDICINSK SKADEKALD – TVÆRFAGLIG
TEAMMODTAGELSE AF KRITISK SYGE MEDICINSKE
PATIENTER I SKADESTUEN
Dorthea Christensen, reservelæge

»

Hurtig og effektiv diagnostik og behandling kan reducere morbiditet
og mortalitet hos kritisk syge patienter (1-3). En organisering omkring
modtagelsen af disse patienter med effektiv og korrekt triage og relevante
fagpersoners tilstedeværelse er vigtige forudsætninger for at iværksætte
hurtig og effektiv diagnostik og behandling og kan være med til at skabe
ro og overblik i en stresset situation. En sådan organisation er velkendt
indenfor traumatologien, hvor modtagelsen af den svært tilskadekomne
patient hviler på principper om struktur og behandling prioriteret i henhold
til skaders alvorlighed. På den baggrund har mange danske hospitaler indført
struktureret tværfaglig teammodtagelse af svært tilskadekomne patienter i
form af Traumekald el.lign. oftest baseret på Advanced Trauma Life Support
(ATLS) principper. Lignende tiltag til struktureret modtagelse af kritisk syge
medicinske patienter i skadestuen er derimod ikke udbredt i Danmark.

I juni 2006 indførte Bispebjerg Hospital en organisation
for modtagelse af kritisk syge medicinske patienter i
skadestuen, kaldet ”Det Medicinske Skadekald”. Denne
organisation har siden været under løbende evaluering
og udvikling. 1. april 2009 blev den seneste reviderede
udgave af ”Det Medicinske Skadekald” indført og samtidigt blev tværfaglig simulatortræning i modtagelse af
kritisk syge medicinske patienter indført. I denne artikel
beskrives erfaringer med medicinsk skadekald på Bispebjerg Hospital.

Om Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Hospital er et 600-sengs stort universitetshospital beliggende i Københavns nordvestkvarter. Hospitalet betjener i dag ca. 400.000 borgere kirurgisk og ca.
270.000 medicinsk. Hospitalet har medicinske specialafdelinger indenfor gastroenterologi, endokrinologi,
lungemedicin, kardiologi, neurologi, geriatri og reumatologi (indtil november 2009), samt kirurgiske specialer i
ortopæd- og abdominalkirurgi. Endelig har hospitalet en
intensiv afdeling med 6 sengepladser og ca. 450 årlige
indlæggelser.
Skadestuen modtager årligt ca. 38.000 patienter. Indtil
01.11.09 har skadestuen været bemandet af yngre læger
fra ortopædkirurgisk afdeling døgnet rundt. Disse superviseres i dagtiden af speciallæger, primært ortopædkirurger og almen medicinere. Ved medicinske patienter i skadestuen tilkaldes forvagten fra den relevante medicinske
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afdeling efter en detaljeret visitationsliste. De medicinske
forvagter superviseres af specialekompetente bagvagter i
rådighedsvagt fra kl. 18 eller 20.
Årligt udløses ca. 340 medicinske skadekald og ca. 80
traumekald. Langt de hyppigste årsager til udløsning
af et medicinsk skadekald er bevidstløse patienter og
patienter med respirationsinsufficiens. At der er tale om
kritisk syge patienter understreges af, at 15-20% af de
patienter som udløser et medicinsk skadekald indlægges
på intensiv afdeling direkte fra skadestuen, og ca. 5% af
patienterne dør allerede i skadestuen.
Baggrund for etablering af Det Medicinske Skadekald
I 2006 var der på Bispebjerg Hospital allerede etableret en struktur for tværfaglig teammodtagelse af svært
tilskadekomne patienter i skadestuen, kaldet Traumekald.
Kritisk syge medicinske skadestuepatienter blev derimod ”kun” tilset af forvagten fra den intern medicinske
afdeling, kardiologisk afdeling eller neurologisk afdeling
afhængig af patientens symptomer og tentative diagnose. Efter en utilsigtet hændelse udviklede repræsentanter fra det medicinske center, anæstesiafdelingen og
skadestuen ”Det Medicinske Skadekald”. Inspirationen
blev hentet i hospitalets Traumekald.
Medicinsk skadekald består af
•	Et triagesystem til at identificere de kritisk syge medicinske patienter
• Et tværfagligt team af kompetente fagpersoner

| xx |

safePICO70

– Optimal blodgasmåling fra start til slut

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

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

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

Alle Radiometers samplere er præhepariniserede med elektrolytbalanceret heparin. Heparindosen forebygger koagler – selv efter forlænget
opbevaring.
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Formålet med det medicinske skadekald var at optimere
modtagelsen af kritisk syge medicinske patienter ved at
sikre tidlig identifikation af disse samt at sikre tilstedeværelse af relevante og kompetente fagpersoner tidligt
i forløbet, så diagnostik og behandling kan iværksættes
uden forsinkelse.

Kriterier for udløsning af medicinsk skadekald
Alle patienter som ankommer til skadestuen på Bispebjerg
Hospital triageres til forskellige ventekategorier afhængig
af sværhedsgraden af deres tilstand. Triagen foretages på
Bispebjerg Hospital af ”visiterende” sygeplejersker, som
har minimum 2 års skadestueerfaring og har modtaget
særlig oplæring i at varetage denne funktion.
Et medicinsk skadekald aktiveres af den visiterende sygeplejerske ud fra en række veldefinerede triagekriterier.
Disse består dels af en række primære kriterier (figur 1)
og et fysiologisk score-system, kaldet Bispebjerg Early
Warning Score, BEWS (figur 2). Medicinsk skadekald
skal udløses ved tilstedeværelse af et primært kriterium
eller ved BEWS > 4. Den visiterende sygeplejerske eller
den læge, som tilser patienten, kan desuden altid udløse
et medicinsk skadekald på baggrund af bekymring for
patienten, selvom patienten ikke opfylder et primært
kriterium eller har BEWS ≤ 4.
Et medicinsk skadekald kan aktiveres på baggrund af en
præhospital melding fra ambulance eller akutlægebil.
Triagen foretages i så fald på baggrund af telefoniske
oplysninger. Såfremt patienten opfylder et kriterium
for et medicinsk skadekald jf. ovenstående, aktiveres et
sådant, og det tværfaglige team vil i så fald kunne stå
klar til at modtage patienten ved ankomst. Oftest udløses
et medicinsk skadekald dog først ved patientens ankomst
til skadestuen på baggrund af indsamling af oplysninger
og vitalparametre ved den visiterende sygeplejerske. Endelig kan et medicinsk skadekald udløses hos patienter,
som har opholdt sig kortere eller længere tid i skadestuen, hvis deres tilstand forværres, så de nu opfylder et
af kriterierne for et medicinsk skadekald.

Det tværfaglige teams sammensætning
Opfylder en patient et kriterium for udløsning af et medicinsk skadekald tilkaldes et tværfagligt behandlerteam.
Det første års erfaring med medicinsk skadekald viste
at det tværfaglige team blev tilkaldt til mange patienter,
som ikke var egentligt kritisk syge, men som ofte var
komplekse fx alkoholikere og andre misbrugere. For at
sikre en optimal udnyttelse af ikke mindst anæstesiafdelingens ressourcer fandt vi, at der var behov for flere
niveauer af medicinsk skadekald. For at sikre kompetent
behandling af den enkelte patient under samtidig hensynstagen til en optimal ressourceudnyttelse indførte vi
derfor i oktober 2007 to niveauer af medicinsk skadekald,
hhv. medicinsk skadekald 1 og skadekald 2. Således kan
tilkaldes et større eller mindre team afhængig af sværhedsgraden af patientens tilstand vurderet ved triagen.
Primære kriterier, som udløser henholdsvis medicinsk
skadekald 1 og 2, fremgår af figur 1. Ved BEWS >7 udløses medicinsk skadekald 1, og ved BEWS 5-7 udløses
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medicinsk skadekald 2. Teamsammensætningen ved hhv.
medicinsk skadekald 1 og 2 fremgår af figur 3.

Organisering af arbejdet
Ved et medicinsk skadekald modtager det tværfaglige
team patienten på en særligt indrettet akutstue, som
indeholder relevant udstyr til diagnostik og behandling
af kritisk syge patienter. Alle teammedlemmer arbejder
struktureret ud fra actioncards, som detaljeret beskriver
det enkelte teammedlems arbejdsopgaver og ansvar. Der
arbejdes systematisk ud fra ABCDE-princippet (airway,
breathing, circulation, disability, exposure) for at sikre, at
de mest akutte tilstande evalueres og behandles først.
Fra 1. april 2009 har vi indført diagnostiske pakker i form
af 3 standard blodprøvepakker og 6 billeddiagnostiske
pakker. Blodprøverne tages automatisk af skadestuesygeplejersken i henhold til dennes actioncard, mens indikation for og valg af billeddiagnostisk pakke foretages af
teamleder i samarbejde med teamets øvrige læger. Ved
at automatisere dele af den diagnostiske proces forventer vi, at flere kritisk syge patienter får iværksat relevante
diagnostiske tiltag allerede i skadestuen, hvilket muliggør
hurtigere opstart af relevant behandling.
Vi har erfaret, at en synlig teamleder er vigtig for at sikre
struktur på teamsamarbejdet og fremdrift i forløbet. Teamteamlederen har det overordnede behandlingsansvar og
ansvaret for at koordinere og lede de øvrige teammedlemmer. Siden 1. april 2009 har vi indført, at teamleder i alle
tilfælde er den mest erfarne anæstesilæge på stuen, da
tidligere erfaringer har lært os, at anæstesilægen oftest
er den mest erfarne i at håndtere teamledelse i akutte
situationer. Når patienten er stabiliseret, og der er lagt
en behandlingsplan, overdrages behandlingsansvaret til
vagthavende på den afdeling, hvor patienten indlægges.

Sikring af teammedlemmernes kompetencer
Modtagelse af kritisk syge patienter stiller meget forskelligartede krav til de lægelige kompetencer. Der er således behov
for viden om initial diagnostik og behandling af en bred vifte
at akutte medicinske tilstande, samt ikke mindst et behov
for at kunne intervenere over for umiddelbart livstruende
tilstande primært relateret til ABC-problemer. Med de nuværende specialer findes i Danmark ingen læger, ej heller speciallæger, som selvstændigt besidder alle disse kompetencer.
Ideen bag et tværfagligt team har således været at samle de
nødvendige kompetencer omkring den kritisk syge patient.
Den anæstesiologiske vagthavende har gennem sin uddannelse kompetencen til at stabilisere vejrtrækning og
cirkulation og erfaring i at håndtere akutte situationer.
De medicinske afdelinger sikrer gennem en struktureret
introduktionsundervisning og evaluering den nødvendige kompetence hos deres vagthavende til at foretage
primær diagnostik og behandling. Der er således bl.a.
indført et såkaldt ”vagtpas”, hvor alle de forventede
akutte medicinske tilstande og procedurer samt organiseringen i forbindelse med dette er noteret. ”Vagtpasset”
gennemgås ved en struktureret vejledersamtale inden
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Figur 1: Primære kriterier for udløsning af henholdsvis et
medicinsk skadekald 1 og et medicinsk skadekald 2.

Figur 3: Teamsammensætningen ved henholdsvis medicinsk skadekald 1 og medicinsk skadekald 2.
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deltagelse i det akutte vagtarbejde. Relevante instrukser
er samlet på intranettet i en ”akut medicinsk portal”.

Anæstesiforvagt
Anæstesisygeplejerske

Erfaringer med medicinsk skadekald har lært os, at en
struktureret tværfaglig teammodtagelse af kritisk syge
medicinske patienter kan være svær at implementere. Ikke
mindst har vi erfaret, at der er langt fra at have skrevet en
manual, der beskriver et sådan tværfagligt samarbejde, til
at det fungerer i praksis. Specielt var vores erfaring at det
involverede personale manglede rutine/træning i teamsamarbejde, teamledelse og kommunikation. Pr 1. april 2009 har
vi derfor indført tværfaglig simulatortræning i modtagelse
af kritisk syge medicinske patienter. Simulatortræningen
finder sted 1 gang om måneden i alle semestermåneder.
Initialt blev simulatortræningen etableret som et tilbud til
alle involverede afdelinger, men grundet stor succes er
simulatortræningen pr 1. april 2010 indført som et obligatorisk element i introduktionen af nyansat personale fra de
relevante afdelinger. Ved simulatortræningen gennemføres
flere scenarier omkring modtagelse af akut kritisk syge
medicinske patienter med fokus på at træne teamroller/actioncards, teamsamarbejde og kommunikation.

Medicinsk forvagt
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Figur 2: Skema til udregning af Bispebjerg Early Warning Score (BEWS). Ved patientens ankomst måles respirationsfrekvens,
puls, systolisk blodtryk og temperatur og patientens bevidsthedsniveau vurderes. Hvert af de fem individuelle vitalparametre tildeles en score på 0-3 og de individuelle scorer summeres til en samlet BEWS-score.
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PRÆHOSPITAL ULTRALYD: eFAST
Claus Valter Rohde, Lars Knudsen, Troels Martin Hansen, Thomas Fichtner Bendtsen

Det er nat. Akutlægebilen fra Århus er på vej mod udkanten af sit normale aktionsområde. På en pløjemark arbejder en akutlæge, ambulancefolk og redningsmandskab
med en fastklemt patient i et kraftigt deformeret bilvrag.
Akutlægen tager imod og forklarer hurtigt situationen: En
anden ung mand er kastet ud af bilen og er netop blevet
intuberet i ambulancen. Den fastklemte patients tilstand
er kritisk. Ambulancelægen ønsker, at jeg overtager den
intuberede patient og ledsager ham til traumecentret.
Jeg undersøger patienten: EtCO2 er 4,5, thorax er stabilt
(generatorlarm fra hydraulisk værktøj gør stetoskopi
umuligt), men måske asymmetrisk? abdomen er blødt og
bækkenet er stabilt. BT 85/45, puls 125 og halsvenestase.
Hvad nu? Hypotension, takykardi, halsvenestase og 30
minutters transport til traumecentret. Der udføres bilateral dekompression af pleura - ingen effekt. Transporten
påbegyndes, og patienten retter sig langsomt. Efter ankomst til traumecentret viser undersøgelse af patienten
blot ansigtsskader. Hypotensionen var forårsaget af anæstesiinduktion og halsvenestasen af rigelig væskeindgift
foruden intubation og overtryksventilation. Retrospektivt
er facit, at patienten fik to unødvendige pleuradræn.

Hvorfor præhospital ultralyd?
Traditionelt har ultralydsdiagnostik og -interventioner
været forbeholdt specialister indenfor radiologi og
kardiologi. I de senere år har den teknologiske udvikling
frembragt små, mobile ultralydsapparater med høj
billedkvalitet. Samtidig er det blevet dokumenteret,
at simple, fokuserede protokoller - f.eks. FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) og FATE
(Focused Assessed Transthoracic Echocardiography)
kan udføres med samme sensitivitet og specificitet som
ultralydsspecialister efter få timers teori og superviserede skanninger. Disse undersøgelser er kendetegnet
ved standardprojektioner og binære svar (væske ja/nej,
kontraktilitet ja/nej etc).
Akutstrukturen i Danmark er under forandring, og akut
dårlige patienter transporteres til færre, højt specialiserede akutmodtagelser. Det øger transporttiden og
betyder, at præhospitale læger tilbringer længere tid med
hver patient – især ved visitation til en fjernere beliggende akutmodtagelse med særlig relevant kompetence.
Det er derfor hensigtsmæssigt at udnytte transporttiden
til at undersøge patienten og indsamle så mange informationer som muligt inden overlevering og samtidigt
kvalificere valget af akutmodtagelse.
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Projekt eFAST
Præhospital ultralyd anvendes sporadisk i Europa og
Australien. De fleste undersøgelser af præhospital ultralyd har fokuseret på, om ultralyd har påvirket udfaldet
af patientbehandlingen. Det har vist sig vanskeligt, og
resultaterne har ikke været entydige.
Forbedrer præhospital diagnostik og behandling af
en simpel pneumothorax f.eks. patientens prognose?
Den ville jo alligevel blive diagnosticeret lidt forsinket
inhospitalt?
Vi vurderer, at ultralyd er et effektivt hjælpeværktøj i
vores daglige kliniske arbejde, og såfremt ultralydsundersøgelsen tolkes i den kliniske kontekst, er metoden uden
væsentlige ulemper.
Vi valgte eFAST (extended Focused Assesment with
Sonography in Trauma), fordi pleuradiagnostik inkluderes
i denne protokol. Formålet var at undersøge, om eFAST
protokollen kunne implementeres med tilfredsstillende
succes i akutlægebilen i Århus.
Første trin var en spørgeskemaundersøgelse af lægernes
faglige ultralydsbaggrund samt daglige erfaring med og
adgang til ultralyd.
Andet trin var oplæring af akutlægebilens læger i anvendelse af ultralydsteknik og præhospital FAST. Fem læger
blev udvalgt som superbrugere. De var på to dages
kursus hos Jim Connolly, som er emergency physician i
Newcastle, og en af verdens førende eksperter i præhospital FAST. Superbrugerne underviste derefter hele
lægegruppen på et otte timers kursus, bestående af fire
timers teori og fire timers praktisk hands-on med fire
kursister pr. instruktør, hvor læringsmålet var 10 til 20
superviserede undersøgelser per kursist.
Projektet har primært fokuseret på traumepatienter,
som alle skulle have foretaget en eFAST-undersøgelse
under transporten til traumecentret. Undersøgelsen
måtte ikke forsinke transporten eller andre livsvigtige
procedurer.
Med eFAST-undersøgelsen vurderes mængden af væske
intrapleuralt, intrapericardielt og intraperitonealt i 6
standardprojektioner (højre og venstre pleura, pericardium, perihepatisk, perisplenisk og retrovesikalt). En
enkelt negativ undersøgelse har ikke absolut, klinisk
validitet, men skal opfølges af observation og supplerende undersøgelser.
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Vågne patienter blev informeret om, at undersøgelsen
var fokuseret og begrænset til evaluering af væske i
legemshulerne - og intet andet. Hermed forsøgte vi at
undgå, at patienterne fik en opfattelse af, at de var blevet
grundigt undersøgt for al mulig comorbiditet.
Ved rapportering af ultralydsfund ved aflevering i
traumemodtagelsen, blev det rutinemæssigt betonet,
at der var tale om fund produceret i forbindelse med et
implementeringsprojekt, og at kvaliteten af disse fund
ikke var valideret.
Lægerne skulle optage et klip af 5 sekunders varighed fra
hver projektion og efterfølgende evaluere i spørgeskemaform, om projektionerne var tilfredsstillende fremstillet,
om undersøgelsen var positiv eller negativ for væske, og
om undersøgelsen bidrog til den samlede vurdering af
patienten. Efterfølgende skulle undersøgelserne gennemgås af en erfaren radiolog, hvis vurdering blev anvendt
som facit. En svaghed ved undersøgelsen var, om de
producerede videoklip var repræsentative for de reelle
ultralydsfund.
Fokus for undersøgelsen var altså lægernes performance.
Projektet blev afsluttet med endnu et spørgeskema til alle
læger om deres projekterfaringer og holdning til præhospital ultralyd.
Resultaterne er endnu ikke opgjort, men der er i perioden 1/6/2009-1/3/2010 scannet 150-200 patienter, hvoraf
der foreligger udfyldt skema på ca. 100 undersøgelser. I
samme periode er der kørt ca. 3500 ture svarende til, at
5% af patienterne scannes. En fuld undersøgelse tager
mellem 2 og 5 minutter.
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Erfaringer
Projektet er blevet godt modtaget både blandt læger
og ambulancefolk. To tredjedele af lægerne udfører nu
regelmæssigt præhospital ultralydsundersøgelse, og
de mener alle, at undersøgelserne bidrager positivt til
vurderingen af patienten. Overraskende har flere læger
særligt fremhævet værdien af en negativ undersøgelse.
I de tilfælde, hvor man ikke mener, at patienten fejler
noget alvorligt, kan dette understøttes af en negativ undersøgelse. En kørsel 1 bliver til en kørsel 2.
Brugen af ultralyd på traumepatienterne har samtidig
haft en stor afsmittende effekt på andre patientgrupper.
Præhospitalt er ultralyd bl.a. blevet brugt til: Diagnostik
af pneumothorax, fri blødning i abdomen, pleuraeksudat, hjertetamponade, aortaaneurisme, verificering af
levende foster, verificering af tubeplacering, kontraktilitet i myokardiet, regional anæstesi og bedømmelse af
volumenstatus.
Entusiasmen fra den præhospitale ultralydsbrug har haft
stor afsmittende effekt inhospitalt. Anæstesiologerne på
Århus Sygehus anvender nu ultralydsdiagnostik til næsten alle akutte kald (traume, akut medicinsk modtagelse,
hjertestop og intern udrykning). Ultralydsvurdering af
uventede hæmodynamiske problemer er nu rutine under
almindelige anæstesier.
Der har i projektperioden været flere praktiske problemer. Det anvendte apparat vejer 3 kg, og transportsikring
er nødvendig. Det har været vanskeligt at finde plads
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og egnede beslag til formålet. Også opladning har voldt
problemer. Scanneren bliver så varm under opladning,
at det er nødvendigt at tage den ud af transporttasken.
Hvis man glemmer at lægge apparatet tilbage i tasken,
risikerer man at beskadige udstyret.
Begge problemer forsvinder helt eller delvist med nye
scannere, som ikke udvikler varme under ladning, og
som er lettere og kan sikres med nylonremme til båren.
Lægeassistenterne har vist sig at spille en vigtig rolle
i anvendelsen af ultralydsapparaturet. Deres  daglige
rutine omfatter nu vedligeholdelse af udstyret og at ultralydsapparatet monteres og tændes inden patienten lejres
i ambulancen. Det er ofte lægeassistenten, der informerer redderne i primærambulancen og dermed skaber
forståelse og goodwill omkring brugen af præhospital
ultralyd. Lægeassistenterne har også været med til at
sikre, at lægen bevarer fokus på tidseffektivitet.

