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Redaktør Jørgen B. Dahl

Sommeren står for døren. Samtidig arbejdes der intenst
på at få Årsmødet endeligt på plads, hvilket dette nummer af DASINFO som sædvanligt er præget af. Vi kan
endnu en gang se frem til et spændende program, og nu
handler det om at få indsendt abstracts til postersessioner og foredragskonkurrence.

Til dette nummer af DASINFO har vi modtaget en lang
række interessante bidrag og artikler. Læs f.eks. Lisbeth
Nielsen´s spændende artikel om Læger Uden Grænser i
Nigeria, Anne Møller Nielsen´s beretning om ’Bornholm
redder liv’, læs om nyheder fra fagområderne, uddannelse, og fra SATS, hvorfra vi rekrutterer mange kommende kolleger. Med andre ord, tag DASINFO med i
kufferten, og nyd sommeren!
Redaktionen ønsker god ferie til alle!

DEADLINES DASINFO

Generalforsamling DASAIM

DASINFO nr. 4, oktober 2011 - Deadline 23. august 2011
DASINFO nr. 1, januar 2012 - Deadline 2. december 2011
DASINFO nr. 2, april 2012 - Deadline 2. marts 2012
DASINFO nr. 3, juli 2012 - Deadline 25. maj 2012

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d.
10. november 2011, 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. 10. november
2011, kl. 16.00-17.30 på Radisson Blu Scandinavia
Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægter.
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ET PLASTER PÅ SÅRET
Lisbeth Nielsen, udd. ansvarlig overlæge
Anæstesiologisk afdeling, Hillerød Hospital

»

Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået fra den første
tanke om MSF (Médecins Sans Frontières) trængte ind
i min hjerne, til jeg sætter foden på landingsbanen i
Abuja, Nigerias hovedstad.

De mellemliggende måneder er gået med at lade tanken
sænke sig, diskutere projektet med min familie, tale med
tidligere udsendte, skrive ansøgning, få mit CV oversat
til engelsk (stor tak til en sød kollega for den kæmpe opgave), blive fagligt godkendt, få lovning fra min ledende
overlæge på, at jeg godt måtte sige ja til at blive udsendt
med kort varsel, at skulle evalueres hvorvidt MSF tror, at
jeg passer ind i organisationen, blive godkendt på den
del, blive vaccineret mod alle tænkelige og utænkelige
mikrober, sige ja til, at nu må I godt finde en mission
til mig, for derefter at vente, få tilbudt en udsendelse,
orientere mig om landet og projektet, pakke kufferten,
kysse familien farvel, tage til Paris for at blive briefet om
opgaven, for så endelig efter 8 timers natlig flyvning at
sætte foden på nigeriansk jord.
Det var et stort øjeblik, selvom jeg nok var for træt til helt
at fatte det. Temperaturen var omkring 30 grader, luftfugtigheden enorm, og sådan fortsatte det i de 4½ uge, jeg
var af sted. Port Harcourt viste sig at være en stor, fattig,
forurenet, snavset og voldsplaget havneby, der i Lonely
Planet karakteriseres som et sted ”where there is nothing
much to see”!
Jeg nærmest hang ud af vinduet, da vi kørte gennem
byen første gang. Jeg har tidligere været i Afrika, og det
lignede sig selv. Små boder ud mod vejen, hvorfra der
blev solgt bildæk, øl, mad, tøj, køkkensager, værktøj, kort
sagt alt. Bag de fattige boder gemte sig skure og hytter
og det var tydeligt, at befolkningen boede i de ydmyge
skure. Dette til trods for, at Nigeria er verdens 8 største
producent af råolie.
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Snart ankom vi til Teme Traume Hospital. Udefra en rimelig
pæn, rød murstensbygning i flere etager med annekser,
hvor der var sengeafdelinger og skadestue. Bag sengeafdelingen stod et telt med ekstra pladser til travle tider.
Jeg blev vist op til kontoret og hilste på mine nye kolleger og det administrative personale. Det viste sig, at
hospitalet var bygget op med smalle gange, mange trap-
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per, en masse små niveauforskelle og ingen elevatorer.
Sengestuerne var fyldte med patienter, den største stue
rummede op til 40 patienter, og der lå mænd, kvinder og
børn blandet sammen. Støjniveauet var ubeskriveligt. For
det første fordi der var mange patienter og pårørende,
for det andet fordi der var loftsventilatorer og gulvventilatorer ved hver eneste patient, for det tredje fordi alle
havde mobiler med alle mulige ringetoner og sidst, men
ikke mindst stod der en generator udenfor på gårdspladsen og larmede. Der var ikke snavset, men der var meget
slidt og intet, INTET lignede det, jeg var vant til hjemmefra. Et af mine stærkeste indtryk fra min introduktion til
stedet var, at det her kunne umuligt være et hospital. Det
mente de ikke. Hvordan i alverden skulle man kunne lave
læge-/sygeplejerskearbejde her, og hvordan skulle JEG
kunne fungere som læge på dette ”ikke-hospital”. Der var
ingenting, der lignede det, jeg var vant til.
Der er nu gået 14 dage. Kl. 07.30 bliver vi hentet i MSFhuset og kørt gennem byen til hospitalet. Jeg nyder stadig turene til og fra sygehuset. Det er de eneste chancer,
vi har for at se byen. Af sikkerhedsgrunde må vi ikke gå
rundt, og i øvrigt arbejder vi så meget, at det ville være
svært at nå. Vi er som regel hjemme igen ved 19 - 20 tiden. Når vi ankommer til Teme, er det min opgave at låse
op. Gitre med tunge hængelåse og dørene til kontorerne.
Vi går derefter over til skadestuen, hvor vi sammen med
den nigerianske læge, der har haft vagt, gennemgår de
ny indlagte patienter. Herefter går vi over på intensivafdelingen for at tilse de patienter, der er indlagt der.
Med på runden deltager de kirurger, der er udsendt med
MSF, den ledende læge, nogle lokale læger, en fysiotera-