Færdselsuheld med fastklemt fører
Midtvejs i projektperioden blev Akutlægebilen kaldt ud til
en voldsom trafikulykke. En bil havde med høj hastighed
ramt nogle stålbjælker, og føreren var svært kvæstet og
fysisk fastklemt. Ulykkesstedet var blot tre km fra et mindre sygehus. Det var blæsende og koldt. Termometeret
stod på minus syv grader. Tiden fra ulykkestidspunkt til
endelig frigørelse var cirka 45 minutter.
Føreren var vågen, smerteklagende og havde åbne
frakturer i alle ekstremiteter. Objektivt fandtes fri luftvej
og højfrekvent respiration med symmetrisk og stabilt
thorax samt normal stetoskopi og umålelig pulsoxymetrisk, perifer iltmætning. Blodtryk var ligeledes umåleligt -  patienten var klinisk hypoterm med voldsomme
kulderystelser -  men der var palpable pulse i carotiderne og normal elektrokardiografi med hjertefrekvens
140. Abdomen var blødt og bækkenet ustabilt. Glasgow
Coma Score var 14 og  kernetemperaturen var 32 grader celcius. Bækkenslynge blev anlagt for at reducere
livstruende blødning fra bækkenfrakturen, og der blev
infunderet 250 ml hyperton NaCl. Blodtrykket steg herpå
til 140/70, og pulsfrekvensen faldt til 110. Patienten
responderede altså på behandlingen og havde foreløbig præsteret at overleve næsten en time. Nu skulle
beslutningen træffes: Hvilket sygehus skulle patienten
indbringes til? Det lokale sygehus med fem minutters
transportafstand eller traumecentret med 30 minutter?
Det var tid til ultralydsvurdering.
eFAST viste blod i alle pleurale og peritoneale vinduer,
og det blev vurderet, at det kun var et spørgsmål om tid,
før nedblødningen blev fatal. Patienten var for kritisk
kvæstet til håndtering på et mindre sygehus, så vi kørte
til traumecentret. Undervejs blev traumecentret informeret om patientens tilstand, og der blev gjort klar til
akut operation straks ved modtagelse og klargjort blodpumper til akut, massiv blodtransfusion.
Patienten blev akut, multikirurgisk behandlet og modtog massiv blodtransfusion men døde efter 10 timers
uafbrudt behandling. Udfaldet af behandlingen var fatalt
på trods af optimal primær behandling, stabilisering,
visitation, transportsikring og slutbehandling.
To minutters FAST-undersøgelse på skadestedet afkla-

rede effektivt, at patienten ikke kunne håndteres på det
lokale sygehus.

Fremtidig brug af præhospital ultralyd
Erfaringerne fra projektet i Århus har været positive, og
vi (forfatterne) er overbeviste om, at præhospital ultralyd
hurtigt vil blive udbredt og veletableret i alle landets
lægebilsordninger. Den stadige teknologiske udvikling
faciliterer denne proces. Aktuelt markedsføres ultralydsapparater i lommeformat. Udstyret bliver stadig mindre,
mere robust, får bedre batterifunktion, og billedkvaliteten
stiger støt. Derudover fremmes præhospital ultralyd af
den generelt, stigende kompetence i anæstesiologisk
ultralyd.
Spørgsmålet er, hvilke krav, der skal stilles til undersøger,
udstyr og protokol, for at sikre, at anvendelse af ultralyd
sker sikkert og til gavn for patienterne, og hvordan dette
skal implementeres.
Vi håber med implementeringsprojektet fra Århus at
kunne belyse nogle af disse spørgsmål. For at sikre faglig
anerkendelse og legitimitet af anæstesiologisk ultralyd
er samarbejde med og accept fra de etablerede ultralydsselskaber nødvendigt, ligesom akkreditering og certificering er kritisk vigtig. Det er vores opfattelse, at ultralyd
skal benyttes i de situationer, hvor det kan komme vore
patienter til gode. Dels med henblik på bedre de diagnostiske udfordringer vi møder i vores dagligdag, og dels
hvor vi kan benytte ultralyd til at forbedre vore interventionelle procedurer (ultralydsvejledte nerveblokader,
og ultralydsvejledt intravaskulær access). Vi foreslår, at
der defineres et område indenfor brugen af medicinsk
ultralyd, som  kaldes ”Anæstesiologisk Ultralyd”, og som
beskriver hvilke ultralydskompetencer og -uddannelse en
anæstesiolog bør have.
Brugen af ultralyd er veletableret i det radiologiske
speciale, og flere andre specialer har implementeret
brugen af ultralyd som en naturlig del af deres speciale
(gynækologi, karkirurgi, kardiologi m.fl.). Uddannelse,
træning og certificeringsforløb for disse specialer er
defineret i ”Minimal training recommendations for the
practice of medical ultrasound” udarbejdet af ”European
Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and
Biology” (EFSUMB). I Danmark varetages dette i regi af
Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab (DUDS). Vi anbefaler,
at ”Anæstesiologisk Ultralyd” på samme måde defineres
som en EFSUMB rekommendation, og at der indledes
et samarbejde med DUDS herom. Samtidig opfordrer vi
DASAIM til at vurdere, hvordan ”Anæstesiologisk Ultralyd” kan indgå i hoveduddannelsen i anæstesiologi og
dermed sikre, at ultralydskompetence bliver en naturlig
del af den fremtidige anæstesiologiske praksis.
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AUTOMATISERET EKSTERN HJERTEMASSAGE
Søren Loumann Nielsen, overlæge, Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet,
Akutlægebilen, Region H

»

Hjertestop er forsat en alvorlig tilstand med høj dødelighed. Der
er enighed om, at basal genoplivning har positiv indflydelse på
genoplivning i forbindelse med hjertestop. I de seneste ERC guidelines
fra 2005 for genoplivning er vægten da også lagt over på at gennemføre
basalgenoplivning med kortest mulige pauser, sluttende af med 2 min. BLS
efter opnåelse af antaget pulsgivende rytme. Effektiv hjertemassage kræver
hos den voksne kompression af thorax med 4-6 cm sv.t en kraftpåvirkning på
cirka 30 kg per kompression.

Det betyder hurtig udtrætning af den person som udfører
massagen. Derfor er der også indbygget i genoplivningsalgoritmen, at den der udfører hjertemassagen afløses
hvert andet minut. Det er således ret ressourcekrævende
på personalesiden at gennemføre effektiv basal genoplivning over længere tid - mindst tre personer. Intrahospitalt
udgøres hjertestopholdene da også af 3-4 personer, hvortil kommer personale fra stamafdelingen. Holdsammensætningen skal tilgodese både behovet for manpower,
kunnen og viden til at gennemføre korrekte genoplivning.
Der er derfor et indlysende incitament til at helt eller delvist at automatisere den eksterne hjertemassage.
Hos patienter, hvor hjertestoppet er indtrådt præhospitalt
er alarmmeldingen, som kommer fra lægmand ofte uklar.
Kun cirka 60% af patienter meldt som hjertestop har reelt
hjertestop og kun cirka 30% af patienter, som ved redningspersonalet ankomst viser sig at have hjertestop, er
ved anmeldelsen erkendt som havende hjertestop (1).

Løsninger
I øjeblikket er det to forskellige produkter på markedet.
Det ene produkt LUCAS (Lund University Cardiopulmonary Assist System) baserer sig på mekanisk kompression analogt til den manuelle kompression. Et stempel
presses 5 cm ned på sternum og der foretages derefter
aktiv dekompression via en sugekop. LUCAS er i version
ét baseret på trykluft og i version to baseret på batteridrift. LUCAS vejer 6 kg i trykluftudgaven (+ trykluft aggregat) og 8 kg i batteriudgaven.   
Det andet produkt, AutoPulse, baserer sig på en mekanisk sammensnøring af thorax med et bånd, som
nedsætter cirkumferencen med ca 20%. Det er altså hele
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thorax, der komprimeres og ikke kun det præsternale
område. Driften er baseret på et batteri. Anordningen er
er tung, idet den vejer 12 kg. Det kan bæres på ryggen i
stropper (2).
Begge produkter er godkendt af FDA.  

Erfaringer fra Akutlægebilen i Købehavn
I perioden september 2005 - januar 2008 lånte og
anvendte vi på Akutlægebilen i København (ALB) to
AutoPulse boards af firmaet Medidane. Båndene, der er
éngangs, men som vi valgte at anvende op til tre gange,
købte vi. Til registrering af anvendelsen har producenten
leveret et registreringsskema, som er blevet oversat og
en af lægerne (Martin Skielboe) har udviklet en Accessbaseret database som data fra skemaet blev indtastet i.
AutoPulse blev medbragt af lægeassistenten (også i
etageejendomme!) i situationer meldt som hjertestop.
Da specificiteten og sensitiviteten i denne melding som
anført er lav fik kun et mindre tal af hjertestoppatienterne
i start fasen mulighed for denne behandling. Nogle
positive patientforløb - herunder to sampublicerede
kasuistikker hhv. hypotermi og langvarigt behandlingsrefraktær ventrikel flimmer - begge med fuld godt cerebralt outcome øgede anvendelsen væsentligt (3). Den
intuitive oplevelse af effektiv hjertemassage indfandt
sig gradvist hos både læger og assistenter, ikke mindst
fordi en række patienter under anvendelse af AutoPulse
fik spontan om end ikke sufficient respiration under
pågående hjertemassage.
Vi har efterfølgende analyseret vore data og kan ikke
finde nogen forbedret 30 dage overlevelse. Resultatet er

| xx |

tvetydigt, idet anvendelsen ikke er foregået systematisk
og i nogle tilfælde blev AutoPulse anvendt på et meget
sent tidspunkt. Endelig ændredes guidelines for genoplivning i denne periode og blev implementerede på ALB i
starten af 2006 (4).    
Desværre oplevede vi i forbindelse med afslutningen på
testperioden nogle uforklarede batterisvigt, som gjorde
at vi ikke kunne fortsætte med anvendelsen. Firmaet Zoll,
der producerer AutoPulse oplyser at man nu har løst
batteri-problemstillingen. Vi er blevet tilbudt at forsætte
anvendelsen af AutoPulse, men vi har - bl.a. af økonomiske grunde (udgiften til bånd bliver med 700 behandlede
hjertestop ca. 300.000 kr.) - valgt at afvente resultaterne
fra en pågående stor multicenterundersøgelse – Cert.          
Træning i forbindelse med implementeringen blev gennemført i forbindelse med vore møder. Der kan ikke

lægges nok vægt på vigtigheden af denne, idet der i
startfasen, skal fokuseres på bl.a. at få skåret tøjet af og
placeret patienten korrekt på boardet, hvilket kræver at
patienten kommer næsten op at sidde.
AutoPulse er ikke registreret til anvendelse ved traumatisk hjertestop. Der er betydelig risiko for kontaminering
af elektronikken i boardet med blod.
Vi har på ALB i København ikke nogen praktisk erfaring
med LUCAS. I vores område anvendes den sporadisk
hos kardiologerne på Righospitalet i forbindelse med PCI
under pågående hjertemassage. Med de på nuværende
tidspunkt anvendte radiologiske projektioner til PCI er
AutoPulse ikke anvendelig her.

Dokumentation
For hverken LUCAS eller Autopulse foreligger der større
humane undersøgelser, der belyser hæmodynamiske for-
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hold under mekanisk hjertekompression. Der foreligger
én mindre human undersøgelse (N=16) (5) der beskriver
de intravaskulære trykforhold i forbindelse med anvendelse af AutoPulse. Den viser, at AutoPulse er i stand til
generere højere og mere ensartede aortatryk end der kan
opnås ved manuel massage.
Der foreligger én stor randomiseret delvist gennemført
multicenter undersøgelse (Aspire) af AutoPulse. Resultatet ved interimanalysen var, at der var en samlet
overdødelighed. Denne overdødelighed var på ét af de
fem centre, mens de øvrige fire centre havde en bedret
overlevelse efter anvendelse af AutoPulse. (6)    
For begge produkter pågår der i øjeblikket multicenter-,
prospektive randomiserede undersøgelser. For AutoPulse
hedder studiet Cert og undersøgelsen kører videre efter
første interimanalyse. Den tilsvarende undersøgelse af
LUCAS hedder Linc

Konklusion
Ved hjertestop lægges vægten på hjertemassagen. Bl.a.
på grund af udtrætning er der et behov for at automatisere denne proces. På markedet i dag er der to produkter
til automatisk ekstern hjertemassage tilgængelige - LUCAS og AutoPulse.
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På Akutlægebilen i Region Hovedstaden har vi praktisk
erfaring med anvendelse af AutoPulse. Anvendelse er efter en nødvendig systematisk indlæring - let. Boardet er
tungt, det vejer 12 kg og det, sammen med usikkerheden
omkring anmeldelsen af hjertestop begrænser anvendelsen den optimale anvendelse.
Der foreligger endnu ikke videnskabelig belæg for indførelse at automatisk ekstern hjertemassage især ikke da
såvel start- som driftsudgifter ikke er ubetydelige.
For både AutoPulse og LUCAS pågår store randomiserede, multicenterundersøgelser.

Referencer:
1) Matthiessen O et a Ugeskr Laeger 2008; 170: 1145. 2)
Kristensen P et al. UFL 2009; 171: 2463. 3) Risom M J
Emerg Med 2009  (Epub ahead of print). 4) Steinmetz
J et al Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52: 908. 5) Timmemann et al. Resuscitation 2004; 61: 273. 6) Hallström A et al JAMA 2006; 295: 2620.       

| PERSPEKTIVER |

PERSPEKTIVER FOR INDFØRELSE AF ELEKTRONISK,
PRÆHOSPITAL PATIENTJOURNAL
Søren Mikkelsen, overlæge, Lægeambulanceorganisationen i Odense, .
Anæstesiologisk-Intensiv afdeling. Odense Universitetshospital

»

Beskrivelse af database, epikrisefunktion samt perspektiver for
indførelse af elektronisk patientjournal i forbindelse med udrulning af
kvalitetsikringssystemer for lægelig præhospital behandling i Region
Syddanmark

Resume
Det præhospitale dokumentations- og kvalitetssikringsprojekt fordrer at alle deltagende læger indrapporterer
data og dikterer epikrise samme døgn som patientkontakten har fundet sted. Det fordres at alle præhospitalt
arbejdende læger har web-baseret adgang til en central
server via specielt konfigureret PC. Der skal tages højde
for nyanskaffelse og afskrivning af apparatur. Der skal
være en supportfunktion på både databasen, dikteringssystemet samt den centrale server.
Supportfunktionen på dikteringssystemet fordrer ekstern
konsulentbistand.
Supportfunktion på den centrale server skal være aktiv i
normal arbejdstid.
Der skal i budgettet tages højde for konsulentudgifter i
forbindelse med Sydlis og SAS’ arbejde med kontinuerligt dataudtræk.

Indledning
Kvalitetssikringsprojektet omfatter to processer samt en
eventuel overbygning på projektet. De tre trin omfatter
en databasefunktion, en epikrisefunktion samt en fremtidig indskrivning af journalmateriale direkte i patientens
elektroniske journal.

Beskrivelse af funktionerne:
Databasefunktionen
På basis af den velkendte ambulancejournal indtaster
ambulancelægen data relevante for tidsregistrering,
patientobservationer samt patientbehandling. Data
forudsættes indtastet af behandlende læge senest ved
afslutning af en vagt for at være tidstro.

Disse data danner baggrund for aktivitetsopgørelser og
basale kvalitetssikringsopgørelser.
Eksempler på data, der kan udtrækkes af databasen:
1) Antal patientkontakter
2) Tidsforbrug
3)	Overordnet patientbehandling (inkl. medicinindgift
samt mere specifikke procedurer)
4) Umiddelbar estimering af behandlingsresultat
5)	Patientdata med henblik på mere ekstensiv databehandling (CPR numre, indlæggelseshospital, behandlende læge eller organisation etc.)
Data kan indtastes enten direkte på den centrale server
eller på den enkelte ambulancelæges PC, der fungerer som lokal harddisk. Ambulancelægen ser følgende
skærmbillede ved indtastning af data:
De tre skærmbilleder  på næste side angiver, hvilke
parametre, der skal indtastes. Indtastningen kan for de
fleste parametre foretages ved hjælp af funktionstaster,
tabulator, piletaster samt mellemrumstast.
Efter endt indtastning gemmes data. Hvis ambulancelægen har netværksforbindelse (forbindelse til den centrale
server) kan data umiddelbart indtastes i denne server.
Er ambulancelægen på et skadested indtastes data i den
bærbare PC med henblik på senere overførsel til den
centrale server.
Af hensyn til muligheden for at tilføje en senere erkendt
patientidentifikation til et datasæt, er data tilgængelige
for ændring i op til 30 dage efter indtastning idet enhver
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adgang til data er logget med brugernavn. Efter 30 dage
er data låst for yderligere ændringer.

Epikrisesystemet

Den enkelte ambulancelæge eller organisation har
adgang til egne data. Den samlede datamængde er
tilgængelig for Region Syddanmarks præhospitale leder
samt administrator og systemansvarlige på Odense Universitetshospital.

Som en naturlig del af den præhospitale behandling (og
i øvrigt i henhold til bestående lovgivning) skal enhver
patientkontakt journalføres. Det pågældende journalnotat kan fremsendes til den modtagende hospitalsafdeling og patientens egen læge med henblik på eventuel
opfølgning.