peut, anæstesilægen og en sygeplejerske fra afdelingen.
Anæstesilægens opgave er at give medicinske input om
patienten, kontrollere væske og smertebehandling, tage
stilling til antibiotika og thromboseprofylakse. For tiden
er vi to anæstesilæger på missionen. Fordi min amerikanske kollega hører dårligt, har han bedt mig deltage i
runden, mens han selv sammen med anæstesisygeplejersken gør stuerne klar.
Intensiv-afdelingen ligner ikke en dansk intensiv-afdeling.
Der er ingen respiratorer eller dialyseapparater eller
sprøjtepumper eller monitorer. Faktisk er der kun drop,
saturationsmålere og ilt. Ikke desto mindre ligger de sygeste patienter her. Og syge er de. Alvorlige machetehug,
skudsår, trafikulykker med ledsagende frakturer af arme,
ben, bækken etc. En flok tapre mennesker med smertefulde læsioner. Og det stærkeste vi kan give dem er
tramadol!! Der findes ikke morfin i Nigeria, fordi landet
har en kæmpegæld af ubetalt morfin.
Vi går herefter gennem alle sengestuerne i alt ca. 75 - 80
patienter. Kikker i deres observationspapirer og gennemgår deres røntgenbilleder. Der er ingen røntgenskærme,
men bruddene er som regel så alvorlige, at de er til at se
på lang afstand. Kirurgerne diskuterer deres operationsstrategi, og jeg giver mit besyv med, hvis der er omstændigheder, jeg gerne vil have indflydelse på. Vi bevæger
os fra de ”reneste” patienter til dem med betydelige
infektioner. De sidstnævnte ligger samlet i den ene ende
af den store 40 personers stue. Nogle af disse patienter
er indlagte i måneder. Med inficerede brud eller i stræk,
hvor kirurgi ikke kan komme på tale pga. infektionsrisiko,
eller fordi knoglen er så ødelagt. Specielt de patienter der
har skudsår, har nogle frygtelige knoglelæsioner, med
store substanstab og ringe chance for heling.
Ved 8.30- 9-tiden, når operationspersonalet er mødt
ind begynder operationerne. De to operationsstuer er
de eneste steder, hvor der er air condition. Stuerne er
ok, den ene for lille til at det nogensinde bliver rigtig
praktisk, men ok til små indgreb, den anden stor nok og
velfungerende, og det er kun en ekstra charme, at der
bor en mus i det ene hjørne under et skab. Vi har ikke et
anæstesiapparat, som vi kender det hjemmefra. Der er en
oxygenator, der komprimerer ilt ud fra atmosfærisk luft.
Den kan producere ca. 5 liter i minuttet, og det er det maximale, vi kan give patienterne. Dvs. vi kan aldrig komme
til at præoxygenere tilstrækkeligt. Der er desuden en
respirator, velfungerende og meget simpel. Ingen fancy
ventilationsformer her. Faktisk kun trykstyret kontrolleret
ventilation. Desuden en monitor, der kan måle puls, saturation og blodtryk. Et sug, der fungerer det meste af tiden
og som - når det er bedst - er på højde med et dansk,
men som ofte falder ud.
Vi bedøver hovedsaligt med tre forskellige metoder: ketamin på spontan vejrtrækning, intubation med halothan
og respirator samt spinal anæstesi. I den periode jeg var
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på Teme Hospital brugte jeg formentlig mere ketamin end
de fleste bruger i hele deres liv. Ikke den mest elegante
anæstesi, men den virker, og det er en sikker anæstesiform. Man skal huske at give atropin mod spytsekretion
og stesolid mod hallucinationer, og man skal huske at
give smertestillende, så patienten ikke vågner op til at
smertehelvede efter operationen. Det er så der det kniber,
da vi mangler morfin, i stedet giver vi temgesic og tramadol. Da der er sparsomme opvågningsfaciliteter skal vi
være sparsomme med fentanyl.

sygehus i byen. Såfremt de pårørende kunne det, tilbød
MSF at overflytte patienten med ledsagelse til privathospitalet, men var de pårørende ikke i stand til dette, måtte
vi ophøre med behandlingen. Et umenneskeligt og barskt
system, som vi var nødt til at benytte os af et par gange,
og som hver gang gik mig dybt i hjertet. Afmagt, vrede
og meningsløshed er nok de ord, der bedst karakteriserer
de følelser, der opstår i forbindelse med disse hændelser.
Og en skamfuld taknemmelighed over selv at leve i et
system, der er sat sammen på en helt anden måde.

Såfremt patienten skal opereres i maven eller i ansigtet
eller et andet indgreb, der kræver intubation bruger vi
halothan. Bedøver patienten med thio/ketamin og suxa,
intuberer, slutter til respirator, vedligeholder anæstesien
med halothan, lufter ud (længe!) extuberer og lægger patienten i opvågningen. På opvågningen er der en saturationsmåler, der bliver brugt til den senest ankomne patient
samt en oxygenator til hver patient. Hvis patienten af den
ene eller anden grund er meget iltkrævende kan vi få to
oxygenatorer til den samme patient. Dette brugte vi et
par gange til patienter med thoraxtraumer, som desaturerede postoperativt.

Jeg skal rejse hjem i dag. Vi er flere der skal rejse indenfor de nærmeste dage, så vi har købt mængder af
kager og har givet det til operationssygeplejerskerne,
portørerne, steriliseringspersonalet, sygeplejerskerne fra
afdelingerne og alle de øvrige vi har mødt på vores vej.
Alle er søde og venlige, nogle siger tak fordi vi kom. Jeg
kommer til at savne specielt OP-sygeplejerskerne. De har
de vidunderligste navne: Peace, Joy, Happiness, Comfort.
Jeg ønsker dem det hele. De har på forbilledlig vis taget
imod os med åbne arme, de har stillet op til alle vores
særheder, og de har med humor og professionalisme
leveret godt og ordentligt sygeplejerskearbejde. Teme er
heldige, at de har dem.