Data skal danne udgangspunkt for en kontinuerlig kvalitetssikring. Der er i RSD vedtaget parametre for patientbehandling som anses for god kvalitet.
Der er dels tale om parametre relateret til patientobservation (eksempelvis blodsukkermåling hos patienter
mistænkt for at have sukkersyge), overvågning af puls,
blodtryk og iltmætning hos svært kvæstede patienter,
specifik medikamentel behandling af patienter med
blodprop i hjertet o.lign.) samt instrumentel behandling
af patienter (eksempelvis intubation og overtryksventilation (respiratorbehandling) af bevidstløse patienter).
Denne kontinuerlige evaluering varetages af Sydlis i
samarbejde med SAS. Udover den kontinuerlige kvalitetssikring forventes data anvendt til aktivitetsopgørelser.
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Epikrisen/journalnotatet indtales på en digital diktafon.
Notatet sendes som lydfil fra ambulancelægen til den
centrale server, hvor notatet lejres på en ambulancelægeeller ambulanceorganisationsspecifik adresse.
Herfra hentes lydfilen af en sekretær fra det fælles
lægeambulancesekretariat under afdeling V på Odense
Universitetshospital eller, for Svendborg Lægeambulances vedkommende, en sekretær fra anæstesiafdelingen
på Svendborg Sygehus. Journalnotatet indskrives og
sendes som journalnotat eller epikrise til det patientadministrative system (FPAS for Fyn og GS for Jylland),
hvorfra det er tilgængeligt for de relevante afdelinger og
praktiserende læger.

Fremtidige perspektiver
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Det præhospitale lægearbejde bør være dokumenteret
i indlagte patienters journaler som første journalnotat i enhver indlæggelse hvor patienten primært ses
præhospitalt før indlæggelse på hospital. For at sikre
dette bør de forskellige lægeambulanceordninger og
ambulancelæger have mulighed for at diktere ind i den
enkelte patients elektroniske journal. Det er i den sammenhæng problematisk at der i region Syddanmark er
forskellige elektroniske patientjournaler på de forskellige sygehuse.
Givet der kan etableres adgang for alle de præhospitalt
arbejdende læger til de forskellige elektroniske journaler, bør diktering af regelrette journalnotater kunne
blive etableret.
Et pilotforsøg er undervejs i Odense, hvor Lægeambulanceorganisationen bliver oprettet som et ”Ambulatorium”
med egen registrering. Journalnotater dikteret til den
elektroniske patientjournal vil herefter blive lagt ind i
journalen som et ”normalt” journalnotat.

Forudsætninger for database- og epikriseprojektets
gennemførelse
Alle præhospitalt arbejdende læger har web-baseret
adgang til den centrale server, adgang til PC konfigureret
til at kommunikere med den centrale server, samt aftaler,
der forpligter lægerne til at indtaste data og diktere epikriser eller journalnotater.
Der skal være en supportfunktion på både databasen,
dikteringssystemet samt den centrale server.
Der skal tages højde for nyanskaffelse og afskrivning af
apparatur.
Der skal tages højde for udgifter til eventuel udvidelse af
sekretariatet.

Hardware omfang
Større lægeambulanceordninger skal forsynes med 2
PC’er af hensyn til mulighed for backup ved PC-nedbrud.
Ordninger, der betjenes af flere læger skal have 2 diktafoner. Erfaringsmæssigt sker der midlertidige forsvindinger
for mindre genstande som eksempelvis diktafoner.

De økonomiske konsekvenser af et regionsdækkende
præhospitalt ambulatorium lader sig ikke kvantitere på
dette tidspunkt.
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INTERHOSPITALE TRANSPORTER
– DEN NORDSJÆLLANDSKE MODEL
Afdelingslæge, ph.d. studerende Charlotte Barfod, Anæstesiologisk afdeling, Hillerød Hospital

»

Baggrund
Interhospitale transporter er en tidskrævende og risikofyldt procedure.
Transporten iværksættes oftest med det formål at give patienten mulighed
for behandling eller diagnosticering på et højere specialistniveau. Typisk
ledsager personale fra hospitalets eksisterende beredskab, enten fra
stamafdelingen eller anæstesiologisk afdeling, hvorved sygehusenes
beredskab og effektivitet svækkes i transportperioden. Endvidere
medsendes ofte personale, der ikke har uddannelse eller erfaring indenfor
transportmedicin.

Den nordsjællandske model
I region Hovedstaden, planlægningsområde Nord, har
der siden 2006, hvor akutlægebilen blev oprettet, fungeret en præhospital ordning, hvor aktører med forskellige
kompetenceniveauer supplerer hinanden under endelig
ledelse og ansvar af akutlægebilsorganisationen. Det er
således muligt at tilbyde en dedikeret transportorganisation til regionens sygehuse.
Akutlægebilen er bemandet med speciallæge i anæstesiologi og døgndækkende. Lægeassistenten er ambulancebehandler niveau 3 (paramediciner). Der kører et antal
paramedicinerbemandede ambulancer i området, og
paramedicinerne veksler mellem tjeneste på ambulancen
og på akutlægebilen.

Ved behov for overflytning af en patient kontakter den
behandlingsansvarlige læge modtagende afdelings læge,
afklarer indikationen og aftaler tidspunkt for transporten.
Hvis patienten er svært ustabil kontaktes anæstesiolog
på sygehuset med henblik på intensiv terapi/stabilisering
før transport. Den behandlingsansvarlige afdelings bagvagt kontakter herefter vagthavende akutlæge via akut
visitationen (AVI). På baggrund af patientens tilstand og
sygdomskategori besluttes, hvilket ledsageniveau, der er
passende til den aktuelle transport (se fig. 1). Endvidere
aftales det relevante monitorerings- og behandlingsniveau under transporten. Hvis mere end to aktører skal
koordinere transporten, anvendes konferencefunktionen
via AVI. Akutlæge/lægeassistenten tager kontakt til vagtcentralen med henblik på rekvirering af ambulance.

Figur 1. Oversigt over transportledsagelseskategorier:
Kategori

Definition

Ledsagelse

Kompetencer

I

Manifest eller truende svigt af vitale
organer.
Fuld monitorering.
Evt. livreddende intervention.

Speciallæge i anæstesiologi og
anæstesi-/ intensiv sygeplejerske.

Alle

II

Svigt af enkelt organsystem.
Særlige observationer, evt. medicin
indgift.

Anæstesisygeplejerske eller paramediciner.

Observation og monitorering.
Avanceret luftvejshåndtering og
hjerte-lungeredning. Indgift af i.v.
medicin efter lægelig delegation
eller ordination.

III

Stabil patient, minimum observation. Ambulancebehandler
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Minimalt observations og monitoreringsbehov.
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Det er akutlægen, som har den endelige beslutningskompetence, hvad angår ledsagelsesniveauet og kørselsform,
og akutlægen har det entydige ansvar for patienten
under transporten.
Under transporten kører akutlægen i bårerummet med
patienten og med lægeassistenten eller paramedicineren
som assistent. Alternativt kan anæstesi- eller intensivsygeplejerske medtages, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt. Ved ankomst til modtagende sygehus overleverer akutlægen patienten til lægen på den modtagende
afdeling, som herefter overtager ansvaret for patienten.
Akutlægen er herefter fri til nye opgaver.
Der er flere oplagte fordele ved at anvende en dedikeret
transportorganisation med akutlægebilen som omdrejningspunkt:

•	Sikkerhed under transporten, for patienten og
transportholdet
Alle, der forestår transporterne, er vant til at arbejde i det
præhospitale miljø. De er rutinerede i brug af transportudstyret, kender indretningen af ambulancerne og
anvender taskerne og den medicin, der medbringes,
jævnligt. Lægeledsagelsen foretages af speciallæge
med uddannelse og erfaring indenfor transportmedicin,
hvilket sikrer patienten en optimal behandling og observation under transporten. Der anvendes dedikeret og
godkendt transportudstyr; pumper, monitor m.m., hvilket
sikrer optimal sikkerhed, både for patienten, men også
for transportholdet, idet alt materiel er robust og driftsikkert og kan fastgøres sikkert under transporten.

•	Entydig ledelse og kommunikation
Akutlægen er øverst ansvarlig for transporten, og der er
derfor ingen tvivl om ledelsesansvaret. Endvidere er alle
præhospitale aktører vante til at rådføre sig med akutlægen såvel under primære som sekundære transporter.
Alle paramedicinerne kører som lægeassistenter på akutlægebilen, hvilket bevirker, at der er et godt kendskab til
samarbejdspartnernes dømmekraft og kompetencer.

•	Kort responstid og kortest mulig indsatstid
Transporterne kan iværksættes med kort varsel, idet ledsagepersonalet er ”på hjul” og derfor oftest kan foretage
transporten umiddelbart. Under den indledende konference omkring transporten aftaler akutlægen og lægen
på afsendende afdeling en tidsplan, så afdelingen har
klargjort patient, medicin, journalnotater mm., når akutlæge og ambulance ankommer, sådan så transporten kan
iværksættes uden forsinkelse. Når patienten er overleveret til modtagende afdeling er akutlægen straks fri igen til
andre opgaver i modsætning til andet transportpersonale
fra sygehuset, der først skal transporteres tilbage. Tiden
fra ankomst til modtagende sygehus til akutlægen atter
melder klar er ca. 15 min.

•	Optimal udnyttelse af akutlægen
Ledsageniveauet fastsættes af akutlægen ud fra gældende rekommandationer, således at akutlægebilen

kun bindes til de mest krævende transporter. Idet alle
interhospitale transporter koordineres af vagthavende
akutlæge, har denne et overblik over, hvilke ressourcer,
der er til rådighed i området. Endvidere kan akutlægen
let rådgive f.eks. en paramediciner under en kategori 2
transport, idet akutlægen tidligere har hørt om patienten
og kender den tilgrundliggende problemstilling. Endelig
har paramedicinerledsagede transporter muligheden for
rendezvous med akutlægebilen.

•	Optimal udnyttelse af ressourcer på sygehusene
Ved at lade den præhospitale organisation forestå transporterne drænes sygehuset ikke for ressourcer, og man
kan opretholde normal aktivitet. Endvidere bruges ikke
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ressourcer på at aflønne hospitalsansatte speciallæger
for at stå til rådighed til interhospitale transporter.
Siden oprettelsen af Akutlægebilen i Nordsjælland 1.
september 2006 frem til ultimo oktober 2009 er der gennemført i alt 995 interhospitale transporter, svarende
til i gennemsnit 1 transport dagligt året rundt. De 803
transporter (81%) er gennemført som kategori 1 transport
med ledsagelse af akutlæge, 192 transporter (19%) er
gennemført som kategori 2 transporter med ledsagelse
af paramediciner.

Fremtiden
Grundet centralisering og specialisering af behandlingstilbud forudser vi en stigning af interhospitale transporter
og også en længere varighed af den enkelte transport.
Det er planen, at akutlægebilsorganisationen skal kunne
varetage interhospitale transporter af kritisk syge patienter
(intensiv og akutte ustabile patienter) i alle planlægningsområder i region H i løbet af 2010.
Der vil dog stadig være mange andre aktører involveret i
de interhospitale transporterer. Der er derfor brug for en
struktureret tilgang og håndtering af patienter, der skal
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transporteres. Kurset Safe Transfer and Retrieval (STaR)
er netop afholdt for første gang i Danmark. Her anvendes en struktureret tilgang til vurdering, klargøring samt
transport af patienter såvel intra- som interhospitalt.

Referencer
1. Præhospital indsats og Sundhedsberedskab, Region
Hovedstaden, Underudvalget for hospitalsstruktur,
2007.
2. Vejledning ved ambulancetransport. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv medicin, Præhospital- og Akutmedicinsk Udvalg. Ugeskr Læger
2010;172(17):1300-1303.
3. Safe Transfer and Retrieval- the practical approach /
Advanced Life Support Group; edited by Peter Driscoll
et al. 2nd edition, Blackwell publishing, 2006.
4. Rekommandation for ledsaget ambulancetransport
med anæstesipersonale.
Klinisk vejledning, Nordsjællands Hospital, 2009.
5. Ambulancetransport af patienter mellem hospitaler.
Administrativ vejledning udarbejdet af enheden for
akut medicin og sundhedsberedskab, Region Hovedstanden 2010.
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HVAD ER EN PARAMEDICINER OG HVILKE FUNKTIONER
OG KOMPETENCER HAR DISSE I REGION NORDJYLLAND?
Christina Brønner, sundhedsfaglig konsulent, og Poul Anders Hansen, overlæge, præhospital leder
Præhospitalt Beredskab, Region Nordjylland

»

En paramediciner er en ambulancebehandler med mindst 3 års erfaring som
ambulancebehandler og som efter ansøgning, herefter personlighedstest,
skriftlig og praktisk prøve og samtale, er fundet egnet til at komme på en 5
ugers paramedicineruddannelse.

Uddannelsen består dels af 8 dages teori, dels af 10
dages hospitalspraktik og 6 dages kørselspraktik ved
en akutlægebil. Begge praktikker skal være gennemført
på tilfredsstillende vis før paramedicineren kan blive
indstillet til den afsluttende eksamen. Eksamen består af
en skriftlig eksamen med essay opgaver og en mundtlig
eksamen, hvor eleven trækker en case, hvor en patient
ud fra et symptombillede skal behandles i forhold til
paramedicinerens kompetencer. Ved både den mundtlig
og den skriftlige eksamen er det læger med præhospital
erfaring som er henholdsvis eksaminator og censor. Censor må ikke komme fra den region, hvor den teoretiske
del af uddannelsen foregår.

Hvad lærer paramedicinerne under uddannelsen?
Uddannelsen har sit udgangspunkt i Bekendtgørelse nr.
977 fra 26/9 2006 om ”Planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse
af ambulancepersonale mv.”
I løbet af de 8 dages teori lærer paramedicinerne en dybere anatomisk, fysiologisk og farmakologisk forståelse,
som skal gøre dem i stand til at forstå mere komplekse
symptombillederog kunne vurdere og dermed initierer
en korrekt medicinsk behandling præhospitalt. Denne læring i forståelse af komplekse symptombilleder udfordres
yderligere under de 10 dages hospitalspraktik og de 6
dages lægebilspraktik.
I Region Nordjylland (RN) har vi haft paramedicinere i
daglig drift i ambulancetjenesten siden 2006. I løbet af
2010 når vi op på 50 paramedicinere i regionen. Paramedicinerne kører i enmandsbetjente biler. Disse biler er
placeret strategisk rundt om i regionen. Formålet med
paramedicinernes udrykning er ikke nødvendigvis at
komme først til patienten, men at fungerer som en ekstra
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ressource, som på bestemte meldinger, rykker ud og
supplerer den behandling som ambulancebehandleren
kan give, med mere avanceret præhospital behandling.
Paramedicinerne har ikke udelukkende vagt på paramedicinerbiler, men kører også en del af deres tjeneste på
akutambulancer og for nogles vedkommende også som
lægeassistent på lægebilen.
Jævn før Bek. 977 skal paramedicinerne tilbydes årligt
en uges vedligeholdelses- og efteruddannelse i form af
hospitalspraktik. I 2008 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse blandt RN´s paramedicinere angående den
enkeltes behov for efter- og videreuddannelse. Undersøgelse viste, at der umiddelbart ikke var behov for hospitalspraktik, men derimod en kombination af teoretiske
temadage, simulationsdag og kørselspraktik. Resultatet
af undersøgelsen kan hænge sammen med at paramedicinerne på hverdage går til hånde i regionens skade/
modtagelser, når de ikke er på udrykning, og derved får
dækket deres behov for praktik på hospitalerne.
I 2009/2010 har vi i RN planlagt og afholder efter- og
videreuddannelse for alle paramedicinerne, for at de
kan holde sig ”skarpe” i deres erhvervede kompetencer.
Uddannelsen for det enkelte år forløber over 12 måneder
og strækker sig for den enkelte paramediciner over 5
spredte dage.
I 2009 var hovedemnet hjertesygdomme, hvor de blev
undervist en hel dag af en kardiolog. Endvidere fik de udvidet deres kompetencer til at bruge en intraosseøs nål.
Den praktiske del af undervisningen i den intraosseøse
nål foregik i Center for Medicinsk Simulation (CMS), en
dag kombineret med anden træning i andre cases ved
hjælp af simulation. Kompetencen til anvendelse af den
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intraosseøse nål er uddelegeret til paramedicinerne til
brug ved hjertestopbehandling, hvor de efter 2 forsøg
ikke kan anlægge en iv-adgang. Argumentet for indførelse af denne kompetence er, at alle patienter med hjertestop, skal kunne få en optimal medicinsk behandling
jævnfør guidelines 2005. Anvendelse af den intraossøse
nål kører som et etårigt projekt.
I 2010 er hovedemnet gravide, fødsler og det akutte barn.
Endvidere har vi startet et projekt, hvor paramediciner
lærer at intubere patienter med hjertestop ved hjælp af
Airtraq. Der er altså ikke tale om, at paramediciner giver
anæstesi, hvilket jo er det farlige ved en intubation, for
at kunne bruge en Airtraq. Airtraqen må udelukkende
bruges ved hjertestop. Undervisningen i Airtraqintuba-

tion foregår ligeledes i CMS. Projektet løber over 2 år og
ledes af en anæstesioverlæge og to anæstesikursister.
Desuden er der i såvel 2009, som i 2010 afviklet en højt
prioriteret temadag: ”Spørg Lægen”, hvor den enkelte
paramediciner med udgang i egne erfaringer/oplevelser indsender spørgsmål i forhold til problematiske
situationer de har stået i, farmakologiske spørgsmål
eller sygdomme, som ønskes gennemgået/diskuteret.
Underviserne, der varetager temadagen, er selv aktive
læger ved regionens lægebil. Disse læger er vant til at
have den rådgivende og vejledende funktion i forhold til
regionens paramedicinere, har et dybdegående indblik i
paramedicinernes uddannelse, deres arbejdsbetingelser
og specifikke regionale funktioner.

EN LØRDAG PÅ LÆGEBILEN I KOLDING
Dennis Køhler, overlæge, Anæstesiologisk afdeling, Kolding Sygehus, Leder af Kolding Lægebil

»

Kom med en tur på en lægebil og se hvad kollegerne laver. Få indsigt i
procedurer og læs om de forskellige typer ture.

Du kommer med på Lægebil Kolding en tilfældig lørdag
i marts. Vagten begynder klokken 0700 og der er et
kvarters overlap. Ofte bliver den afgående kollega dog
længere for at diskutere vagtens hændelser.
Vagtoverleveringen tjener flere formål. De rent praktiske
med bytte af vagttelefon, pager, nøgler til bil og medicinrum, samt information om ting der har betydning for
driften: Blokerede adgangsveje, nedlukkede scannere,
specielle udendørsarangementer osv.

Andre væsentlige formål er debriefing eller måske mere
specielt defusing. Her lettes hjertet for dilemmaer,
tanker og ubehagelige oplevelser. Der er selvfølgelig
mange standardsituationer på lægebilen, men også
mange dilemmaer som opstår fordi man færdes i miljøer der kan være ganske anderledes end dem man er
vant til fra sygehusarbejdet. Vejrliget kan være fjendtligt. Man kan føle sig utryg eller blive fysisk truet på den
snuskede bar eller hjemme hos folk. Man kan risikere at
møde nogle man kender i færdselsuheldets sammenkrøl-
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lede bil, blive kaldt til feberkramper hos sin nabo eller
en sygehuskollega, eller stå og høre på børns skrig
mens de brænder inde i et hus uden at kunne gøre
andet end at se på.
For den tilgående ambulancelæge er det ofte nok at lytte
og bekræfte at håndteringen var fornuftig og den bedste
løsning med de forudsætninger der var givet i en usædvanlige situation, eller fortælle at man synes det var vel
udført professionelt arbejde.
Flere af dagens opgaver er ikke patienterelaterede. Alt
bilens udstyr gennemgås i samarbejde mellem lægen
og lægeassistenten. Det udstyr som anvendes hyppigst
kontrolleres to gange i døgnet, mens resten kontrolleres
i løbet af ugen. For eksempel kontrolleres tasken med
udstyr til avanceret luftvejshåndtering én gang ugentligt.
Den er ikke i brug dagligt og hvis den kontrolleres oftere
går den sterile papirsindpakning i stykker.
Kontrollen udføres efter pakningslister og efterfølgende
påsættes en bandarole som garanti for at der ikke mangler udstyr eller er udløbet medicin i tasken. De forskellig
kontrolprocedurer udnyttes også til at tale med lægeassistenten om udstyr, medicin, indikationer osv.
Da lægebilens udstyr skal kunne slæbes hundrede
meter ud på en mark eller op på femte sal, er udstyret
organiseret i praktiske håndterbare tasker. Stort set
alt kan tages ud af bilen og medbringes til skadested
eller ambulancens bårerum. Udstyret i taskerne er
organiseret så det dels er nemt at bevare overblikket,
men også nemt tilgængeligt. Der er en rygsæk med
ilt, sug, ventilation osv. til BLS. En taske med udstyr til
børn mindre end 10 kg. En lægetaske med de hyppigste anvendte eller allermest kritiske ting. En taske til
avanceret luftvejshåndtering. Øvrigt udstyr som respirator, infusionspumpe og defibrillator er også mobilt
og nemt monterbart i ambulancen, så det er sikkert at
anvende under transport.
Der ligger megen tankeproces bag udstyrets placering i
taskerne. Simpelhed og overblik søges kombineret med
at undgå tidsspildende procedurer.
De ting der skal bruges sammen er derfor placeret i
samme hovedrum eller minitaske, men opdelt i små
lettilgængelige rum. Lægetasken har et udfoldeligt rum
med intubationsudstyr, således at lægen i princippet
kan intubere selv, i fald lægeassistenten er optaget af
noget andet. Børneudstyr og voksenudstyr er adskilt så
lægeassistenten ikke kommer til at montere en børnestilette i en voksentube. Voksentuberne har forudmonterede
stiletter så de er klar til brug. Cufsprøjten er taget ud
af papiret. Ved siden af laryngoskoperne findes Tiomebumal, Suxameton, Fentanyl, med tilhørende sprøjter
og optrækskanyler. Resten af lægetaskens sprøjter og
kanyler er placeret i medicinenheden eller der hvor de
skal anvendes f.eks. minitaskerne til behandling AKS- eller hypoglykæmipatienter.
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Lægebil Kolding er placeret i sin egen nybygning udfor
skadestuens ambulancehal. Det betyder at man kan
drage fordel af flere af sygehusets faciliteter. Hele sygehusets logistikapperat mht. indkøb af utensilier udnyttes.
Lægebilens medicinskab kontrolleres og opfyldes af en
farmakonom der sørger for at der altid er tilstrækkeligt
og datokorrekt medicin.
Hvis arbejdet tillader det køres ned på Falck-stationen.
Som nystartet organisation er det vigtigt at bidrage
til samarbejdet ved at deltage i fællesskab og snak. Et
eksempel på det er aftenens faste punkt, nemlig aftensmaden kl. 18 som laves af brandberedskabet. Her spiser
cirka 16 aftensmad samtidig og ofte bliver der diskuteret
faglige ting som behandling, kompetencer, samarbejde
med lægebilen og tidligere missioner.
Første alarmkald er fra 09.49 til 10.10: Mulig mors. En
94-årig kvinde er fundet død af hjemmesygeplejersken.
Der er endnu ikke sikre dødstegn. Lægens rolle i dette
tilfælde er at undgå en udrykningskørsel igennem byen
med en død person der forsøges genoplivet fordi der
ikke er lægmandssikre dødstegn. Politiet orienteres efter
vanlige retningslinier, da der ikke er vidner til dødsfaldet.
Der opstår en situation hvor det diskuteres hvem der skal
betale for transporten til kapellets 6-timers stue. Ligtransport er ikke en Regional opgave, men mange pårørende
ønsker afdøde transporteret til kapellet. En af de pinagtige opgaver er at spørge til den ulykkelige ægtefælle
eller pårørendes godkendelse af, at boet får en regning
på nogle tusinde kroner for transporten.
Klokken 10.30 til 11.20. En af lørdagens faste indslag på
stationen er brandøvelsen. Her øves frigørelse, basal
brandslukning og der rutineres i brug af materiellet. I dag
tager lægen en tur op i brandbilens lift og imens lægeassistenten vasker nattens mudder af lægebilen, sprøjter
lægen med vand 36 meter oppe.
Brandøvelsen afbrydes fra 11.20 til 11.30. Alarmkald:
Drukneulykke i Lillebælt. 4 ældre mænd er kæntret i en
båd, men har reddet sig op igen og kommer temmelig
forkomne ind til land, hvor de er blevet modtaget af primærambulancen. Da lægebilen kommer til stedet finder
vi 4 forskrækkede, forkomne og kulderystende mænd der
er ved af afklæde sig det våde tøj. De er ABC-stabile og
opvarmes passivt med folie- og ambulancetæpper.
Ved al patientkontakt laves der en ambulancejournal
med stamdata, vitalparametre og behandling. Der er to
gennemslagskopier. Den ene gives til patienten hvis de
afsluttes på stedet. Ellers medgives kopien til modtagende afdeling, så de kan se hvad der er givet af medicin
eller hvad tidspunktet var for reetablering af cirkulationen
med hjertestop. Den anden kopi gives til behandleren på
primærambulancen, som dokumentation, hvis der f.eks.
er foretaget behandling der ligger udover behandlerens
kompetence. Desuden skrives en epikrise til patientens
egen læge om hændelsen.
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Klokken 11.37-12.01. Rekvireres af primærambulance
fra Vejen. 41-årig kvinde som er gravid i uge 33 med
tvillinger. Kvinden er i fødsel og der er 1 minut imellem
veerne. Der laves rendez-vous på vej til sygehus. Sammen med en ekstra fødepakken tages akuttasken til børn
under 10 kg med. Den fødende overtages af jordemødrene i skadestuen.
Få minutter senere alarmeres igen. Fra 12.05 – 12.37.
Alarmkald: 62-årig mand med førstegangs-krampetilfælde på landet udenfor Kolding, efterfølgende ukontaktbar. Vitalparametre og blodsukker er normale.
Desorienteret med GCS 9. Patienten er ABC-stabil og i
begyndende opvågning. Overføres uden lægeledsagelse
til Vejle neurologisk afdeling. Lægebilen kører hjem mod
Kolding, men omdirigeres til Fredericia by klokken 12.43
– 13.21. Alarmkald: 86-årig mand med akut hemiparese.
Patienten er kontaktbar uden kontraindikationer imod
trombolyse ifølge visitationsretningslinierne og overføres uden lægeledsagelse til Odense Universitetshospital
med henblik på trombolyse. I Finland undgås en del
transporter ved tele-trombolyse. Her køres patienten til
lokalt sygehust mhp. CT-C. Scanningen ses af universitetshospitalets neurolog, der via webcam og en lægelig
stedfortræder undersøger patienten, hvorefter trombolyse gives lokalt.
Lægebilen omdirigeres igen inden den når at returnere.
Klokken 13.46 – 14.12. Til almindelig alarmkald: 49-årig
kvinde med hjertetilfælde. Lægebil først på stedet og ud
over lægetasken tages genoplivningsudstyr og defibrillator med ind. Kvinden har centrale brystsmerter, er
klamtsvedende og er dyspnøisk. EKG viser supraventrikulær takykardi frekvens 180 og blodtrykket er 80/45.  
Der gives ilt, anlægges iv-adgang og gives Cordarone
150 mg. Efterfølgende påsættes 12-punktselektroder og
imens primærambulancen når til stedet falder patientens
rytme til 125 og blodtrykket stiger til 110/55, brystsmerterne forsvinder og huden bliver tør. Overførsel til kardiologisk afdeling på Kolding Sygehus. Normalt ville lægen
ledsage patienten ind, men mens patienten optages på
båren kommer der nyt kald.
Ved flere opgaver vurderer lægen hvor man gør mest
gavn. Til den vurdering bruges selvfølgelig alvorlighedsgraden, men også afstanden til skadested kan betyde
noget i prioriteringen af opgaver. Endvidere er det en
mulighed at ringe til anmelder eller primærambulance
for at kunne supplere sine oplysninger.
Klokken 14.12 – 15.40. Hindsgavl Dyrepark. 80-årig mand
falder om i menneskemængde med hjertestop. På skadested er opstartet massage ved 4 praktiserende læger
og et par sygeplejersker, alt i mens ca. 300 mennesker er
tilskuere.

sættes over 10 minutter med Adrenalin, Atropin, Cordarone og Bikarbonat. Der er sufficient maskeventilation så
intubationen nedprioriteres nogle minutter til fordel for
etablering af cirkulation. Patienten får cirkulation og der
opstartes køling med isposer og koldt saltvand. Med en
cutter tager afklædningen kun få sekunder. Under transporten til OUH lægges en ekstra iv-adgang og ventilationen fortsættes med respirator. Capnograf viser 5,2 kPa.
Patienten modarbejder respiratoren uden dog af være
vågen og han sederes med propofol. Stabil cirkulation
og EKG er uden infarktsuspisio. Der sendes tele-EKG til
kardiologisk vagthavende og pt. bringes med lægeledsagelse til skadestuen på OUH.
Visitering af patienter foregår efter faste retningslinier
som kan brydes hvis det er relevant. F.eks. køres udenom
centralsygehuset og direkte til universitetshospital hvis
det er sandsynligt at pt. har gavn af mere avanceret
behandling. Det kan f.eks. være STEMI-patienten med
muligt PCI-behov, patienter med hovedtraumer, patienter
med multitraumer eller apopleksipatienter som er trombolysekandidater.
Lægebilen returnerer til Kolding. Reservetasken sættes
i bilen og respiratorslanger skiftes så lægebilen er klar
til endnu en tur. Den brugte taske fyldes op og sættes til
reserve.
Ambulancejournalerne indtastes i databasen og epikriser
til egen læge dikteres. Databasen er fælles for Regionsyddanmark og epikriserne dikteres som lydfiler der
overføres til sekretariatet i Odense, hvor den skrives og
sendes næstkommende hverdag.
Borddækningen på stationen afbrydes klokken 17.49 –
18.40. Kaldes til Bredsten. Ét-årig pige med førstegangskramper. Sandsynligvis feberkramper. Der ringes undervejs til primærambulancen. Behandleren har givet rektal
stesolid. Kramperne er kun en sitren, men luftveje og vejretrækning er problematisk og der aftales rendez-vous på
vej mod børneafdelingen på Kolding Sygehus. Ved mødet
på landevejen tages lægetasken med i bårerummet og
ambulancen fortsætter kørslen uden yderligere ophold.
Luftveje og respiration stabiliseres ved at lægge tæppe
under skuldre og ryg. Barnet afklædes og der anlægges
iv-adgang. Ambulancen har en observatør med og turen
ind bruges til at fortælle om feberkramper og frie luftveje
hos små børn.
19.00 vagten slutter. Den nye vagthavende er mødt 10 minutter før. Så er der ekstra tid til at diskutere hændelser.

Primærambulancen kommer 5 minutter efter og der
gives 200 J på ventrikelflimmer. Der er langsom rytme
frekvens 25, men ingen puls, Lægebilen kommer til
stedet og der lægges iv og genoplivningssceancen fort-
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Idunt ing ex enis ex ex eliquis aliquiscing ex enisci
eummoluptat adiam, consequat nisis alit, quam,
sequissis augue vullutpat ad molestrud tie dio dunt
alisit, quatue ex exerat vulputatisi.
Sandreet lorero odignisi.
Um zzriusci etue del ulla conse tat. Ut lute venibh ea
amet nisit velis dionulput at, quis dolortio core vel
endre facillam in vullandre erillut aliquisisl utat, conse
tie conse dit, vullam alit utpat. Landreet wis nibh
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AKUT PRÆHOSPITAL BEHANDLING
af Steffen Høgskilde & Mogens Bredgaard Sørensen.

»

"Enhver anæstesiolog vil umiddelbart indse, at en effektivisering af akutbehandlingen inden for en region kun kan opnås, såfremt man griber ind
i alle systemets faser. Man må sikre en god primærbehandling på åstedet,
forbedre ambulancetransportsystemet og øge beredskab og effektivitet inden
for sygehusets skadestue- og akutafsnit. Inden for det samlede EMS-system
(Emergency-Medical-Service) er koordinering af ekstramurale og intramurale
dele af systemet nødvendig, såfremt resultatet skal blive optimalt. En såkaldt
koordinering kan bedst opnås, såfremt den, der organiserer EMS-systemet
i regionen, føler sig lige ansvarlig for den del af akutbehandlingen, der må
udføres uden for sygehuset, og for den del, der hører hjemme på sygehuset."
"Anæstesiologien har forudsætninger for at kunne organisere et koordineret EMSsystem. Det er mit håb, at fremtidens anæstesilæger vil tage denne udfordring op
og påtage sig ansvaret for organisationen af akutbehandlingen af kritisk syge
patienter i hele den region, der betjenes af det sygehus, hvor han er ansat".
Henning Poulsen, 1974. (Citat fra Dansk Anæsthesiologisk Selskabs festskrift i
anledning af Selskabets 25 års jubilæum).

Historie
Præhospital behandling (PHB) er ikke en ny åbenbaring.
Historisk kan præhospital behandling spores tilbage til
oldtiden. Udviklingen er nært knyttet til militærets behov

for medicinsk behandling og udvikling af medicinske
behandlingssystemer. Den såkaldte Edwin Smith papyrus
(1.500 f.k) beskriver således, hvordan allerede oldtidens
ægyptere behandlede deres sårede på slagmarken.
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Ambulancekonceptet tilskrives dr. Jean Larrey, en af
Napoleons læger. Under Napoleonskrigene i 1790´erne
foreslog Larrey brugen af "ambulance volantes", hvorved
de sårede soldater kunne flyttes væk fra kamppladsen
ved brug af køretøjer. Behandlingen af soldaterne blev
påbegyndt allerede på slagmarken og fortsat under
transporten tilbage til feltlazarettet. For at transporten
skulle foregå så varsomt som muligt, fik han konstrueret
specielle hestekøretøjer - ambulancer - hvor kabinen
var ophængt i store fjedre, hvorved kørsel kunne foregå
uden for mange rystelser, selv gennem uvejsomt terræn.
Kabinens indre var også hensigtsmæssigt indrettet,
idet den både var blødt polstret og udstyret med hylder
til instrumenter og forbindsstoffer, således at det var
muligt, at foretage kirurgiske indgreb, som for eksempel
amputationer.
De fremskridt, der vitterligt er sket inden for PHB siden
Napoleons tid, har ligeledes overvejende været relateret
til krige. Specielt de krige, hvor USA og andre teknologisk højt udviklede nationer har deltaget. Den hurtige og
skånsomme transport med helikoptere af hårdt sårede
amerikanske soldater under Korea krigen tilbage til
veludstyrede feltlazaretter bemandede med et højt kvalificeret hospitalspersonale, er således velkendt fra den
amerikanske filmserie MASH. Under Vietnamkrigen blev
soldaterne allerede på skadestedet og under transporten
til felthospitalet underkastet en aggressiv væsketerapi,
hvilket resulterede i, at mange unge amerikanske mænd
overlevede. Men den mest imponerende akut medicinske præhospitale behandlingsindsats i nyere tid må nok
tilskrives israelerne i deres krige, hvor de tre elementer
i PHB, nemlig - stabilisering på skadestedet - hurtig, skånsom og kvalificeret transport - til det relevante, definitive
behandlingssted, var særdeles effektiv.
De medicinske erfaringer og behandlingsmæssige
fremskridt, som blev erhvervet under krigstid er efterfølgende i varierende grad blevet appliceret på den
civile befolkning. Under Vietnamkrigen iagttog den
amerikanske befolkning for første gang krigens rædsler i
fjernsynet hjemme i deres stuer. Her kunne befolkningen
se, hvorledes avanceret behandling på skadestedet og
hurtig evakuering, inklusiv brug af helikopterambulancer,
markant reducerede sygdom og dødelighed som følge af
traumer. Betragtede man herefter behandlingssystemet i
de amerikanske byer og på motorvejene opdagede man,
at systemet her på ingen måde kunne sammenlignes
med det effektive militære præhospitale behandlingssystem. Man indså, at sygdom og dødelighed som følge af
penetrerende og stumpe traumer var meget højere end
den var på slagmarken i Vietnam. Denne nye erkendelse
harmede befolkningen og medførte et massivt krav om
lovgivning, som kunne sikre et moderne integreret præhospitalt behandlingssystem, som udnyttede den nyeste
medicinske viden.
I Danmark er disse åbenlyst rigtige behandlingsprincipper, urimeligvis, delvist blevet henvist til glemmebogen.
Eksempelvis har det indtil for nylig været reglen mere
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end undtagelsen, at en ambulance blot var en ombygget
dårligt affjedret varevogn. Tankevækkende, i betragtning
af, at man i mange år i erhvervslivet har kunnet finde ud
af at foretage "atraumatiske transporter" af skrøbeligt
gods ved for eksempel brug af særligt luftaffjedrede
køretøjer. Det er også tankevækkende, at der her i landet
er lovgivning for, hvorledes dyr skal transporteres til
slagterierne, men ikke hvorledes syge og tilskadekomne
mennesker bør observeres, behandles og transporteres
til hospital.