De kirurgiske indgreb, der foretages, er primært ortopædkirurgiske, og hyppigst externe fixationer. Skaderne
er som regel med ledsagende hudlæsioner, så intern
fixation foretages kun sjældent. Desuden laver vi mange
sårskiftninger, dette er nok det hyppigste indgreb. Når
sårene er rene foretages hudtransplantation, hvilket
organkirurgen foretager. Der foretages også eksplorative laparotomier, typisk på patienter med skudsår eller
abdominal-læsioner efter trafikulykker.
Det er gratis at blive behandlet på Teme Hospital, men
desværre tilbyder hospitalet ikke behandling af alle typer
af skader. Eksempelvis kunne vi ikke behandle thoraxtraumer med andet end dræn, og det var ikke muligt at
tilbyde postoperativ respiratorbehandling. Vi modtog
flere patienter, der havde brug for netop dette. I disse
tilfælde måtte vi kontakte de pårørende og høre, om de
kunne skaffe penge til denne behandling på et privat
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Jeg er fyldt med modsatrettede følelser - jeg glæder mig
til at se min familie igen, jeg glæder mig til ikke at skulle
sove under myggenet i 25 graders varme, jeg er fyldt
op af arbejdet og skæbnerne jeg har mødt – den toårige
pige, der havde været udsat for seksuelt overgreb, den
22-årige mand, der havde fået en trailer over sig og som
fik svært thoraxtraume og leverlæsion, som jeg bedøvede alene, og som døde postoperativt, fordi vi ikke
kunne få kontrol over hans leverblødning.
Men jeg er også ked af, at det er slut. At denne enestående oplevelse er helt slut, og at jeg aldrig skal se dette
sted mere. Jeg ville ønske, at det sluttede gradvist, at
jeg kunne tage noget af det med hjem, at jeg aldrig vil
glemme det. Jeg er glad for, at jeg tog springet, og jeg er
berørt i mit hjerte af de mennesker, jeg har mødt. Et sted
dybt indeni, er jeg for altid forandret. Og tak for det.
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BOLDT-SKANDALEN
Martin Kryspin Sørensen, Klinisk assistent
Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

»

Joachim Boldt, MD, PhD, nu forhenværende professor i anæstesi ved
Klinikum der Stadt Ludwigshafen i Tyskland, står ifølge ABC-News anklaget
for ikke at have fået videnskabsetisk godkendelse til gennemførte forsøg,
at have forfalsket medforfatternavne til sine manuskripter og for at have
fabrikeret hele studier. 88 artikler er netop blevet tilbagetrukket fra velansete
videnskabelige tidsskrifter indenfor specialerne anæstesiologi og kirurgi,
alene fordi der ikke var videnskabsetisk godkendelse til dem. Tyskerne
er grundige i deres gennemgang af sagen og flere uregelmæssigheder
vil formentlig komme til overfladen. De manglende videnskabsetiske
godkendelser er imidlertid i sig selv ulovlige i Tyskland og vil ende i en
straffesag mod Boldt.

Lavinen begyndte at rulle, efter at Boldt havde publiceret
et studie i Anesthesia and Analgesia vedrørende interleukin-6 (IL-6) niveauet associeret med brugen af albumin og
HES. Tre læsere gjorde Editor-in-Chief Steven L. Shafer
opmærksom på at standarddeviationerne rapporteret
for IL-6 i studiet var alt for små til at være troværdige.
Herefter rettede Shafer direkte henvendelse til Boldt, og
da han bl.a. ikke kunne fremlægge videnskabsetisk godkendelse til forsøget, så involverede Shafer de relevante
tyske myndigheder. (Shafer SL ”Shadow of Doubt”, Anesthesia and Analgesia, 2011; 112 (3); 498-500).
Et stort oprydningsarbejde er nu blevet igangsat for
at afdække skandalens omfang. Editor-in-Chief Lars
Rasmussen fra Acta Anaesthesiologica Scandinavica har
et indgående kendskab til denne sag, og DASINFO har
derfor stillet ham nogle spørgsmål.

Har Acta Anaesthesiologica Scandinavica været
involveret i den konkrete sag?
”Ja, vi har publiceret 11 artikler, hvor Boldt er med på
forfatterlisten, og 3 af disse er ved at blive retraheret,
idet de tyske myndigheder har fundet, at de nødvendige
godkendelser ikke var indhentet. Den videre proces vil
belyse, om der derudover er tale om andre former for
uredelighed, såsom fabrikerede data, falsifikation el. lign.
Det er vigtigt at notere sig, at man indtil videre kun er
gået tilbage til 1999, og flere særdeles suspekte artikler er
fra før 1999.”

Er der et formaliseret samarbejde på tværs af de
videnskabelige tidsskrifter i sager som denne?
”Ja, og det er et særdeles stærkt signal til alle forskere, at

tidsskifterne taler sammen, når disse vanskelige og særdeles tidskrævende sager skal belyses. I denne sag har
ikke færre end 18 tidsskrifter samarbejdet med de tyske
myndigheder. Al forskning og publikation heraf bygger
på tillid, og uredelighed vil altid føre til, at opmærksomheden bliver rettet mod de pågældende, og så vil der
næsten altid dukke mere op.”

Hvordan kan man gøre det sværere for folk at udføre
uredelig videnskab?
”De forskningsansvarlige har en utrolig vigtig opgave
i supervisionen og uddannelsen af forskere, men dette
hjælper selvfølgelig ikke, når det er lederen, der er
uredelig. Alle, der deltager i forskning, har et medansvar,
så man skal sikre sig, at alle regler er overholdt, og at
datakvaliteten er tilfredsstillende. I Boldt-sagen har en
række medforfattere efterfølgende forsøgt at distancere
sig fra ham, og de har fremsat en række trusler mod
flere redaktører. De risikerer imidlertid selv nu at komme
i fedtefadet, og dette må alle forskningsaktive lære af.
Det tager lang tid at opbygge et godt omdømme og blive
respekteret som forsker, men det tager kun et splitsekund
at tabe det hele på gulvet.”
”Alle tidsskrifter er blevet mindet om, at vi skal tjekke de
indsendte manuskripter omhyggeligt, og registrering af
interventionsforsøg er en måde at kvalitetssikre forskningen på. Acta Anaesthesiologica Scandinavica og stort
set alle andre kræver nu, at kliniske interventionsforsøg
har været registreret i en offentlig tilgængelig database.
Selvom lægemiddelforskning i henhold til GCP er både
tids- og ressourcekrævende, så giver det en god mulighed for at verificere data, samtykke, godkendelser osv.”
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HJERTESTARTERE INDEHOLDER
LIVSVIGTIG INFORMATION
Anne Møller Nielsen, læge og ph.d.-studerende
Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

»

I september 2008 startede projektet ’Bornholm redder
liv’, hvor der over en 2-årig periode blev uddelt 10.800
genoplivningssæt af typen MiniAnne til bornholmere.
MiniAnne-sættet består af en personlig oppustelig
genoplivningsmanikin og en DVD på 24 min. Samtidig
var der massivt mediefokus på genoplivning på TV2/
Bornholm, hvor seerne bl.a. blev opfordret til at købe
en hjertestarter og registrere den på TrygFondens side
www.hjertestarter.dk.