Præhospitale udrykningsordninger i Danmark
Århus:
I begyndelsen af 50-erne blev der i Århus oprettet en udrykningsordning, hvor en anæstesilæge fra Århus Kommunehospital kunne rekvireres af ambulancevæsnet til
særligt alvorlige tilfælde. Selv om ordningen fungerede i
mange år, blev den aldrig rigtig en succes. Retrospektivt
er det åbenlyst, at de dårlige resultater skyldtes, at udrykningstiden var for lang, samt at anæstesilægen kun blev
kaldt til de mest alvorlige ulykker, hvor patienten oftest
allerede var afgået ved en voldsom død. De involverede
anæstesiologer mistede derfor motivationen og tiltroen
til værdien af PHB.
København:
- Visitatorordningen
I slutningen af 50-erne blev der også i København
etableret en ordning med anæstesiologisk assistance til
behandling på skadestedet. Ordningen overgik i 1960
til Visitator på Kommunehospitalet. Visitators primære
opgave var at fordele indlagte patienter til relevante
hospitalsafdelinger og det var kun ved "særlige lejligheder", at visitator blev afhentet af brandvæsnet. Da jobbet
som visitator blev varetaget af læger fra vidt forskellige
specialer (psykiatere, øjenlæger, gynækologer m.fl.) var
denne form for præhospital indsats ikke særligt tilfredsstillende og oftest bestod opgaven - lige som i Århus - i
at erklære patienten for død, efter at brandvæsnet havde
fremdraget den pågældende overkørte person fra under
et tog eller en sporvogn. Normalt optrådte visitator på
skadestedet i fin, hvid kittel med pæn skjorte og slips
samt velpudsede blanke sko, en ikke særlig hensigtsmæssig påklædning til disse opgaver.
- Anæstesilæge til skadestedet
Det var et væsentligt fremskridt, da Københavns Brandvæsen i 1977 indgik en aftale med Anæstesi-Intensiv afdelingen på Københavns Kommunehospital om, at man
i stedet for visitator fik mulighed for at afhente og bringe
en anæstesiolog. Den senere og nu pensionerede generallæge Knud Jessen og pensionerede overlæge Johannes O. Hagelsten indså på et tidligt tidspunkt værdien af
denne ordning, og der blev derfor på afdelingen anskaffet udstyr, således at man kunne foretage behandling på
skadestedet. Udstyret bestod af en lystfiskerkasse, som
kunne åbnes for oven og trækkes ud og som blev fyldt
med alle relevante instrumenter og diverse medikamenter. Desværre viste det sig, at kassen havde en uheldig
tendens til at vælte i kampens hede, eksempelvis, hvis
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den i skyndingen blev placeret lidt for skævt på en baneskråning, hvorved hele indholdet faldt ud. Siden blev
udstyret suppleret med en af tidens moderne duffelcoats
og et par gummistøvler, idet de første erfaringer viste, at
en frysende anæstesiolog kun iført tyndt operationstøj og
træsko ikke var meget bevendt i kulde, regn og sne.
Trods disse sofistikerede tiltag begyndte der alligevel
allerede efter få år at komme kritik af ordningen. Brandmændede følte ofte, at de ved anæstesilægens ankomst
til skadestedet blot fik en ekstra patient at tage sig af. Enten var lægen blevet køresyg af at sidde i ambulancens
bårerum under udrykningen eller også var de oftest
meget voldsomme syns-og lydindtryk, der mødte ham/
hende på skadestedet, så chokerende, at vedkommende
ikke var i stand til at foretage sig ret meget fornuftigt.
I fagbladet Brandmanden blev det - i overensstemmelse med sandheden - påpeget, at de udsendte læger
sædvanligvis ikke havde tilstrækkelig med hvad man i
fagsproget kaldte skadestedserfaring. Lægerne var ikke,  
hverken psykisk eller praktisk,  i stand til at fungere på et
skadested.
Selv om læger og sygeplejersker i deres faglige liv
på hospitalerne konfronteres med død og ulykker, så
stiller virkeligheden uden for hospitalets beskyttende
mure en række anderledes barske krav, som de færreste umiddelbart kan honorere. Man skal således kunne
arbejde under forhold, hvor ens egen sikkerhed ikke er
garanteret f.eks. midt på en trafikeret vejbane, under
et larmende lokomotiv, i vraget af en bil eller dybt i et
lastrum på et skib. Man skal kunne arbejde med chokerede vidner eller pårørende som tilskuere, ofte er der
personer, som forsøger at blande sig i behandlingen
ved tilråb eller i nogle tilfælde rent fysisk. Man oplever
social elendighed og jævnligt bliver man vidne til dybt
tragiske, dybt "uretfærdige" hændelser. Dertil kommer, at selve behandlingen må foregå under primitive
forhold, hvor apparatur og medicin er begrænset til
det, man har med i sin taske. Operationslampen er den
medbragte lommelygte, og der er ingen mulighed for
at tilkalde en kollega, som kan bistå med det praktiske
arbejde eller med gode råd.

Forsøg med hjerteambulance i København:
Det er sandsynligt, at brandmændenes stigende kritik af
udrykningsordningen fra Kommunehospitalet i begyndelsen af firserne også skyldtes, at de i disse år deltog
i en forsøgsordning med en hjerteambulance. De fik
her et førstehånds indtryk af, hvorledes en avanceret
medicinsk indsats kunne appliceres i det præhospitale
miljø. Hjerteambulancen, som foruden en brandmand
var bemandet med en kardiolog og en anæstesisygeplejerske fra Rigshospitalet, rykkede ud til alle patienter med
mistænkt hjertestop. Inden for kardiologien havde man
på det tidspunkt erkendt, at prognosen for  - hjertestop
inden for hospital -  i høj grad afhang af, hvor hurtigt en
avanceret genoplivning kunne indledes. Patienterne blev
på hospitalerne samlet i intensive koronar afsnit under

konstant overvågning og med mulighed for umiddelbar
defibrillering. Medens hospitalernes præhospitale udrykningsordninger indtil da stort set kun havde fokuseret på
traumer, opstod der med udviklingen af et nyt transportabelt apparat - defibrillatoren - hos nogle kardiologer en
forståelse af, at prognosen ved hjertestop - også udenfor
hospital - kunne forbedres, hvis den præhospitale behandling blev forbedret.
Indførelsen af dette apparat var baggrunden for, at der
ikke alene på Rigshospitalet, men også på Amtssygehuset i Glostrup  og på Fredericia sygehus blev etableret
forsøgsordninger med de såkaldte hjerteambulancer.
I Glostrup blev ambulancerne foruden en defibrillator
også udstyret med en telemetrisk og radiofonisk forbindelse til den kardiologiske afdeling, således at den
vagthavende kardiolog der  kunne instruere  ambulancemandskabet om der på basis af det modtagne EKG var
behov for at defibrillere patienten.

Den københavnske Lægeambulance,
Københavns Kommunehospital:
Det var på den baggrund, at landets første selvstændige
præhospitale enhed, Lægeambulancen i Københavns
Kommune blev startet i 1985. Lægeambulancen blev til
som følge af et politisk initiativ af den daværende socialdemokratiske hospitalsborgmester Jørgen Frederiksen,
som på baggrund af en forsøgsperiode på 14 dage samt
en række artikler i fagbladet Sygeplejersken om udenlandske præhospitale ordninger, dekreterede en forsøgsperiode på 2 år.
I opbygningen af det her i landet nye lægeambulancekoncept deltog foruden overlægerne Johannes O.
Hagelsten og Mogens Bredgaard Sørensen, der blev
ordningens lægelige og administrative leder frem til
hans sygepensionering i marts 1998, også en række af
anæstesiafdelingens meget engagerede læger, bl.a. Niels
Christian Ahn, Niels Ove Petersen, John Wagner Nielsen,
Michael Sprehn, Jørgen Jensen, Thyge Lynghøj Nielsen,
Carsten Bo Petersen, Anne Munksgård, Henriette Bott
Petersen og Steffen Høgskilde.
I starten fungerede lægeambulancen på hverdage fra kl.
8-16, men den blev allerede i løbet af forsøgsperioden
udvidet til at omfatte de nuværende 1,4 døgndækkende
enheder. Den første udvidelse fra kl. 16 til kl. 18 skete på
initiativ af et konservativt medlem i Københavns Borgerrepræsentation, mens udvidelsen til at omfatte hele
døgnet var direkte betinget af alvorlig kritik i dagspressen
af planerne om at nedlægge den store og velfungerende
kardiologiske afdeling på Kommunehospitalet og flytte
den helt ud til Hvidovre Hospital. Som kompensation for
den nedlagte hjerteafdeling blev lægeambulancen derfor
med få dages varsel opnormeret til at være døgndækkende. Ved nedlukningen af de akutte somatiske funktioner på Kommunehospitalet, herunder også anæstesiafdelingen, blev Lægeambulancen, mod at varetage
det akutte anæstesiologiske beredskab på hospitalet,
opnormeret til 1,4 døgndækkende enheder.
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Etablering og samtlige udvidelser af Lægeambulanceordningen har således været betinget af enten politiske
initiativer eller som kompensation for problemer opstået
andre steder i hospitalsvæsenet. Det er væsentligt, at alt
dette skete i en periode, hvor udsagn fra læger om tab af
menneskeliv stadig kunne få administratorer og politikere til at lytte. Men det bør samtidig påpeges, at dette
skete uden visse centralt placerede embedsmænds store
entusiasme, hvilket måske nok er en del af forklaringen
på nogle administratorers fortsat ret anstrengte forhold
til Lægeambulancen, et forhold, der stort set har været
omvendt proportionalt med den gennem årene stigende
popularitet som Lægeambulancen har nydt i befolkningen og hos politikerne.  
Lægeambulancen blev således til før den i hospitalsvæsenet omsiggribende budgetfiksering. Lægeambulancen
er fra den tid, hvor læger ikke kun blev betragtet som
udenforstående eksperter, som kunne tilkaldes med henblik på rådgivning af de økonomiske ansvarlige ledere af
hospitalsvæsenet. Fra den tid, hvor den danske middellevetid endnu var blandt de højeste i verden, og fra den tid,
hvor man tilpassede hospitalsvæsenet efter borgernes
behov og ikke som i dag borgernes behov for behandling
efter betalingsbalancen. Lægeambulancen var ikke og er
ikke evidensbaseret.
Derimod udkom allerede i 1988: ”Betænkning om præhospitalbehandling i Københavns Kommune”, som var
baseret på et grundigt udvalgsarbejde med deltagelse
af repræsentanter fra en række lægefaglige specialer
og organisationer. Udvalgets formand var den daværende formand for Det Centrale Lægeråd i Københavns
Sundhedsvæsen, neurologen og administrerende
overlæge, dr. med. Ole Thage, Bispebjerg Hospital, der
visionært og med stor entusiasme var primus motor
ved udarbejdelsen af betænkning. Udvalget anbefalede,
at Lægeambulancen i København blev gjort permanent
samt at ordningen blev udvidet til 1,75 døgndækkende
enheder. Det blev ligeledes i betænkningen anskueliggjort, at Lægeambulancens berettigelse - primært af
etiske grunde - ikke kunne dokumenteres ved hjælp af
almindelige videnskabelige principper, nemlig den klinisk
kontrollerede undersøgelse, men måtte baseres på en
nøje dokumentation og beskrivelse af de patienter, som
blev behandlet. Dette er baggrunden for, at der nu i relation til den Københavnske Lægeambulance eksisterer en
database indeholdende oplysninger fra tæt ved 75.000
udrykninger, hvilket selv på verdensplan er ret unikt. På
baggrund af disse registreringer har Lægeambulancen
løbende udgivet årsrapporter ligesom resultaterne er
blevet publiceret i nationale og internationale tidsskrifter
og præsenteret på kongresser.

Holstebroordningen:
Holstebro Sygehus havde allerede ved Lægeambulancens start i flere år drevet en velfungerende udrykningsordning baseret på, at den vagthavende anæstesilæge sammen med en anæstesisygeplejerske rykkede ud
til ikke kun alvorlige trafikulykker, men også til livstru-
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ende medicinske tilstande. Ordningen blev startet i 1971
af de to anæstesioverlæger Leslie Kier og Poul Elkjær og
den må opfattes som værende om ikke den første, så i
hvert tilfælde en af de første moderne PHB enheder her
i landet. Den første artikel af Torben Palm og Poul Elkjær
blev publiceret i Acta Anaesth. Scand. allerede i 1974 og
resultaterne fra de nu ca. 5000 udrykninger er herefter
løbende blevet publiceret. Hemmeligheden bag succesen
i Holstebro er nok, at man foruden at sende en anæstesilæge, der kunne være ganske ung og uerfaren, også
sendte en kompetent anæstesisygeplejerske med skadestedserfaring, som havde fungeret i faget i mange år og
som var vant til at arbejde selvstændigt og tage hurtige
beslutninger. På det seneste er også nogle af afdelingens
overlæger begyndt at deltage i udrykningerne, og der er
planer om at oprette en ordning udgående fra Herning
Sygehus efter samme koncept.

Forsøgsordnigen i Odense:
I slutningen af firserne lykkedes det i Odense for en
række læger fra forskellige specialer (anæstesiologer,
kardiologer, ortopæd- og neurokirurger) at skaffe private
økonomiske midler til et forsøg med forskellige udrykningsordninger. Over 3 perioder vurderede man først
ordinære ambulancer udstyret med en defibrillator,
dernæst ordinære ambulancer bemandet med en erfaren
læge, som rykkede ud til alle tilfælde, hvor alarmmeldingen lød på en patient i livstruende tilstand og slutteligt
modellen kendt fra den københavnske lægeambulance,
hvor lægen samt medicinsk udrustning blev placeret i en
personbil og tilkaldt i et såkaldt rendez-vous system.
Forsøget med et rendez-vous system blev en succes,
hvor det, som i København, kunne anskueliggøres, at
en række menneskers liv og førlighed blev reddet. Men
trods de overbevisende resultater afviste et flertal i
Fyns Amtsråd at anbefale en permanent lægeambulanceordning.

Lægeambulancen i Gadbjerg og den militære
lægeambulance i Oksbøl:
I de følgende år blev der, trods en generel negativ
indstilling til PHB, etableret adskillige nye lægeudrykningsordninger, enten fra sygehuse eller startet af alment
praktiserende læger i landdistrikterne, hvor især Gadbjerglægernes - Per og Lars Bak Nielsen - udrykningsordning
i Vejle amt er blevet kendt. Den militære lægeambulance
i Oksbøl, startet allerede i midten af firserne, som nu betjener den omkringboende civile befolkning, bør i denne
sammenhæng også fremhæves.

Lægeambulancen i Aalborg:
I 1994 blev der på baggrund af en privat donation,
efter nogen politisk/administrativ tøven, oprettet en
lægeambulance i Aalborg efter rendez-vous-modellen.
Ordningen med anæstesiologerne Flemming Knudsen
og Poul Hansen og neurokirurgen Carsten Kock-Jensen
i spidsen har siden på flere områder været en ihærdig
og væsentlig drivkraft for den fortsatte udvikling af PHB
i Danmark. Udover præhospital behandling har man i
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Aalborg arbejdet generelt med optimering af hele det
akutte behandlingssystem. Specielt med modtagelsen
af den traumatiserede patient på hospital, men også
med den medicinske patient og med kommunikationen
mellem de præhospitale enheder og hospitalet. Aalborg
har også arbejdet med og pointeret nødvendigheden
af hensigtsmæssigt indrettede og specielt opbyggede
transportambulancer og som det første sted i landet har
lægeambulancen i Aalborg  - igen på baggrund af privat
donation - for nylig taget en egentlig mobil intensiv care
unit (MICU) i brug.

Lægeambulancen i Slagelse:
I forbindelse med ibrugtagningen af Storebæltsbroen og
de tilhørende tunnelanlæg blev der på foranledning af
Trakfikministeriet i september 1997 under ledelse af  Torben Mondorf etableret en Lægeambulance ved Centralsygehuset i Slagelse. Lægeambulancens primære formål
er at fungere som fremskudt akut medicinsk enhed i forbindelse med eventuelle ulykker i tunnelen og på broen,
men den yder til daglig også PHB til en lokalbefolkning
på ca. 100.000 mennesker efter rendez-vous-modellen.

Lægeambulance i Stor-Århus:
I januar 1997 blev der i Århus amt besluttet at oprette
en 10 måneders forsøgsordning med en døgndækkende lægeambulance. Efterfølgende blev resultaterne i
september 1998 publiceret i form af 6 delrapporter. Resultaterne fra Århus er stort set i overensstemmelse med
erfaringerne fra Odense og København - der reddes liv
og førlighed foruden at der spares penge. Såfremt Århusrapportens resultater blev omregnet til hele den danske
befolkning, ville dette betyde, at der kunne reddes ca.
1000 menneskeliv pr. år. Et estimat, som er noget højere
end tidligere og som forfatterne af rapporten ikke selv er
fremkommet med, selv om tallene fremgår af rapporten,
hvorfor det må stå for undertegnedes regning.

Den organisatoriske udvikling af præhospital behandling
i Danmark
Kritikkerne:
Falcks Redningskorps A/S har siden starten af den
Københavnske Lægeambulance været en af de mest
indædte kritikere af sådanne ordninger. Falck er som
bekendt et stort og indflydelsesrigt børsnoteret aktieselskab på linie med selskaber som A.P. Møller og
Den Danske Bank og i lighed med disse virksomheder
har Falck en profitforpligtigelse overfor aktionærerne.
Falcks holdning til det præhospitale område bør derfor
primært anskues ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Man ønsker således sandsynligvis ikke at opgive
det præhospitale monopol eller en øget indblanding i
tilrettelæggelsen af det præhospitale arbejde. I dag er
tilrettelæggelsen af ambulanceberedskabet stort set
overladt til ambulanceentreprenøren, ifølge tilkendegivelser fra Amtsrådsforeningen udfra en forestilling om
gensidig tillid. Amtsrådsforeningen har hermed tilsidesat næsten alle principper for offentlig udlicitering,
hvilket man selvfølgelig dybest set ikke kan tillade sig
at bebrejde Falck. Ambulancetransport og behandling
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af syge og tilskadekomne patienter er for firmaet Falck
en forretning.
I modsætning til Falcks negative holdning har det derimod været vanskeligere at forstå den kritiske, ja nærmest
afvisende holdning til en forbedring af den præhospitale
indsats, som en række centralt placerede personer langt
ind i egne rækker har udvist. En af de hyppigst fremførte kritikpunkter har været, at der med de eksisterende
undersøgelser ikke forelå en tilstrækkelig seriøs videnskabelig dokumentation af lægeambulancernes resultater, underforstået, at hvis man skulle tro på de fremlagte
resultater, så burde de have været evalueret ved hjælp af
den fremherskende traditionelle videnskabelige metodologi, nemlig det kontrollerede og blindede kliniske studie.
Det har været en fremherskende opfattelse blandt en
række toneangivende kollegaer, at hvis det ikke var muligt at gennemføre sådanne klinisk kontrollerede studier,
så burde man ikke beskæftige sig med emnet og slet ikke
ofre ressourcer på det. Lykkeligvis er der nu en begyndende forståelse for, at den videnskabelige virkelighed
for visse patientkategorier nødvendigvis må udtrykkes i
andre termer end det kliniske kontrollerede studie.
Det er ikke alle, måske endda de færreste, af de behandlingsformer vi i dag anvender, der er dokumenteret efter
bogen. Har vi virkelig brug for vagtlæger eller er der
egentlig behov for læger i skadestuen? Ofte behandles patienterne på baggrund af kvalificerede gæt, sund
fornuft, overbevisning, tro eller helt tilfældigt. Det kan
være vanskeligt at forstå, hvorfor der er nogle, der fortsat
mener, at det specielt på det præhospitale område, er
fordelagtigt at  begrænse den lægelige deltagelse i behandlingen af den akut syge patient. Såfremt tilstanden
i hjemmet ikke af patienten bedømmes som værende
umiddelbart truende kontaktes en læge, som eventuelt
aflægger et besøg. Er patienten derimod alvorligt syg
eller tilskadekommen, involveres der paradoksalt nok
normalt ingen læger i den præhospitale behandlingsfase,
men behandling, transport og visitering overlades til
tekniske organisationer og et ikke sundhedsfagligt personale med en begrænset uddannelse. Som overbeviste
tilhængere har vi altid på Lægeambulancen haft svært
ved at forstå dette paradoks og specielt har vi haft svært
ved at forstå, at det her i landet har været muligt at få
befolkningen til at acceptere sådanne forhold, uagtet den
udvikling, som er sket inden for det præhospitale område
i andre vestlige demokratier.

Betænkningen: Præhospital behandling i Danmark 1991
Selv om det ikke lykkedes at få etableret en lægeambulance i Odense var forsøgsordningen med til at skabe så
megen offentlig debat om problemerne, at Sundhedsministeriet fandt anledning til at nedsætte et udvalg til
belysning af emnet. Udvalget, der blev nedsat i Amtsrådsforeningens regi, var et meget bredt sammensat
udvalg med en overrepræsentation af administratorer
og interesseorganisationer. Selvfølgelig, fristes man til
at sige, deltog der ingen af de læger, der måtte betragtes
som værende eksperter på området. Resultatet af ud-
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valgsarbejdet, betænkningen: Præhospital Behandling i
Danmark 1991, blev da også herefter. Konklusionerne var
vage og visse rekommandationer var i direkte modstrid
med den generelle internationale opfattelse, eksempelvis at ambulancer ikke skulle udstyres med defibrillatorer. Hvad angår lægeambulancer fandt udvalget, at
dette kun var økonomisk forsvarligt i Københavnsområdet. Til gengæld fandt udvalget, at ambulancemandskabets kompetence burde øges. Betænkningen bar
således præg af at være et "bestillingsarbejde" med
henblik på at bevare status quo, hvilket blandt andet var
muligt, fordi både DADL’s og DAS’ interesse for emnet
endnu var ret begrænset.

Samarbejde med andre specialer
Ekspertudvalget:
I 1986-87 fandt en lille gruppe anæstesiologer, der fra
starten bestod af Poul Elkjær, Holstebro, Torben Mondorf,
Slagelse og Mogens Bredgaard Sørensen, København
sammen med henblik på at fremme PHB inden for
anæstesiologien. På dette tidspunkt var PHB stort set
identisk med behandling af hjertetilfælde. Allerede i 1976
var effekten af en øget præhospital behandlingsindsats
af patienter med ventrikelflimmer blevet dokumenteret i
et disputatsarbejde af nuværende professor og overlæge
ved Kardiologisk afdeling, Odense Universitetshospital,
dr.med. Torben Haghfeldt. Sammen med pensioneret
overlæge, dr.med. Erik Sandøe, Rigshospitalet har han
her i landet været en af de mest engagerede og toneangivende kardiologer, der har arbejdet ihærdigt for
en forbedring af den præhospitale behandling af den
kardiologiske patient, blandt andet ved at medvirke til,
at alle ambulancer er blevet udstyret med defibrillatorer.
Ud fra et anæstesiologisk synspunkt var dette imidlertid
en for snæver indfaldsvinkel til PHB. Vor opfattelse var, at
en række andre patientkategorier, som f.eks. traumer og
astmapatienter, også ville have gavn af en tidlig, medicinsk avanceret præhospital behandlingsindsats. Hvilket
for øvrigt i denne periode blev ret indgående omtalt i en
række artikler publiceret i fagbladet Sygeplejersken af
dets chefredaktør Peter Skeel Hjorth, der er den ikke-lægelige person, der her i landet har haft størst indflydelse
på udviklingen af PHB.  
Trods meningsforskelle mellem kardiologer og anæstesiologer lykkedes det at få etableret et frugtbart
samarbejde i Ekspertudvalget. Udvalget var i starten
selvbestaltet, men siden hen blev medlemmerne udpeget
af de respektive videnskabelige selskaber og successivt udvidet til også at omfatte ortopædkirurger, alment
praktiserende læger og neurokirurger. Ekspertudvalgets
vigtigste opgave var at udbrede kendskabet til PHB hos
myndighederne og blandt kolleger og selv om udvalget
internt fungerede godt, var opgaven alligevel vanskelig
og tidvis fyldt med mange frustrationer. Paradoksalt nok
var det især vanskeligt, faktisk umuligt, at overbevise
DADL’s daværende formand om, at dette var et lægeligt
område, som burde opprioriteres. Det må antages, at
denne generelt negative holdning også kom til udtryk ved Lægeforeningens deltagelse i det før omtalte

udvalgsarbejde fra 1991, og reelt har DADL først med:
"Fremtidens Akutbetjening - en helhedsorienteret model
for tilrettelæggelsen" publiceret i august 1998, ændret
denne misforståede holdning.

Dansk Råd for Genoplivning (DRG):
På Ekspertudvalgets initiativ stiftedes i 1993 på Københavns Kommunehospital: Dansk Råd for Genoplivning
(DRG), hvis pendant allerede eksisterede i de øvrige
skandinaviske og i de fleste europæiske lande. Den
skandinaviske paraplyorganisation var Scandinavian Rescussitation Council, hvori DAS i adskillige år har været
respræsenteret med to medlemmer samt European Rescussitation Council, i hvis bestyrelse Erik Sandøe havde
været et mangeårigt medlem.
En række offentlige og private organisationer blev inviteret til at deltage som medlemmer af DRG: Hjerteforeningen, Dansk Røde Kors, Dansk Sygeplejeråd, DAS, Dansk
Selskab for Almen Medicin, Dansk Kardiologisk Selskab,
Beredskabsstyrelsen, Lægeambulancen i København,
Falck samt Brandvæsenerne i København, Gentofte og
Frederiksberg. Det var således en meget bredt sammensat forsamling, hvis primære fælles interesse var
resuscitation. Rådets funktion, under ledelse af dets
første formand, Torben Haghfeldt og sekretær brandchef
Niels Christoffersen, må specielt i de første år, anses
for at have været en succes, idet det lykkedes at påvirke
en række myndigheder og politikere i positiv retning.
DRG foranledigede, at der blev udarbejdet og publiceret rekommandationer for såvel primær som avanceret
hjertestop behandling, samt at der blev etableret en
landsdækkende database til registrering af præhospitalt
opstået hjertestop. Ud fra et anæstesiologisk synspunkt
blev de forventninger, som vi havde haft til rådets virke
imidlertid ikke helt indfriet, idet rådets aktiviteter med
tiden blev koncentreret om hjertestopbehandling.

Dansk Tværfagligt Traumeselskab (DTT):
Dette var baggrunden for at stort set den samme håndfuld anæstesiologer, der tidligere havde siddet i det nu
hendøende Ekspertudvalg, og som havde været med til
at starte DRG, nu sammen med anæstesiologerne Flemming Knudsen og Poul Hansen fra Aalborg og Poul Klint
Andersen og Torsten Lang-Jensen fra Odense, alment
praktiserende læge Lars Bak Nielsen, neurokirurgen
Carsten Kock-Jensen og ortopædkirurgerne Claus Falck
Larsen og Niels Dieter Röck  ved et møde i Billund juni
1995 tog initiativ til at stifte et nyt videnskabeligt selskab:
Dansk Tværfagligt Traumeselskab. Selskabets første
formand blev Lars Bak Nielsen og som sekretær valgtes
hans hustru Anna Bak Nielsen. Formålet med det nye selskab var at fremme PHB generelt, men desuden specifikt
at arbejde for en bedre traumatologisk behandling, såvel
ekstra-som intramuralt, herunder for etablering af Traumecentre. Et meget synligt bevis på selskabets eksistens
og livskraft er, at de amerikansk udviklede traumekurser,
de såkaldte ATLS kurser (Advanced Trauma Life Support)
nu afholdes i selskabets regi. Selv om det af Traumeselskabets formålsparagraffer præciseres, at PHB skal
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fremmes, har der været en tendens til hovedsagelig at
fokusere på traumatologien. Dette skal ikke opfattes som
en kritik, men demonstrerer blot, at der fortsat er behov
for en anæstesiologisk indfaldsvinkel til PHB,  nemlig at
alle patientkategorier er lige vigtige. Den øgede fokusering på traumer, specielt neurotraumer, foranledigede, at
Sundhedsstyrelsen nedsatte et udvalg, som i 1997 udgav
betænkningen: "Behandling af traumatiske hjerneskader
og tilgrænsende lidelser. Nuværende og fremtidig organisation". Der fremføres her en række anbefalinger og det
fremgår, at alene ved forbedring af den akut medicinske
indsats over for neurotraumer ville der kunne reddes ca.
100 menneskeliv pr. år i Danmark.

DAS og de tre børn
Udviklingen inden for det anæstesiologiske speciale
har i Skandinavien på en måde været mere logisk end i
mange andre lande. Når en anæstesiolog kunne holde en
bedøvet, dvs. en dødeligt forgiftet patient i live under en
operation, var det nærliggende at antage, at han måske
også mestrede at holde en patient i live ved at understøtte og kontrollere de vitale organfunktioner, hvis disse
svigtede af andre årsager. Intensiv terapi blev startet i
anæstesiologisk regi af professor Bjørn Ibsen, der som
bekendt etablerede verdens første selvstændige anæstesiologiske intensive terapiafdeling på Københavns
Kommunehospital. Tilsvarende ræsonnement gør sig
gældende for smertebehandling. Det var naturligt, som
fremført i det ovenfor anførte citat af Henning Poulsen,
for anæstesiologer også at beskæftige sig med PHB. Men
det var kardiologerne, som først indså nytten af PHB af
patienter med akut sygdom. Anæstesiologiens bidrag til
PHB har primært været at give den en større bredde.
Tre "børn" er det således blevet til. Hvorvidt selskabet
med sine nu 50 år har forladt den fertile alder må tiden
vise. Der har været nok at se til. Familielivet har ikke altid
været udpræget harmonisk, specielt har de to ældste
børn haft betydelige pubertetsproblemer. Årsagen til at
disse problemer har udviklet sig så voldsomt, skal måske
søges i utilstrækkelig omsorg fra moderens side i børnenes tidlige barndom eller måske er det fordi børnene i
virkeligheden er gøgeunger. For selv om ungerne har en
del fælles træk med moderen, så adskiller de sig begge
fra det mødrende ophav ved i lagt højere grad at være
multidisciplinært orienteret. Som medlem af familien må
man håbe, at det lykkes familien at holde sammen, idet
man ellers må frygte, at historien vil gentage sig selv
og at både mor og søskende ender som et appendiks til
andre specialer.
For at blive i metaforernes verden, så synes den stedmoderlige adfærd ikke at have ændret sig væsentligt
over for det yngste barn. På trods af Henning Poulsens
klare visioner for over 25 år siden og selv om PHB med
Torsten Lang-Jensen (1991-1994) og Michael Crawford
(1995-1996) som formænd for DAS fik nogle varme
fortalere, har interessen for PHB hos en stor del af DAS’
medlemmer været endda meget begrænset. En problematisk videnskabelig metodologi sammenholdt med de
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første års dårlige erfaringer specielt i Århus og København, har utvivlsomt spillet en væsentlig rolle for den
mangelfulde interesse. For det andet har man i lighed
med resten af sundhedsvæsenet lidt under en tiltagende
ressourceknaphed. Man har ikke følt sig animeret til
extramurale nye initiativer, idet der har været nok at se
til intramuralt. Desuden er karakteren af de udfordringer, som PHB tilbyder, for mange kolleger ikke specielt
tiltrækkende, og endeligt vil PHB ikke være relevant for
alle landets anæstesiologiske afdelinger.

Det anæstesiologiske speciale i relation til
universiteterne
I forbindelse med en redefinering af professor-politikken
ved Københavns Universitet for nogle år siden, blev det
af den daværende DAS bestyrelse fremført, at det anæstesiologiske speciale omfatter fire ligeværdige søjler,
der hver for sig burde have et professorat med henblik
på videreudvikling af subspecialet.
Det var en klog og visionær beslutning at inddrage PHB
som en ligeværdig søjle i dansk anæstesiologi, specielt
i betragtning af den svækkelse vort speciale de senere
år havde oplevet. Dels i relation til omstruktureringerne
på Rigshospitalet, hvor professor Jørgen Viby Mogensen på trods af meget kraftig og modig modstand blev
frataget indflydelse i forbindelse med at anæstesiafdelingen blev opdelt i mindre autonome enheder. Dels det
forhold, at der ud af landets tidligere 5 anæstesiologiske
professorater nu reelt kun var to tilbage, nemlig et på
Rigshospitalet og et i Århus. Et misforhold i tildelingen
af professorater, som er blevet tydeliggjort af en række
andre specialers evne til at få oprettet eller bibeholdt
professorater samt det forhold, at DAS nu er et af landets største videnskabelige selskaber.
Ud fra universitetssynspunkt kan det hævdes, at et
anæstesiologisk professorat inden for PHB ville være
det mest relevante. I forhold til de tre andre overvejende postgraduat orienterede søjler, indeholder PHB
nemlig væsentligt flere prægraduate elementer, som
enhver kommende læge i slutningen af sit studium
burde modtage undervisning i. Generelle akutte
tværfaglige færdigheder som evnen til at stille en akut
klinisk diagnose, samt evnen til under såvel intra-som
extramurale forhold at kunne initiere den nødvendige
resusciterende og stabiliterende behandling af den
kritisk syge eller tilskadekomne patient. Ud fra denne
synsvinkel samt det forhold, at et ordinært professorat
ved Universitetet nu primært er et lærerembede (der
naturligvis kun bør besættes med en person, der har
den tilstrækkelige forskningsmæssige baggrund), er
det vigtigt, at PHB og det nye eksamensfag ved Københavns Universitet "Den Akutte Patient" bliver højt
prioriterede anæstesiologiske satsningsområder.

Har DAS sovet i timen?
Det virker ikke helt usandsynligt, at DAS har sovet i
timen. Henning Poulsens visioner og håb fremstår i
dag så åbenlyst rigtige, at det trods alle mulige mere
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eller mindre gode forklaringer er vanskeligt at forstå,
hvorfor det har været så svært for DAS at acceptere og
prioritere PHB.

Optimal patientbehandling

Specialet Emergency Medicine trænger sig på. Det er
veletableret og meget populært i USA og det er nu
anerkendt i de 4 første Europæiske lande. Der er ikke
tvivl om, at hvis dansk anæstesiologi ikke forstår, at
det akut medicinske behandlingsområde skal og vil
blive forbedret væsentligt inden for en overskuelig
fremtid, vil det få konsekvenser for specialet. Ikke kun
på det præhospitale område, men også for en række
funktioner som i dag  som en selvfølgelighed varetages af anæstesiologer.

Det primære formål med en forstærket præhospital
behandlingsindsats er en forbedring af patientbehandlingen. Ved den tidlige avancerede intervention er det håbet, at man kan forebygge udviklingen af mere alvorlige
sygdomsforløb. Denne målsætning adskiller sig principielt ikke fra andre forebyggelsesstrategier, bortset fra at
det ofte er minutter og ikke uger eller måneder, der afgør
prognosen, sygdomsforløbets længde og om der reddes
liv, førlighed og livskvalitet.

Der er en udvikling i gang, en grundlæggende hensigtsmæssig udvikling, som hverken kan eller bør stoppes.
Det Henning Poulsen så som et håb, er nu et krav, som
i løbet af de næste 5 til 10 år vil stige i styrke. Antallet af
hospitaler reduceres, mens antallet af specialer og subspecialer øges og - formålet med hospitalisering forskydes mere og mere fra pleje mod udelukkende behandling. Vi har fået ny indsigt og nye behandlingsformer og
en lang række sygdomme har allerede ændret karakter
fra at være "vent og se" sygdomme, til sygdomme som
kan behandles og som skal behandles hurtigt. Der er
sket en nærmest eksplosiv udvikling indenfor IT og
kommunikation, ligesom den medicinsk teknologiske
udvikling på flere områder har revolutioneret vore behandlingsmuligheder.
Fremtidens akutte behandlingssystem må tilrettelægges i overensstemmelse med disse ændrede vilkår og
muligheder.

Fremtidens akutte behandlingssystem
"En sådan koordinering kan bedst opnås, såfremt den,
der organiserer EMS-systemet i regionen, føler sig lige
ansvarlig for den del af akutbehandlingen, der må udføres uden for sygehuset, og for den del, der hører hjemme
på sygehuset" (Henning Poulsen, 1974).
Sundhedsministeriet har formuleret følgende overordnede målsætninger for fremtidens akutte behandlingstilbud:
- det samlede akutsystem bør være brugervenligt
- der skal være let og uhindret adgang til akut hjælp
-	der bør være tale om et differentieret tilbud med henblik på at dække behovenes forskellighed
-	det samlede akutsystem bør være koordineret og
fleksibelt i sin indsats
- der bør tilstræbes optimal udnyttelse af ressourcerne
-	indsatsen bør løses på det laveste, tilstrækkelige og
fagligt kompetente niveau
Et sådant akutsystem har brug for en ledelse. En medicinsk kontrolleret ledelse med ansvar for logistikken og
behandlingskvaliteten fra borgeren anmoder om hjælp
til hospitalet har modtaget patienten og overtaget det
videre behandlingsansvar.

"Man må sikre en god primærbehandling på åstedet"
(Henning Poulsen, 1974).

Smerter og ubehag i forbindelse med transporten vil
ligeledes kunne lindres, og uhensigtsmæssig behandling
og transport vil, ved korrekt visitering og vurdering af
behandlingsindikationen, kunne reduceres.

Optimal udnyttelse af ressourcerne
"En effektivisering af akutbehandlingen inden for en
region kan kun opnås, såfremt man griber ind i alle systemets faser" (Henning Poulsen, 1974).
Prioriteringen af det tidlige behandlingsforløb vil ikke
kun gavne den enkelte patient. Belastningen og dermed
omkostningerne vil reduceres andre steder i behandlingssystemet.
Umiddelbart vil antallet af patienter, som transporteres til
skadestuen reduceres. Dels fordi et betydeligt antal patienter kan færdigbehandles i hjemmet, dels fordi mange
patienter vil kunne visiteres direkte til afdelingerne uden
om skadestuen og dels fordi mange af de patienter, som
ankommer til skadestuen har modtaget en behandling,
som nedsætter det efterfølgende behandlingsbehov på
skadestuen. Antallet af udrykningskørsler til hospital vil
blive mindsket og antallet af sekundære transporter med
lægeledsagelse mellem hospitalerne begrænses.
Lægeambulancer vil kunne indgå som mobile ressourceenheder med mulighed for tilkald til service opgaver
inden for områder med begrænset akut bemanding og
man vil kunne varetage transportfunktioner fra hospitalerne i forbindelse med spidsbelastninger.
Men den virkelige samfundsmæssige gevinst relateres imidlertid til den reduktion i sengedagsforbrug,
omsorg og forsorg, som et mildere efterforløb af den
akutte tilstand medfører. Dokumentationen for sådanne
besparelser er fortsat begrænset, men det forekommer
nærliggende at antage, at samfundets samlede ressource
forbrug reduceres ved denne prioritering af den akutte
behandlingsindsats.

Akut medicinske generalister
Der er et presserende behov for en revurdering af den
etablerede danske sundhedspolitik med en betydelig
mere visionær prioritering af opgaverne. Vi har som
læger en forpligtigelse til at kæmpe for en optimal og
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ikke kun en næsten tilstrækkelig eller akkurat acceptabel behandling af patienterne. Vi må selvfølgelig
være opmærksomme på ressourceforbruget, men den
altdominerende indflydelse som efterhånden er tillagt
de økonomisk ansvarlige gennem hele det politisk
administrative system, må ændres. De menneskelige
ressourcer, engagementet, virkelysten, initiativerne og
glæden ved at fungere i en sammenhæng, hvor der er
brug for sådanne kvaliteter, vil ellers blive kvalt.

Vi savner en fornuftig balance
På det akutmedicinske område er Henning Poulsens
visioner lige så aktuelle i dag som for 25 år siden. Der
er brug for akut medicinske generalister, der er brug for
sammenhæng og der er brug for medicinsk lederskab.
Der er brug for DAS.
"Anæstesiolo gien har forudsætninger for at kunne organisere et koordineret EMS-system" (Henning Poulsen,
1974).

Kommende DASAIM Årsmøder:
DASAIMs Årsmøde 2010: 11.-13. november (København)
DASAIMs Årsmøde 2011: 10.-12. november (København)
DASAIMs Årsmøde 2012: 8.-10. november (København)

58 · DASINFO · Juli 2010

simFå | xx |
ulaen g
tio rat
ns is
-C
D

Juli 2010 · DASINFO · 59

| Program Årsmøde 2010 |

PROGRAM FOR ÅRSMØDET 2010
11. - 13. november - Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København

TORSDAG
08.00 - 	

Registrering

09.00 – 10.00

Den 2. Henning Ruben-forelæsning
v/ Erik Sloth
Moderator:

10.00 – 10.30

Udstilling – kaffe

10.30 – 11.00

Central lungeemboli – patofysiologi og behandlingsmuligheder
v/ Benedict Kjærgaard
Moderator: Helle Laugesen
Kan alle patienter opereres i dagkirurgisk regi?
v/ Sven Felsby og Ulf Thyge Larsen
Moderator: Mette Hyllested
Akutlægehelikopter
v/ Anne Marie Bondegaard Thomsen
Moderator: Matthias Giebner
Lokal infiltrationsanalgesi til hofte- og knæalloplastik
v/ Lasse Østergaard Andersen
Moderator: Jonna Storm Fomsgaard

11.00 – 12.00
11.00 – 12.00

Udstilling – sandwich/vand i udstillingsområdet
Bag posteren
- Se den nye danske forskning og mød forskeren bag posteren

12.00 – 13.30

Anæstesi til organtransplantation, donoroperationer og transplanterede patienter, del I
- Donorterapi – en funktionel tilgang v/ Pernille Haure
- Anæstesi til donoroperation v/ Annette Ulrich
Moderatorer: Karsten Bülow og Inge Severinsen
Anæstesiologen i verdens brændpunkter
- Hvilke opgaver løser det danske felthospital? v/ Jens Tingleff
- Erfaringer fra arbejdet i udlandet som anæstesiolog i Forsvaret v/ Jesper Dirks
- Forskelle og ligheder mellem det civile og militære arbejde v/ Niels Juul
Moderator: Lars S. Rasmussen
Perioperativ væske − hvad nyt?
v/ Morten Bundgaard, Henrik Kehlet, Niels H. Secher, Birgitte Brandstrup
Moderator: Frank Pott
Neonatal hjerneskade
- Hypotermibehandling efter neonatal asfyksi v/ Gorm Greisen
- Neurotoksisitet og anæstesi v/ Tom G. Hansen
Moderator: Torsten Lauritsen

13.30 – 14.00

Udstilling – kaffe

14.00 – 15.30

Posterdiskussion (3-4 parallelle sessioner afhængigt af antal abstracts)
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MSD

15.30 – 16.00

Udstilling – kaffe + frugt eller lign.