Ved projektstart var der registreret 3 hjertestartere på
øen, og det tal var 2 år senere steget til 147. Hjertestarterne er blevet brugt ved ca. 20% af de bevidnede hjertestop på øen, og flere borgere er blevet genoplivet af et
stød med en af hjertestarterne. Som noget nyt er hjertestarteren imidlertid også blevet et afgørende diagnostisk
værktøj. Når en hjertestarter har været i brug gemmes
der nemlig data om forløbet, herunder EKG’et, og disse
data kan efterfølgende udlæses. I forbindelse med ’Bornholm redder liv’, hvor det på forhånd var besluttet, at alle
anvendte hjertestartere skulle udlæses, og det netværk
der er omkring denne undersøgelse, er der identificeret
4 cases i Region Hovedstaden, hvor disse gemte data har
ændret diagnosen og behandlingen af patienten (1).

Case 1
En mand falder om, mens han spiller håndbold. Bystandere går straks i gang med hjertelunge-redning (HLR) og
giver manden et stød med en hjertestarter. Han indlægges på neurologisk afdeling på mistanke om epilepsi. Her
ligger han indtil hjertestarterudlæsningen dokumenterer
ventrikelflimmer (VF). Manden overflyttes til et invasivt
kardiologisk center og modtager en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD).

at blive udskrevet under diagnosen vasovagalt anfald,
da hjertestarter-udskriften når frem og dokumenterer 3.
grads atrioventrikulært blok. Patienten får en pacemaker.

Case 3
En mand træner på motionscykel i et genoptræningscenter, da han pludselig falder om. En fysioterapeut
iler til med HLR og giver manden et enkelt stød med en
hjertestarter. På hospitalet er manden vågnet helt op og
bliver udskrevet indenfor 24 timer. Fysioterapeuten og
hjertestarterforhandleren får på 21. dagen for hændelsen
en kardiolog til at se på udskriften fra hjertestarteren.
Denne viser VF. Kardiologen sender en ambulance med
udrykning ud for at hente patienten i eget hjem. Patienten modtager en ICD.

Case 4

Case 2

En mand falder om under en badmintonkamp, men hans
holdkammerater handler hurtigt med HLR og en hjertestarter. Da ambulancen når frem, lægger manden sig selv
op på båren. På hospitalet får lægerne at vide, at der ikke
er afgivet stød med hjertestarteren og da alle undersøgelser i øvrigt er normale betvivler de, at manden rent
faktisk har haft hjertestop. Da udskriften fremkommer og
dokumenterer VF er der dog ingen tvivl. Patienten får en
ICD.

En kvinde bliver utilpas efter en svømmetur og hendes
mand går i gang med HLR. En hjertestarter anvendes,
men afgiver ikke stød. På hospitalet mener man ikke,
at patienter fejler noget kardiologisk. Hun er tæt ved

Ovenstående cases illustrerer værdien af data fra
hjertestarterne, og det kan undre, at data ikke fremskaffes rutinemæssigt. Det skyldes formentlig tre forhold:

1: Nielsen AM, Rasmussen LS. The value of ECG downloads from
automated external defibrillators. Resuscitation 2010; 81: 917-8.
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manglende viden om at hjertestarterne kan udlæses
og den potentielle værdi heraf, logistiske problemer og
tekniske udfordringer i forbindelse med udlæsningen. De
fleste hjertestartere er i privat eje og hjertestarteren tages
ikke rutinemæssigt med til aflæsning efter brug. Der er
i skrivende stund ej heller nogen afklaring af hvem der
skal udlæse hjertestarteren, og hvordan hjertestarteren
efterfølgende bringes tilbage til ejeren. Kompleksiteten
øges ved, at hver hjertestarter-producent har udviklet
hver deres løsning til at udhente data på. Det har endvidere ikke været et fokusområde, hvorfor få ressourcer
har været allokeret hertil.
På www.hjertestarter.dk (hvorfra data om nærmeste
hjertestarter hentes af vagtcentraloperatøren ved 112 opkald) er i øjeblikket registreret 15 forskellige hjertestartermodeller i mere end 5 eksemplarer. Alle 15 modeller kan
gemme EKG-data, men nogle modeller gemmer kun en
enkelt case. En af de mest udbredte modeller i Danmark
kan kun gemme 15 min data, og data slettes automatisk
efter 30 dage. Alle modellerne har også en dataoverførsels funktion, men der er stor variation i denne. Kun 4
modeller har en mobil data hukommelsesenhed, som
ambulancepersonalet ville kunne tage med til aflæsning
og muliggøre, at hjertestarteren ville kunne blive på
stedet. Kun en af disse er med en USB-stik; de øvrige er
CF- og SD-kort. 7 modeller kan sende data trådløst, men
6 af disse er med infrarød kommunikation, hvilket ikke
længere er standardudstyr på computere. En model har
Bluetooth datatransfer, men kun til en lommecomputer med et forældet Windows styresystem. De øvrige 4
modeller har et modelspecifikt kabel, hvoraf et er med
en seriel port, hvilket heller ikke er standardudstyr på