16.00 – 17.30

FYA-symposium: Konflikten i Gaza set gennem en anæstesiologs øjne
v/ Mads Gilbert
Moderator: Øivind Jans
DAO generalforsamling
Forskningsinitiativet – præsentation af de projekter, der modtog økonomisk støtte i 2009
Moderator: Palle Toft
Anæstesi til organtransplantation, donoroperationer og transplanterede patienter, del II
	- Anæstesi til organtransplantation og til patienter, der tidligere er transplanterede v/ Lars Willy Andersen, Carsten Tollund og Birgitte Ruhnau
Moderator: Hans Kirkegaard
17.30 – 19.00
18.15 – 19.00
19.00 – 22.30

Middag
Gruppesamling
DASAIM generalforsamling

FREDAG
07.30 -

Registrering

08.00 – 08.30

Rapid sequence induction in children
v/ Markus Weiss
Moderator: Torsten Lauritsen
The Cleveland interpretation of the ASA score
v/ Rafi Avitsian
Moderator: Karsten Bülow
Sundhedsfagligt beredskab ved store arrangementer
v/ Susanne Wammen
Moderator: Charlotte Barfod
Lungeskade ved koronar bypass
v/ Bodil Steen Rasmussen
Moderator: Claus Andersen
Morgenmadssymposium
v/ Ambu

08.30 – 09.00

Udstilling – kaffe

09.00 – 09.30

SSAI position paper – har specialet en fremtid?
v/ Ole Nørregaard
Moderator: Hans Kirkegaard
Interhospitale transporter
v/ Charlotte Barfoed
Moderator: Peter A. Berlac
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Spinal opioids – a review of the literature
v/ Geana Kurita
Moderator: Luana L. Jensen
Diagnose, visitation og behandling af CO-forgiftning
v/ Erik C. Jansen
Moderator: Lars S. Rasmussen
09.30 – 10.00

Udstilling – kaffe

10.00 – 12.00

ACTA foredragskonkurrence – sponseret af Acta Anaesthesiologica Scandinavica
Moderator: Else Tønnesen

12.00 – 12.45

Udstilling – sandwich/vand i udstillingsområdet

12.00 – 12.45

Frokostsymposium
v/ norpharma

12.45 – 14.15

Nye guidelines for genoplivning 2010
v/ Dan Isbye, Freddy Lippert og Torsten Lauritsen
Moderator: Troels Martin Hansen
Neuroinfektioner
v/ Diedrik van de Beek og Lars Lindqvist
Moderator: Kirsten Møller
Ledelse, uddannelse og struktur – kan læger forbedres når systemet forandres?
- Ledende læger strukturerer den gode uddannelse v/ Anne Marie Ulrik
- Læger leder efter struktur i uddannelsen – leder strukturændringer lægers videreuddannelse på vej? 	
v/ Morten Gustav Poulsen
- Lægelig uddannelse og ledelse ændrer struktur for (patient-)sikkerhedens skyld v/ Kim Gaarde
Moderator: Anne Lippert
Kroniske smerter efter kirurgi, prædiktion og forebyggelse
v/ Lone Nikolajsen, Eske Aasvang og Kim Wildgaard
Moderator: Luana L. Jensen

14.15 – 14.40

Udstilling – kaffe

14.40 – 15.10

Tracheal intubation in patients with cervical spine problems
v/ Rafi Avitsian
Moderator: Karsten Bülow
Damage control ved milt- og levertraumet
v/ Jens Hillingsøe
Moderator: Lone M. Poulsen
Systematisk/teoretisk/praktisk oplæring i ultralydsvejledt blokanlæggelse
v/ Søren Bøgevig og Anders Rothe
Moderator: Jens Børglum
Patientskader som følge af anæstesi
v/ Lars Hove
Moderator: Lars Rasmussen

15.10 – 15.15

Kort pause

15.15 – 15.45

Steroid og neuroinfektioner
v/ Diederik van de Beek
Moderator: Kirsten Møller
Cuffed vs. uncuffed tubes
v/ Markus Weiss
Moderator: Rolf Holm-Knudsen
Præhospital ultralyd
v/ Claus Valther
Moderator: Søren Mikkelsen
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Måling af cardiac output – hvor er fejkilderne?
v/ Poul Lunau Christensen
Moderator: Henning Bay
15.45 – 18.00

PAUSE

18.00 – 19.00

Den 42. Husfeldt-forelæsning: Præhospital pioner
v/ Mogens Bredgaard Sørensen
Moderator: Susanne Wammen

19.00 – 02.00

Middag, revy, prisoverrækkelser, fest

LØRDAG
08.45 -

Registrering

09.00 – 09.45

Diabetes på intensiv
v/ Else Tønnesen og Steen Madsbad
Moderator: Marianne Simonsen
Vil ”tranversus abdominis plane” (TAP) block erstatte epidural - og hvad er det?
v/ Pernille Lykke Pedersen
Moderator: Egon G. Hansen

09.45 – 10.00

Kaffepause

10.00 – 11.30

Alkohol på Intensiv
v/ Peter Lund Madsen, Mark Moss og Janne Tolstrup
Moderator:
Nordisk anbefaling for anæstesi til akutte patienter
v/ Anders Gadegaard, Ann Møller og Torben Callesen
Moderator: Birgitte Ruhnau

11.30 – 12.15

Frokost

12.15 – 13.15

Steroids - pulmonary effects
v/ Mark Moss
Moderator: Nanna Reiter og Kristian Antonsen
Politisk emne
v/
Moderator:

13.15 – 14.00

Den danske kvalitetsmodel
v/ Kjeld Møller Pedersen
Moderator: Ole Nørregaard

Arrangementet er anmeldt til – men ikke nødvendigvis
godkendt af – NSL (Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet), og NSL’s sekretariat har haft lejlighed til at
gennemgå anmeldelsen, at nævnet ikke på det foreliggende har haft bemærkninger til arrangementet, og at

arrangementet efter arrangørens opfattelse er i overensstemmelse med reglerne i samarbejdsaftalen.
Sponsorerne har ingen indflydelse på indholdet i de
videnskabelige sessioner.
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Andersen, Claus, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
Andersen, Lars Willy, overlæge, dr.med., thoraxanæstesiologisk klinik, HJE, Rigshospitalet
Andersen, Lasse Østergaard, læge, anæstesiafd., Hvidovre Hospital
Antonsen, Kristian, overlæge, anæstesiafd., Hillerød Hospital
Avitsian, Ravi, professor, MD, Section Head, Anesthesiology Institute, The Cleveland Clinic
Barfod, Charlotte, afd.læge, anæstesiafd., Hillerød Hospital
Berlac, Peter A., ledende overlæge, akutafd., Hillerød Hospital
Beek, Diederik van de, MD, Amsterdam, NL
Brandstrup, Birgitte, afd.læge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
Bundgaard, Morten, læge, anæstesiafd., Hvidovre Hospital
Bøgevig, Søren, læge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Børglum, Jens, overlæge, ph.d., anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Bülow, Karsten, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
Callesen, Torben, klinikchef, overlæge, dr.med., anæstesi- og operationsklinikken, ABD, Rigshospitalet
Christensen, Poul Lunau, overlæge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Dirks, Jesper, overlæge, anæstesiafd., Hvidovre Hospital
Felsby, Sven, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Fomsgaard, Jonna Storm, overlæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
Gaarde, Kim, ledende overlæge, anæstesiafd., Næstved Sygehus
Giebner, Matthias, overlæge, Falck A/S
Gilbert, Mads, overlæge, dr.med., Universitetssykehuset Nord-Norge
Greisen, Gorm, professor, overlæge, dr.med., neonatalklinikken, JMC, Rigshospitalet
Hansen, Egon G., overlæge, SDL, anæstesiafd., Herlev Hospital
Hansen, Tom G., overlæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
Hansen, Troels Martin, overlæge, lægeambulancen i Århus, Århus Universitetshospital
Haure, Pernille, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Ålborg Sygehus
Hillingsø, Jens, klinikchef, overlæge, ph.d., Kir. Gastro. Klinik CTX, Rigshospitalet
Holm-Knudsen, Rolf, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Hove, Lars D, overlæge, anæstsiafd., Hvidovre Hospital
Hyllested, Mette, overlæge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Isbye, Dan, læge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Jans, Øivind, læge, enhed for kirurgisk patofysiologi, JMC, Rigshospitalet
Jansen, Erik C., overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Jensen, Anders Gadegaard, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
Jensen, Luana L., overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Juul, Niels, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital
Kehlet, Henrik, professor, overlæge, dr.med., enhed for kirurgisk patofysiologi, JMC, Rigshospitalet
Kirkegaard, Hans, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Kjærgaard, Benedict, overlæge, thoraxkirurgisk afd., Ålborg Sygehus
Kurita, Geana, projektsygeplejerske, enhed for akut smertebehandling og palliation, HOC, Rigshospitalet
Larsen, Ulf Thyge, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Laugesen, Helle, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Ålborg Sygehus
Lauritsen, Torsten, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, JMC, Rigshospitalet
Lindquist, Lars, Stockholm, Sverige
Lippert, Anne, overlæge, DIMS, Herlev Hospital
Lippert, Freddy, overlæge, akut medicin og sundhedsberedskab, Region Hovedstaden
Madsbad, Steen, professor, overlæge, dr.med., endokrinologisk afd., Hvidovre Hospital
Madsen, Peter Lund, læge, dr.med., Hjernemad ApS
Mikkelsen, Søren, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
Moss, Mark, MD, Denver, Colorado
Møller, Ann, overlæge, dr.med., anæstesiafd., Herlev Hospital
Møller, Kirsten, overlæge, dr.med., anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Nielsen, Henning Bay, overlæge, dr.med., anæstesi- og operationsklinikken, ABD, Rigshospitalet
Nikolajsen, Lone, forskningsoverlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital
Nørregaard, Ole, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital
Pedersen, Pernille Lykke, afd.læge, Glostrup Hospital
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Pedersen, Kjeld Møller, professor, cand.oecon, Syddansk Universitet
Pott, Frank, overlæge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Poulsen, Lone, overlæge, anæstesiafd., Sygehus Nord, Køge Sygehus
Poulsen, Morten Gustav, afd.læge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital
Rasmussen, Bodil Steen, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Ålborg Sygehus
Rasmussen, Lars S., professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Reiter, Nanna, afd.,læge, ITA, ABD, Risghospitalet
Rohde, Claus Valter, afd.læge, lægeambulancen i Århus, anæstesiafd., Århus Universitetshospital
Rothe, Anders, læge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Ruhnau, Birgitte, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, ABD, Rigshospitalet
Secher, Niels Henry, professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og operationsklinikken, ABD, Rigshospitalet
Severinsen, Inge Krogh, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Simonsen, Marianne, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital
Sloth, Erik, professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Sørensen, Mogens Bredgaard, docent, overlæge, dr.med.
Thomsen, Annemarie Bondegaard, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Tingleff, Jens, overlæge, Vordingborg Kaserne , DANILOG og Gentofte Hospital
Toft, Palle, professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
Tollund, Carsten, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, ABD, Rigshospitalet
Tolstrup, Janne,
Tønnesen, Else K., professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital
Ulrich, Annette Gaardøje, overlæge, thoraxanæstesiologisk klinik, HJE, Rigshospitalet
Ulrik, Anne Marie, overlæge, Sygehus Sønderjylland
Wammen, Susanne, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Weiss, Markus, professor, MD, Head Department of Anaesthesia, University Children’s Hospital, Zürich, Schweiz
Wildgaard, Kim, læge, enhed for kirurgisk patofysiologi, JMC, Rigshospitalet
Aasvang, Eske Kvanner, læge, thoraxanæstesiologisk klinik, HJE, Rigshospitalet
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INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG
Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet 11.-13. november 2010 i
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
- ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence - fredag d. 12. november 2010
- udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag
- ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen

ACTA Foredragskonkurrence: De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Acta
Anaesthesiologica Scandinavica på: 1. præmie kr. 5.000,00   • 2. præmie kr. 3.000,00   • 3. præmie kr. 2.000,00
Posterkonkurrence: Bedste poster præmieres med kr. 2.000.Publikumspris: Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag.
Publikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr. 2.000.-

Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til årsmødet: Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal,
hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité og Lægemiddelstyrelsen. Mindst
én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under uddannelse hertil. Postere kan præsenteres på dansk eller engelsk.
Abstracts inddeles i:
1.	Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere
arbejdet
2. Introduktion
3. Metoder
4. Resultater
5. Diskussion
6. Konklusion
7. Maks. 2 figurer eller tabeller
8. Maks. 3 referencer
Abstracts må max fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste o.lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstractsform på www.dasaim.dk til
DASAIMs sekretariat senest d. 3. august 2010.
Forfattere, hvis abstract udvælges til foredragskonkurrencen eller posterkonkurrencen vil, for at sikre en glat afvikling af
konkurrencen, blive anmodet om at præsentere deres foredrag som Power-Point-præsentation, medbragt på memory stick
eller CD. Organisationskomiteen vil tilse, at der forefindes bærbar PC med CD-Rom-drev.

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

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

66 · DASINFO · Juli 2010

| xx |

Tilmeldingsblanket

DASAIMs årsmøde 2010 - 11.-13. november
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S
Titel: __________________________________ Navn:_____________________________________________
Adresse:_______________________________ Postnr. & by:_______________________________________
Navn på evt. ledsager:____________________ Hospital/firma:______________________________________
E-mail:_________________________________
Betalingen dækker udgifter til de videnskabelige sessioner, sandwich torsdag og fredag, frokostbuffet lørdag samt kaffe
alle 3 dage. Derudover betales for aftenarrangementerne: Buffet før DASAIMs generalforsamling torsdag samt
festmiddag med revy og prisoverrækkelser fredag. Alle sociale arrangementer er åbne for medlemmer med ledsagere og
repræsentanter fra vore samarbejdspartnere i industrien.

Mødepakke
Efter
8/10

Dagsbillet
Tors.:
Inden
8/10

DASAIM-/FYA-medlem, ikke-speciallæge/stud.med. 450,-

700,-

175,-

300,-

DASAIM-medlem, speciallæge

1700,-

2400,-

800,-

1100,-

Andre

2900,-

3500,-

1400,-

1700,-

Deltager

Ledsager

Firma-deltager

150,-

200,-

375,-

350,-

350,-

975,-

Inden
8/10

Fre.:
Efter
8/10

Lør.:
BELØB

Morgenmadssymposium 12/11 Ambu
Frokostsymposium 12/11 Norpharma
Aftenarrangementer
Torsdag d. 11. november
Aften-buffet
Fredag d. 12. november
Festmiddag og revy

Tilmeldingen sendes til:
Tina Calundann, DASAIM sekretariat, AN/OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø
Tlf: 3545 6602, E-mail: sekretariat@dasaim.dk, Fax: 3545 2950 eller elektronisk via www.dasaim.dk
NB! Tilmeldingen er bindende.
HUSK at angive tydeligt navn på indbetalingen!
Det samlede beløb:
overføres til Danske Bank 9570 807-7193
vedlægges i check, udstedt til DASAIM
faktureres elektronisk til EANnr.: ___________________________________________________________
Udløbsdato:

ønskes trukket på Dankort: Kortnr.:
Kontrolciffer:

Underskrift:

Overnatning på Radisson SAS Scandinavia Hotel:
Priserne er incl. morgenbuffet og der afregnes direkte med hotellet ved afrejsen. Vi gør opmærksom på, at du evt. kan få
en lavere værelsespris ved booking gennem dit sygehus eller via internettet.
Standard enkeltværelse kr. 1.475,Ankomst dato:

Standard dobbeltværelse kr. 1.575,- pr. nat
Afrejse dato:

Juli 2010 · DASINFO · 67

| ssai |

I 2009 afholdt DASAIM ikke sit sædvanlige efterårsmøde. I stedet blev den 30. SSAI (Skandinavian Society
Anaesthesiology and Intensive Care) kongres afholdt i
samarbejde med DASAIM i Odense i juni 2009.
Kongressen blev en stor succes fagligt såvel som økonomisk.
På billedet overrækker den tidligere præsident for SSAIkongressen professor Palle Toft formanden for DASAIM,
overlæge Ole Nørgaard, DASAIM’s del af overskuddet
fra kongressen.

NOVO NORDISK’s
INNOVATIONSPRIS 2010

Novo Nordisk har igen i år gjort det muligt for DASAIM at overrække en pris i forbindelse med fremlæggelse
af videnskabelige arbejder (foredrags-/posterkonkurrencen) på årsmødet 2010.
Prisen vil blive givet til en yngre forsker, som har fremsendt et videnskabeligt bidrag til præsentation på
DASAIMs årsmøde 2010 og, som udmærker sig ved innovativ tankegang i den videnskabelige hypotese,
metode og/eller præsentation af data.
Prisen består af en hæderspris på dkr. 10.000,- og hertil et rådighedsbeløb på yderligere dkr. 10.000,- som
kan bruges til studiebesøg eller præsentation af videnskabelige arbejder ved udenlandsk kongres eller
lignende.
Uddelingen af Novo Nordisk’s Innovationspris vil foregå under festmiddagen på årsmødet den 12. november
2010.
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DASAIMs Forskningsinitiativ
I november 2010 vedtog DASAIMs generalforsamling igen at hensætte et beløb - kr.
300.000 - af selskabets 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 . 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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LEGATER
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt og fagligt under følgende former:
1.	Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn,
som anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats
2.	Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, som har ydet en videnskabelig indsats eller til
anæstesiologer, som ønsker at studere specielle emner
3.	Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af
DASAIMs møder
4.	Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes
til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond, att.: Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23,
1260 København K. Ansøgningsfristen er 30. april og 30.
september.

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

Lippmann Fonden
Lippmann Fonden (oprindelig S&W fonden) blev oprettet
i 1977 af nu afdøde direktør for Simonsen &Weel, Ole Lippmann, kendt bl.a. fordi han gav anæstesi til Erik Husfeldt’s
første pneumonektomi på Rigshospitalet. Fonden støtter bl.a.
lægevidenskabelige, humanitære og almennyttige formål.
I mange år har Lippmann Fonden hvert år doneret kr.
50.000 til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv
Medicin mhp. støtte til forskning indenfor anæstesiologien. Ansøgninger vedr. disse 50.000 kr. sendes til
formanden for DASAIM (chair@dasaim.dk). Uddelingen
finder sted i forbindelse med den årlige Husfeldt-forelæsning. Der bliver uddelt 1-4 portioner, primært til udgifter
i forbindelse med uddannelse og studier i udlandet. Der
gives ikke støtte til rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor man ikke er aktiv deltager. Ansøgningsfrist
er 1. oktober. Der foreligger ikke ansøgningsskema.
Lippmann Fonden kan imidlertid også søges direkte.
Udover ovennævnte støtter Lippmann Fonden generelt
yngre sundhedsforskere (inklusiv anæstesisygeple-
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jersker og anæstesilæger), der arbejder med mindre,
overskuelige, men originale kliniske projekter, hvortil det
erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at opnå støtte fra
større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor
rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes
kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks.
når der er tale om fremlæggelse af væsentlige originale
danske forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes også
ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats
(men ikke ph.d.). Ansøgninger til denne del af fonden
stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til advokatfirmaet Bruun & Hjejle,  Amagertorv 24, 1160 København K.  
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrister er 1/5 og 1/10.

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

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

Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond
Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond til
fremme og optimering af det operative patientforløb
Fondens formål er at virke til fremme og optimering af
det operative patientforløb ved at yde støtte og bistand til
forskning og behandling 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.
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INTENSIV SYMPOSIUM 2011
Hindsgavl Slot, Middelfart
fredag d. 28. januar - lørdag d. 29. januar

Fredag d. 28. januar 2011
09.30 -10.20
10.20 -10.30

Registrering. Udstilling. Kaffe og sandwich
Velkomst

Patient safety in ICU
10.30 -11.10
From risk assessment to risk reduction, Andreas Valentin, Wien
11.10 -11.50
Safe medication - a key process in Intensive Care, Andreas Valentin, Wien
11.50 -12.00
Diskussion
12.00 -13.00
Udstilling og frokost
Sepsis
13.00 -13.40
13.40 -13.50
13.50 -14.20
14.20 -15.00
15.00 -15.40
15.40 -15.50
15.50 -16.20
16.20 -17.00
17.00 -17.10

Sepsis - an update, Mervyn Singer
Diskussion
Udstilling og kaffe
Tight glucose control - where are we? Greet Van den Berghe
The “euthyroid sick syndrome” of critical illness, Greet Van den Berghe
Diskussion
Udstilling og kaffe
Sepsis, mitchondria and organ failure, Mervyn Singer
Diskussion

Lørdag d. 29. januar 2011
Nutrition
09.00 -09.45
09.45 -10.15
10.15 -10.25
10.25 -11.00

Feeding the critically ill - who, when, how much and what, Jan Wernerman
Should we feed the critically ill patient, Mervyn Singer
Diskussion
Udstilling og kaffe

Organdonation
11.00 -11.30
11.30 -11.40
11.40 -12.30

Status for organdonation, Inge Severinsen og Helle Haubro
Diskussion
Udstilling og frokost

Genoplivning
12.30 -13.00
13.00 -13.10

Nye retningslinier for genoplivning, Freddy Lippert
Diskussion

De 2 professorer
13.10 -13.50
13.50 -14.00
14.00 -14.10

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

Reservér dagene nu
- yderligere oplysninger om pris, tilmelding mv. følger
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forfatter
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Call for Applications for the

Idunt ing ex enis ex ex eliquis aliquiscing ex enisci
eummoluptat adiam, consequat nisis alit, quam,
sequissis augue vullutpat ad molestrud tie dio dunt
alisit, quatue ex exerat vulputatisi.
Sandreet lorero odignisi.
Um zzriusci etue del ulla conse tat. Ut lute venibh ea
amet nisit velis dionulput at, quis dolortio core vel
The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an advanced training program in
facillam
in vullandre
erillut
aliquisisl
utat,
conse
Intensive Care Medicine. The training program is limited endre
to 30 trainees.
The training
period is 2 years,
starting
January 2011.
During
the training period the SSAI organises 6 courses. These courses
will circulate
in all the alit
Scandinavian
and wis
the common
tie conse
dit, vullam
utpat. countries
Landreet
nibh lan-

13th Scandinavian Training Program in
Intensive Care Medicine

guage will be English. To achieve the goal of creating a close networking atmosphere the participants are expected to participate in
the scheduled sessions and social functions at the course sites. The training period includes an exchange program with an intensive
care unit in another country. The candidate will also have to complete a minor “project” during their two-year 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
(i.e in an intensive care unit) during the training program. A minimum of one year of clinical training should be done at a university
intensive care unit.
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 9000 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, 2010:
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
The application form is available on www.SSAI.info
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Invitation til Skejby Symposium, Region Midt

Den “svært” respirationsinsufficiente patient
- Hvad kan vi gøre bedre?
- Hvordan behandler vi disse patienter?
Professor Ola Stenqvist har stor erfaring
i forskning og behandling af disse patienter

Tid:
Sted:
Målgruppe:

25. november 2010 kl. 13.30 - 21.00
Auditorium B, indgang 6, Århus Universitetshospital, Skejby
Læger på Region Midtjyllands intensiv og anæstesi-afdelinger

Program
13.15-13.40
13.40-13.45
13.45-14.45

14.45-15.00
15.00-15.30

15.30-15.45
15.45-16.15
16.15-17.00

17.00-17.15
17.15-17.45

17.45-18.00
18.00-18.45

18.45-19.00
19.00-

Registrering. Sandwiches og vand
Velkomst v/Anette Fedder, afdelingslæge, Skejby, Intensiv afd
Respiratorbehandling - Er der noget nyt ?
- PEEP, peaktryk, lungebeskyttende ventilation
- rekruttering - hvornår, hvordan og hos hvilke patienter. Er det ufarligt.
- bugleje
- adjuverende behandling
Diskussion
v/professor Ola Stenqvist, Sahlgrenska University Hospital, Gøteborg
Bronkoalveolær lavage (BAL)
- til hvilke patienter
- hvordan, hvornår og hvor ofte
- effekt på lungefunktionen
Diskussion
v/professor Ola Stenqvist, Sahlgrenska University Hospital, Gøteborg
Pause (kaffe)
Ekstrakorporal membranoxygenering (ECMO).
- hvad er ECMO
- hvilke patienter har effekt af ECMO
- hvordan får man patienter på ECMO
- erfaringer med ECMO-patienter på Skejby
Diskussion
v/overlæge Christian Lindskov, Thoraxanæstesiologisk Afd., Skejby
High Frequency Oxygenation (HFO) + diskussion.
- hvad er HFO
- hvilke patienter har effekt af HFO
- erfaring med HFO på Skejby
v/overlæge Reinhold Jensen, Intensiv Afdeling, Skejby Sygehus
Kort pause
EVITA-respirator
- udnyttes de effektivt nok mht. forskellige modi, kurver, diagrammer
- hvad “gemmer” sig i disse respiratorer
v/overlæge Ole Viborg, Intensiv Afdeling, Skejby Sygehus
Afsluttende kommentarer
Let traktement

Mødet er sponsoreret af Pfizer.
Tilmelding til Birgit Nielsen birgit.nielsen@pfizer.com eller 2920 3396. Begrænset antal deltagere, ca. 100 pladser.
Vel mødt!
Venlig hilsen
Anette Fedder
Vi gør opmærksom på, at Pfizer Danmark har anmeldt arrangementet til NSL. Arrangementet er, efter Pfizer Danmarks opfattelse, i overensstemmelse med reglerne i samarbejdsaftalen. ID: SPBRA1001059 / Dato: 10.06.2010
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FYA
præsenterer

Kursus i BØRNEANÆSTESI
Hvor:

xx
FYA

Hvornår:
Hvad:

ÅRHUS - Færdighedslaboratoriet INCUBA Science Park

forfatter
præsenterer
Skejby, Brendstrupgårdsvej 102, bygning 2, 2.sal, 8200 Århus N
Tirsdag den 12.10.2010 kl. 16.30

Kursus i BØRNEANÆSTESI

Oplæg ved børneanæstesiolog ovl. Jane B. Andersen, OUH:
- Tips & tricks til luftvejshåndtering af de små og mindre børn (10-20 kg)

»

Hvor:

Oplæg ved pædiater ovl. Henrik Vendelbo Nielsen, ÅUH Skejby:
ÅRHUS
- Færdighedslaboratoriet
INCUBA Science Park
- Håndtering af
det akutte
barn

Hvad:

- Luftvejshåndtering på børne-fantomer ved ovl. Jane B. Andersen
- I.v. adgange på børn ved ovl. Birgitte Uldall Duch, ÅUH Århus Sygehus NBG
ved børneanæstesiolog
ovl.ved
Jane
Andersen,
OUH:
- ModtagelseOplæg
af det akutte
barn - CASE-gennemgang
ovl.B.
Henrik
Vendelbo
Nielsen

Skejby, Brendstrupgårdsvej 102, bygning 2, 2.sal, 8200 Århus N
à 20min:
Hvornår: Hands on-workshop
Tirsdagmed
den3 stationer
12.10.2010
kl. 16.30

- Tips & tricks til luftvejshåndtering af de små og mindre børn (10-20 kg)

Hvem:

50 yngre anæstesilæger, som i deres hverdag håndterer børn i vægtklassen 10-20 kg

Tilmelding:

www.fya.nu - Håndtering af det akutte barn

Oplæg ved pædiater ovl. Henrik Vendelbo Nielsen, ÅUH Skejby:
Hands on-workshop med 3 stationer à 20min:
- Luftvejshåndtering på børne-fantomer ved ovl. Jane B. Andersen
- I.v. adgange på børn ved ovl. Birgitte Uldall Duch, ÅUH Århus Sygehus NBG
- Modtagelse af det akutte barn - CASE-gennemgang ved ovl. Henrik Vendelbo Nielsen

Hvem:

50 yngre anæstesilæger, som i deres hverdag håndterer børn i vægtklassen 10-20 kg

Tilmelding:

www.fya.nu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Præhospital udvalg..................... praehospital_udv@dasaim.dk
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KURSUSTILBUD:

AKUT SVÆRT LUNGESVIGT
- opdatering på avanceret behandling
Formål:
Form:
Målgruppe:
Tidspunkt:
Sted:

Opdatering på avanceret behandling ved akut svært respiratorisk svigt.
Den teoretiske del af kurset vil være case-baseret med diskussion af de evidensbaserede behandlingsstrategier og nye
behandlingstilbud. Workshoppen vil give mulighed for hands-on i tre scenarier med akut lungesvigt.
Anæstesiologiske speciallæger med speciel interesse for intensiv behandling. Antal
kursister: 20 speciallæger
Torsdag 14. oktober 2010.
Århus Universitetshospital, Skejby.

Program
10.00-10.10
10.10-10.40
10.40-11.10

Velkomst
Fysiologi/patofysiologi – COPD, ARDS, traumer m.m.
Konventionel behandling – protektiv ventilation, status

11.10-11.20

Kaffe og frugt

11.20-11.50
11.50-12.20

Adjuvant terapi: CVVHDF, NO, Prostacyclin, steroid
High Frequency Ventilation, Interventional Lung Assist

12.20-13.00

Frokost

13.00-15.30

Work-shop i grupper (grisemodeller)
Forskellige ventilationsmodi afprøves på dyremodeller med akut lungesvigt i Klinisk Institut

15.30-15.45

Kaffe og frugt

15.45-16.15
16.15-17.00

Extra Corporal Membran-Oxygenering
Opsamling, spørgsmål m.m.

18.00-

Middag for interesserede

Kursusleder:
Undervisere:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Hanne Ravn, ovl., dr. med.
Ole Viborg, Reinhold Jensen, Hanne Ravn, Hans Kirkegaard, Christian Lindskov
kr. 1500,- inkl. frokost og kaffe
til sekr. Bianca Jensen, Anæst-Int afd I, AUH, Skejby på mail bianjens@rm.dk. eller tlf. 89498808. Deadline for tilmelding
1. september 2010. Ved tilmeldingen bedes tilkendegivet, om man ønsker at deltage i det sponsorerede middagsarrangement om aftenen.
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Afsender: DASAIM, Rigshospitalet, AN/OP, HOC 4231, 2100 København Ø

Bagudgangen
Velkommen tilbage til de nyeste input fra baglokalerne. Vore spioner har ikke sovet bag anæstesiapparaterne, og det
kommer nu til at glæde alle Vore Ærede Læsere. Som gastroenterologerne i årevis har påpeget, er der endnu ikke
nogen der har skidt så meget, at det ikke har været godt for noget.

Før sæsonen

Sommerpausen er et godt tidspunkt at gøre status inden den nye anæstesisæson, der tegner usædvanlig spændende. Mange er klar til at kridte banen
op for at give modstanderne kamp til stregen. Konflikten mellem amatører og
professionelle i propofol-ligaen fortsætter med uformindsket styrke, uanset at
ingen kender reglerne. Mange professionelle hold har oprustet massivt på bekostning af bl.a. tvangsnedrykkede Val de Arreseu. Således meldes suxa-Bill at
være løst fra sin kontrakt og dermed transferfri, men han vil formentlig kræve
en rekordhøj sign-on fee. Suxa-Bill er kendt som en habil midtbaneslider, der
er god til at lamme modstandernes opspil. Mange klubber har dog valgt at
satse på zonemarkering med såkaldte regionale blok.
Som en helt ny problemstilling er adskillige spillere havnet i Lægemiddelforstyrrelsens projektørlys pga engagementer, der potentielt vil kunne påvirke
deres dømmekraft under kampene; flere er således anklaget for bijobs ikke
blot hos konkurrenterne, men også hos både Trianglens pølsemand og Danske
Spil.
Gispebjerg, som rygtes på vej mod en fusion med Fnidderiksberg, ligger i
skarp konkurrence med Blåovre om at sikre sig nyt blod, hvilket begge holds
blodmanagere dog har modsat sig. Dopingmyndighederne har da også meddelt, at man vil holde skarpt øje med eventuelle uregelmæssigheder. Jeantofte
har derimod valgt at gå sine helt egne veje, blandt andet ved at lokke med at
have bygget nye omklædningsrum.
Det er således fortsat fuldstændig uvist, hvem der løber med det forgyldte
anæstesiapparat…

Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti: Nej til fusioner
Dansk Folkeparti, bastionen mod udanskhed, fortsætter kampen mod
sygehusfusionerne. ”Vi finder os ikke i arrangerede ægteskaber,” siger en
kilde. ”Det skulle da lige være, hvis de ledsages af Brudevalsen afspillet på et
ustemt elorgel fra Plamdrup.”

Dansk hospitalskantine kåret som verdens bedste

Sygehuskantinen OMA er kåret til verdens bedste ved den traditionsrige Best
Wishes and Dishes for the Really Sick (BWADRS)-festival.
OMA står for Opfindsom MAd. Køkkenet tilskriver sin succes evnen til at
tilpasse menuen efter årstider og udbud. Ved BWADRS-festivalen serverede
man således en forret af hindbærtunge-carpaccio garneret med salturt i caria.
Hovedretten var farseret stenfri nyre på et leje af svampe høstet i et hjørne
af sygehusets mikrobiologiske afdeling og delikat tilsmagt med letdampede
smagsløg. Desserten bestod af Death by Chocolate.
OMA’s køkkenchef er den anerkendte thoraxkirurg Hubert van Hahnenkamm.
Han har tidligere udtalt, at han besluttede sig for et karriereskift efter at have
set mulighederne i køkkenkunsten i et afsnit af Hell’s Kitchen.

Endnu en sensationel afsløring!

Lægers bijobberi skal nu indrapporteres, meddeler Region Hovedstaden. En
kampagne med breve til lægerne er sat i gang, og de første tilbagemeldinger er
modtaget.
Vi bringer et par eksempler:
”Arbejdsgiver: Øster Bøvelse Cykel Club; Lægeligt speciale: Sportsmedicin; Antal
timer pr. måned: ca. 4 + tid til rejse samt transport af blodposer.”
”Arbejdsgiver: Region Hovedstaden; Lægeligt speciale: Kirurgi; Antal timer pr.
måned: 7-8 (afhængig af hvor travlt jeg har på Hamlet).”
”Kære Region H
Tak for muligheden for at lette min samvittighed. Allerede i børnehaven blev
jeg lokket ud på et skråplan, da jeg mærkede suset når vi legede ”bytte, bytte
købmand”, og fra jeg blev 10 år, fik jeg min lillesøsters lørdagsslik mod at spise
hendes grønsager. I skolen tjente jeg fem kroner for hver gang jeg hjalp Hugo
med regneopgaverne og var hjælpetræner for det lokale fodboldhold for en
sodavand om ugen. Intet af dette lod jeg komme til mine forældres kendskab;
tværtimod lod jeg dem kynisk betale lommepenge til mig hver uge. Siden gik det
slag i slag. Som medicinstuderende var jeg permanentholdsventilatør, rengø-

DMI meddeler: Vulkan- og fusionsvarsler

Der er ingen udsigt til vulkanudbrud i denne uge, da disintegrationsminister
Birthe Grøn Kornsæk og indenrigs- og sundhedsminister Bertel endnu Haardere begge er på ferie.
Et økonomisk lavtryk, som breder sig fra Island, betyder en stærkt øget risiko
for sygehusfusioner. Disse ventes at opstå i de østlige egne og bevæge sig
vestpå. Borgere i berørte områder opfordres til at gå indenfor og vente på
lægehelikopteren.

Hitlisten

Every Breath You Take (I’ll be watching you) - Sting
Ventilator Blues (Rolling Stones)
Oops I DID It Again – Britney Spears
Heart Attack – Olivia Newton-John

Sensationel afsløring!

Bagudgangen er kommet i besiddelse af en række fortrolige dokumenter, der
indeholder nogle af de standardspørgsmål, som anvendes ved de strukturerede interviews af ansøgere til hoveduddannelsesstillingerne i anæstesiologi.
De bringes nu for første gang til offentlighedens kendskab.
Læs dem før dine kolleger og vær endnu bedre forberedt!
1. (Samarbejder) Hvilket kaffemærke foretrækker du?
2. (Medicinsk ekspert) Hvor mange CVK’er kan du lægge i timen?
3. (Akademiker) Hvad mener du om Victor von Schnabelhubels editorial i det
seneste nummer af Science om de komparative neurobiologiske konsekvenser af mørkt stof?
4. (Kommunikator) Hvordan vil du videregive en virkelig sørgelig besked til
personalet om at kaffemaskinen er brudt sammen?
5. (Administrator) Hvad er den øjeblikkelige pris på multifarveelastikker i størrelse large i SuperBrugsen, og hvilken herremodebutik sælger de billigste
bukseproteser?
6. (Professionel) Hvor skuffet er du over at tabe i dag? (venligst udlånt af Sport
på 3’eren)
7. (Sundhedsfremmer) Hvad foretrækker du – 10 gode cigarer eller en pose
Labre Larver?
8. (Fra HR-afdelingen) Hvis du var en cabriolet, hvilken farve kaleche ville du
så have?

ringsmedarbejder i Irma og avisbud og læste til eksamen uden at indrapportere
det til SU-styrelsen. Helt galt gik det dog først som turnuslæge, hvor jeg uden
at vide det udviklede et svært blandingsmisbrug af attestskrivning i skadestuen,
alkoholblodprøver for embedslægeinstitutionen, vikariater i Nordsverige, indsamling af tomme flasker efter byfester, cykelreparationer for familien og skrivning af
festsange på bestilling. Jeg sidder nu i en god fast fuldtidsstilling som overlæge,
men føler fortsat behovet for suset og har derfor påtaget mig at bedøve ventelisteoperationer og fungere som rådgiver for Europæiske, samtidig med at jeg
til langt ud på natten skriver instrukser og taler til personalefesterne. Min kone
tror at jeg har en elskerinde, og jeg lader hende blive i troen, fordi jeg er så flov
over mit behov. Samtidig er vores privatforbrug efterhånden så højt, at vi ikke vil
kunne undvære mine indtægter på festsange. Jeg vil gerne have hjælp, men ved
ikke hvem jeg skal henvende mig til.
Venlig hilsen Fætter Guf.
PS: Jeg vedlægger regning på kr. 14.810,35 (inkl. moms) for forbrugt tid i
forbindelse med skrivning af ovenstående.”