en moderne computer. Dataudlæsnings-softwaren er et
separat kapitel. Meget få modeller har tilknyttet et program, der gratis kan downloades fra internettet. De fleste
kræver en CD ROM og eventuelt en licens fra firmaet, der
i nogle tilfælde vil have betaling herfor. Nogle licenser er
i øvrigt tidsbegrænsede (2).
Som situationen er i dag kræves meget forskelligt - og
ofte forældet - datatransmissionsudstyr og svært tilgængelige programmer, der skal installeres og vedligeholdes
med licenser. Udlæsningen af data er således yderst
kompliceret, og dette er problematisk, da data foruden
at være et vigtigt diagnostisk værktøj også kan bruges
til at monitorere kvaliteten af HLR, til at give feedback til
de mennesker, der har været involveret i genoplivningen
og til forskning. F.eks. har incidensen af VF som primærrytme ved hjertestop i en årrække været faldende og er
nu omkring 20-25%, men hvis hjertestarteren udlæses er
incidensen af VF op mod 65%.
For at gøre dataudlæsningen tilgængelig kræves et
internationalt samarbejde mellem de forskellige producenter. Indtil denne standardisering foreligger, er en
arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen ved at udarbejde nationale retningslinjer for brug af hjertestartere i Danmark
- herunder en udlæsningsprocedure. Disse retningslinjer
forventes at være klar i sensommeren 2011.

2: Nielsen AM, Rasmussen LS. Data management in automated
external defibrillators: a call for a standardised solution. Acta
Anaesthesiol Scand 2011.

23. EUROPÆISKE INTENSIV KONGRES - BARCELONA OKT. 2010.
Dette er ikke en anmeldelse af kongressens indhold. Min erfaring med internationale kongresser er for sparsom
hertil. Jeg hørte en del foredrag. Ikke mange danske lægers indsats blev nævnt. Der var dog en klar undtagelse.
Og nej, det var ikke Strøm og Tofts fremadskuende og velgennemførte studie:
A protocol of no sedation for critically ill patients receiving mechanical ventilation:
a randomised trial (Lancet 2010;375:475-).
Det kunne det godt have været. Konklusionen at medmenneskelig omsorg er
bedre end beroligende medikamenter – også hos mange intensivt syge mennesker
– er gribende, rigtig og vigtig.

Hvem var den danske læge hvis resultater
blev omtalt mere en halvtres gange?
PS. Hvis svaret blæser i vinden så er der ikke grund til at blive gram i hu.
Svaret på det vægtige og væsentlige spørgsmål kan nemlig findes senere i organet.
(Svaret findes på side 28)
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SYV SPØRGSMÅL TIL
PH.D.-STUDERENDE/DOKTORANDER
Arash Afshari, afdelingslæge
Anæstesi- og operationsklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Geneva University Hospital, Schweiz

1. Hvad handler din afhandling om?
Svar: Min ph.d. har titlen: ”Evidence based evaluation
of immuno-coagulatory interventions in critical care”.
Afhandlingen er baseret på 6 publikationer. Jeg har
primært fokuseret på mekanismerne samt evidensen bag
interventioner indenfor følgende områder:
1) Antiinflamatoriske og anti-koagulant strategier inden
for sepsis (AT III, Aktiveret protein C)
2) Anti-inflamatoriske og anti-koagulant strategier til
ARDS og ALI (Inhaleret NO (INO) og Inhaleret Prostacyclin)
3) Endokrin medieret systemisk immun-suppression:
(Tæt glykæmisk kontrol samt anvendelse af steroid
ved sepsis)
4) Betydning af ”point of care assays” for transfusion
og deraf deres potential betydning for koagulation og
inflammation (TEG & ROTEM)
Derudover er der stor fokus på betydning af bias, random
error og ”design error” i randomiserede kliniske forsøg.
Afhandlingen kigger desuden på svaghederne og styrkerne ved randomiserede kliniske forsøg, systematiske
reviews og hvad perspektiverne er for evidens baseret
behandling inden for intensiv terapi. Ydermere er der
fokus på design af studier, sample size og studiernes
kvalitet og hvad de har af betydning for den evidens vi tit
referer til og baserer vores handlinger efter.

2. Hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig
forskning eller klinisk praksis?
Svar: Først og fremmest har mange af de undersøgte interventioner ikke kunnet indfri de forventninger vi havde
til disse og enkelte af dem synes nærmest skadeligt for
patienter (f.eks. ATIII, INO). Derudover er der mange
ubesvarede spørgsmål da vi endnu ikke har undersøgt
alle interventioner tilstrækkeligt (f.eks. TEG & ROTEM,
inhaleret prostacyclin). Overordnet synes der at være
stor behov for implementering af evidens baseret tankegang indenfor intensiv terapi selv om der har været store
fremskridt inden for de seneste 5 år. Der er akut behov
for gennemførelse af veldesignede studier med lav risiko
for bias og vel-gennemførte guidelines og systematiske
reviews da flere af de publicerede guidelines og systematiske reviews er behæftet med mange metodologiske fejl.
Desuden bør vi være opmærksomme på at guidelines og
rekommandationer som er baseret på små studier eller
baseret på meta-analyse af få og små studier kan være
misvisende pga. ”random error”, problemer med studiets
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design og bias. Vi skal flytte vores fokus væk fra en p
værdi på < 0.05 eller en konfidens interval da de begge
kan være behæftet med fejl og misvisende når guidelines
og rekommandationer er baseret på få, små og dårligt
designede eller gennemførte studier.

3. Hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive
ph.d./disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige
netop med det valgte emne?
Svar: Modsat mange andre, så jeg ikke mig selv som
den store forsker da jeg gik på medicinstudiet og ej
heller under turnus eller for den sags skyld under introuddannelsen. Jeg fik i virkeligheden først interessen, da
jeg var ansat i en prækursist stilling på Herlev, hvor jeg
havde fornøjelsen at arbejde sammen med en række
meget dynamiske og forskningsaktive kolleger. En del
af dem har jeg fornøjelsen at arbejde sammen med på
Rigshospitalet i dag. Disse kolleger, hvoraf to af dem har
fungeret som ph.d.-vejledere for mig, var med til at sætte
en proces i gang som efterhånden virkede mere og mere
tiltagende for mig. Efterhånden fik jeg mod på mere og
fik lyst til at gennemføre et ph.d. Jeg tog selv beslutningen og initiativet og var med til at designe mit ph.d.forløb ved hjælp af andres kyndige vejledning.
Hvorfor netop det valgte emne? Jeg har i lang tid været
fascineret af mekanismerne bag kritisk sygdom. Desuden
har jeg altid været betaget af den fokus vi har haft på at
finde ” the magic bullets” til behandling af tilstande som
sepsis, ARDS, DIC, etc. Det har altid undret mig hvordan
vi kunne tro at vi kunne ændre så kompleks kaskader ved
at indføre enkelte interventioner. Desuden blev jeg mere
og mere interesseret i, hvad design og kvalitet af studier
havde af konsekvens for patienters behandling og i sidste
ende outcome. For hvordan kan det være at vi gang på
gang indfører meget kostbare og ressourcekrævende
behandlinger for blot at kassere disse noget tid efter som
følge af veldesignede kliniske forsøg? Hvor mange liv har
vi i virkeligheden på samvittigheden ved ikke at have undersøgt de indførte interventioner i tilstrækkelig grad blot
fordi vi mener at vi burde gøre noget for patienterne?
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4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført
dine studier på en anden måde – i givet fald hvilke og
hvordan?
Svar: Helt bestemt. Jeg har da tit overvejet om ikke jeg
har gabt over for meget. Man skal være opmærksom på,
at tilværelsen som ph.d.-studerende ofte fører mange andre spændende opgaver med sig, som ikke nødvendigvis
direkte har noget med selve ph.d.-projekterne at gøre. Og
det kan være meget svært at sige nej til disse muligheder. Det lægger beslag på den lille rest-tid man nu har.
Jeg har gennemført min ph.d. ved siden af en klinisk
stilling. Ph.d.-uddannelsen startede da jeg manglede 6
måneder af min kursus-stilling og det har været en meget vanskelig opgave at finde balance mellem en klinisk
stilling, ph.d.-stilling og familielivet. Der er en grund til at
ph.d.-studiet er sat til 3 år. Dermed skal man have gjort
sig en række meget grundige overvejelser inden man
kaster sig ud i en stilling, hvor man fortsat har en rolle i
klinikken om end i reduceret grad.

5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet
undervejs?
Svar: Det har været en fantastisk lærerig oplevelse, men
også en stor prøvelse. Modsat en klinisk hverdag hvor
man efter en frustrerende dag på arbejdet starter forfra
næste dag, så er tilværelsen som forsker præget af
kontinuitet og dermed vender man tilbage til samme frustration næste dag, når tingene ikke kører på skinnerne.
Det kræver en stor disciplin og det koster uden tvivl på
mange fronter. Særligt hvis man agter at gøre det som
jeg har gjort, nemlig ved siden af en klinisk stilling. Jeg
er sikker på at min familie er mindst lige så begejstret for
at jeg er nået ved vejs ende!! Og jeg er sikker på, at min
krop vil have været i meget bedre form hvis jeg havde
dyrket lidt mere motion i stedet for at arbejde hele tiden.
Men det har været en fantastisk tur og jeg har lært utrolig
meget og jeg har haft glæde at arbejde sammen med en
række dygtige folk som jeg på ingen måde vil have været
foruden.

6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din
afhandling?
Svar: Jeg har været enorm privilegeret at have en række
fantastiske kolleger og en meget velvillig og dynamisk
ledelse på min afdeling på Rigshospitalet, som har gjort
det muligt for mig, at gennemføre min ph.d. ved siden
af en klinisk ansættelse. Jeg er dem evig taknemlig. Jeg
fortsætter i samme kliniske stilling på Rigshospitalet.
Desuden er jeg netop startet i en deltids-forskningsstilling ved Geneva University Hospital, Schweiz, hvor jeg
indgår i en gruppe af internationale forskere som skal
være med til at udvikle en hurtig, effektiv og billig ”point
of care test” til sepsis og nedre luftvejs infektion/VAP
diagnostik. Målet er, at udvikle en maskine/platform som
kan guide os mod en hurtig diagnose af patogene agens
i f.eks. blodet med oplysninger om resistensmønster
indenfor 2-3 timer. Maskinen bør optimalt kunne anvendes direkte på intensive afsnit. Det vil potentielt føre til
iværksættelse af en mere relevant antibiotisk behandling
på et langt tidligere tidspunkt og dermed føre til en bedre
udnyttelse af de eksisterende farmaka. Men det vil også
kunne gøre det muligt at introducere nye farmaka og
foretage kliniske forsøg da man kan reducere sample
size i randomiserede kliniske forsøg blandt kritisk syge
patienter på intensive afdelinger, hvis man får en bedre
selektion af den population der ønskes undersøgt.

7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i
givet fald hvordan?
Svar: Absolut. Aktuelt er jeg vejleder for et par yngre kollegaer og er involveret i 2 randomiserede kliniske forsøg
og har en række overvejelser om opstart af andre kliniske
forsøg sammen med en række gode og dynamiske
kollegaer. Desuden er jeg projektvejleder for en dygtig
ph.d.-studerende og regner i høj grad med at fortsætte
min forskningsaktivitet.
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EUROPEAN DIPLOMA OF INTENSIVE CARE – EDIC
Kirsten Møller, overlæge/seniorforsker, dr.med., ph.d.
Intensiv afsnit ZIT, Anæstesiologisk afd. Z, Bispebjerg Hospital

»

EDIC er det europæiske bud på en standardiseret specialisteksamen i intensiv
terapi, som administreres af det europæiske intensivselskab, ESICM. Den
består af en skriftlig multiple choice-test (Part 1), og en klinisk + ”viva voce”
(mundtlig) test (Part 2).

For at kunne tilmelde sig EDIC 1, skal man
• være uddannet læge (MD)
• hvis man ikke er speciallæge: være under specialistuddannelse i et grundspeciale: fx anæstesiologi,
intern medicin, kirurgi, pædiatri, akutmedicin eller
intensiv terapi (hvis dette er et grundspeciale i det
land, hvor man arbejder) OG ENTEN være indskrevet
i et uddannelsesforløb inden for intensiv terapi ELLER
have erhvervet mindst 12 måneders erfaring inden for
intensiv terapi
• hvis man er speciallæge: have væsentlige og regelmæssige kliniske opgaver inden for intensiv terapi
For at kunne tilmelde sig EDIC 2, skal man
• have bestået EDIC 1
• have haft mindst 24 måneders ansættelse inden for
intensiv terapi
Begge eksaminer koster penge, faktisk en hel del penge
– p.t. 181,50 Euro for Part 1 og 302,50 Euro for Part 2 for
medlemmer og hhv. 302,50 og 484,00 Euro for ikke-medlemmer (et medlemskab koster 185 Euro / år for ordinære
medlemmer og 139 Euro for ’trainees’, så det kan godt
betale sig at blive medlem – også fordi man derigennem
automatisk får adgang til PACT, se nedenfor). Part 1 afholdes to gange årligt, heraf den ene gang samtidig med
ESICM’s årskongres (ca. oktober) og den anden gang ca.
i februar. Part 2 afholdes én gang årligt, som regel sidst
på foråret. Der er rift om pladserne, og man skal selv
holde øje med ESICM’s hjemmeside (se nedenfor) for at
finde ud af, hvornår pladserne opslås. For EDIC 1 opslås
pladserne i øjeblikket typisk maj-juni hvad angår oktobereksamen, og oktober-november for februar-eksamen; for
EDIC 2 skete opslaget i år i marts. Den elektroniske tilmelding, som administreres fra ESICM i Bruxelles, lukker,
når pladserne er fyldt op – så man skal ikke være for lang
i spyttet, når man pludselig opdager at den er åben! I ansøgningsprocessen til EDIC 1 skal man samtidig uploade
elektronisk kopi af sin A-autorisation og evt. speciallægeautorisation, bekræftelse af, at man er ”trainee” i intensiv
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terapi (fx fra afdelingens ledende overlæge) og en motiveret ansøgning (ca. 1 A4-side). Heldigvis slipper man for
at gentage alt dette, når man søger til EDIC 2… Når man
har afsluttet sin ansøgning, får man lov at vente op til et
par måneder på bekræftelsen af, at man er indskrevet til
eksamen – og får så lov at betale den ikke ubetydelige
regning for deltagelse.

EDIC 1
EDIC 1 er en ren skriftlig eksamen. Den foregår centraliseret, således at forstå, at der er ret få eksamenssteder
at vælge imellem. I praksis vælger de fleste danskere at
deltage enten ved ESICM’s årskongres i oktober (som
i 2010 foregik i Barcelona, og i 2011 finder sted i Berlin)
eller i Holland (Ede) i februar. Selve eksamen varer tre
timer, men forinden bruger man en lille time på at blive
registreret, få anvist sin plads og modtage de sidste
instruktioner. Eksamenssættet, som er på engelsk, er en
samling multiple choice-spørgsmål (MCQ). I øjeblikket
består opgaverne af 50 af type A, hvor man skal vælge
det korrekte svar ud af fem mulige og 50 af type K, hvor
man for hvert af fire underspørgsmål skal angive om
dette er ”true” eller ”false”. Man får et point for hvert
rigtigt type A-svar; for type K gives et point hvis alle fire
true / false muligheder er korrekte, og et halvt point hvis
tre af fire er rigtige. Der gives ikke ”straf” (fx negative
points) for forkerte svar. I alt kan man således maksimalt
få 100 points (hvilket man dog på ingen måde skal regne
med). Den nedre pointgrænse for, om man er bestået, er
ikke den samme fra år til år, men varierer med præstationen hos hele gruppen af eksamensdeltagere. Proceduren
består i at medianscoren og standarddeviationen beregnes for hele deltagergruppen. Minimumsscore beregnes
således:
Minimumsscore for beståelse
= median pointsum – 0.6 x SD
Denne procedure korrigerer for variation fra år til år i
sværhedsgrad af eksamenssættet, men betyder på den
anden side, at beståelse afhænger af de øvrige deltage-
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res præstationer. Lidt provokerende kan man sige, at det
bliver alles kamp mod alle – jo mere alle forbereder sig,
jo højere bliver det generelle niveau og desto skrappere
bliver kravene for at bestå. Hvis alle på den anden side
slapper af og ikke læser, falder niveauet og dermed slækkes kravet til hvad den enkelte skal præstere for at bestå.
Der er nu ikke den store variation i det typiske ”pass
mark” fra år til år; så vidt jeg kan se har det i længere
tid ligget omkring 54-56 points. For øjeblikket skal man
regne med en del ventetid, før man får sit eksamensresultat – i princippet burde en tiltagende elektronificering
af processen betyde, at man kunne få sit foreløbige
resultat straks ved afslutningen af prøven. Til gengæld
for ventetiden får man en ret detaljeret tilbagemelding
om éns præstation inden for de forskellige emner. Består
man, kan man straks tilmelde sig den næste åbne EDIC
2-eksamen – består man ikke, skal man vente et år før
man kan tage EDIC 1 igen.

EDIC 2
I modsætning til EDIC 1 afholdes EDIC 2 i mange lande,
inklusive Danmark, og kan således foregå på dansk. Den
består af en klinisk del og en ”viva voce”-del med en
samlet varighed på ca. 1½ time. Den kliniske del indeholder en ”major case” og to til tre ”minor cases” - alle
patienter indlagt på den givne intensivafdeling. For
”major case”, som typisk indebærer gennemgang af en
intensivpatient med flere komplekse problemstillinger
(multiorgansvigt, langvarig respiratorudtrapning, ernæringsproblemer, kolonisation med resistente bakterier…),
gives forberedelsestid til gennemgang af journaloplysninger, blodprøvesvar, røntgenbilleder, medicinliste osv,
hvorefter man går en stuegang hos patienten under medvirken af dennes sygeplejerske og under observation af
eksaminatorerne. Herefter diskuteres patientens tilstand
med eksaminatorerne ”uden for døren”. En ”minor” case
indebærer en kortere, patientrelateret diskussion af en
klinisk problemstilling, hvor man også kan blive bedt om
at udføre en specifik klinisk undersøgelse.

ler (p.t. 44) med emner inden for ”Clinical problems” (fx
Severe infection), ”Skills and techniques” (fx Respiratory
monitoring), ”Organ-specific problems” (fx Acute Hepatic failure) og “Professionalism” (fx Communication).
Modulerne giver en ”tutorial”-gennemgang af et område
med referencer til udvalgte artikler, som man opfordres
til at læse, og afsluttes med en test indeholdende et antal
MCQ-opgaver af samme format som EDIC 1. Endvidere
anbefales man at deltage i nationale og internationale
uddannelsesprogrammer, møder osv. CoBaTrice nævnes
også som kilde, men dette system kender jeg ikke godt
nok til at kunne sige noget kvalificeret om det.
MCQ er (endnu) ikke meget anvendt i dansk testning, og
det kan efter min mening godt betale sig at øve sig i at
løse dem forud for EDIC 1. Rent eksamensteknisk vil det
give dels en idé om hvordan spørgsmålene formuleres,
og dels en fornemmelse for hvordan tiden (in casu de tre
timer) skal disponeres; men også fagligt er det værdifuldt
at bruge testen til at finde de emner, hvor éns viden i
særlig grad trænger til opdatering.
Et relativt nyt tilbud til dem, der tilmelder sig EDIC 1, er
online-adgang til et ”prøvesæt”; det fungerer ikke helt
optimalt endnu, men er en god hjælp til forberedelsen.
Endvidere har Benington, Nightingale og Shelly skrevet
bogen ”Multiple Choice Questions in Intensive Care
Medicine” (kan fx købes via Amazon.co.uk for ca. 20 £).
Den indeholder tre MCQ-sæt med et format der ligner
den ”rigtige” eksamen meget, og med gode og grundige
forklaringer til løsningerne.

Flere oplysninger
ESICM: www.esicm.org
EDIC-website: www.esicm.org -> Education – European Diploma
PACT: http//pact.esicm.org

Som sidste del af EDIC 2 indgår et antal ”viva voce”tests, som foregår uden medvirken af patienter, og hvor
man bliver bedt om at fortolke fx et EKG, røntgenbilleder,
blodprøvesvar og lign.
Der gives tilbagemelding fra eksaminatorerne umiddelbart efter eksamen, men den officielle tilbagemelding fra
ESICM’s hovedkontor tager noget længere tid.

Forberedelse – hvad skal man læse?
Pensum er ”det hele”. ESICM angiver at man bør læse
såvel relevante oversigtsartikler i tidsskrifter som Critical
Care Medicine og Intensive Care Medicine og efter opdaterede lærebøger i intensiv terapi, men der er ikke peget
specifik på en autoritativ kilde man kan læse efter. Uden
at det kan stå alene, er der god hjælp at hente bl.a. i det
onlinebaserede, interaktive undervisningssystem PACT
(Patient-centred Acute Care Training), som kan benyttes
frit af ESICM-medlemmer. PACT består af et antal modu-
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OM ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN
NATIONAL SEDATIONSSTRATEGI
Lise Fonsmark, overlæge
Thoraxanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet

Baggrund og strategi
På formødet til Hindsgavl-symposiet 2010 blev det besluttet, at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle skrive
forslag til nationale rekommandationer vedrørende VAP,
dilatationstracheotomi og sedation til intensivpatienter.
En gruppe bestående af Helle Bundgaard, Lars Hein og
undertegnede skulle stå for sedationsstrategien.
Da den islandske vulkan under gletsjeren Eyjafjallajøkull
gik i udbrud i foråret 2010 og lukkede det europæiske
luftrum, var vi i den heldige situation alle 3 at befinde os
på et studiebesøg i Reading. På hjemturen strandede vi i
London, hvor vi mellem sightseeing og shopping havde
et par dage til at inkludere endnu en Helle i gruppen og
god tid til at drøfte, hvordan vi skulle gribe arbejdet an.
Vi kunne hurtigt blive enige om, at det var en vanskelig
opgave, vi var stillet overfor, idet de fleste afdelinger
har en fastlagt lokal procedure for sedation, der er godt
indarbejdet og baseret på bl.a. kultur, patientkategorier,
sygepleje normering og interesser. Kendetegnende er
også, at disse procedurer varierer meget fra afdeling
til afdeling. Vi indså derfor, at indførelse af en meget rigoristisk algoritme for anvendelse af sederende medicin på
landets intensiv afdelinger var illusorisk. På den baggrund besluttede vi, at vejledningen skulle være mere
overordnet og tage udgangspunkt i en målrettet lindring
af alle de gener kritisk syge patienter har, fremfor en
egentlig sedationsinstruks.
Da den grundlæggende strategi var planlagt, kunne vi
med ro i sindet bevæge os med bus tilbage til Danmark.

Arbejdsgruppen
Efter hjemkomsten blev den endelige arbejdsgruppe
dannet. Sammensætningen af gruppen var baseret på, at
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arbejdet skulle være så effektivt som muligt, at gruppen
skulle være beslutningsdygtig og derfor ikke for stor og
endelig ikke mindst af hensyn til vejledningens gennemslagskraft, at alle regioner skulle være repræsenteret med
mindst en person. Gruppen, bestående af 7 læger, blev
sammensat ud fra de kriterier og medlemmerne valgt
blandt de, der havde meldt sig som interesserede.
Ved det indledende møde i gruppen var der enighed om,
at arbejde videre med den strategi, vi havde udtænkt i
London.

Udarbejdelse af vejledningen
Der har gennem mange år været tradition for at sedere
respirator-patienter, men der findes ikke overbevisende
evidens for den gavnlige effekt af dette. I de senere år
har der været mere fokus på at reducere anvendelsen
af sedativa på intensiv afdelinger, idet der er ulemper
forbundet med sedation, såsom udvikling af delirium,
manglende mulighed for neurologisk vurdering, oversete
komplikationer, unødvendige undersøgelser, hæmodynamisk påvirkning mv.
På den baggrund har vi fundet det rationelt, at udforme
en vejledning, der adskiller fra den traditionelle anvendelse af sedativa som det primære valg, men derimod tager udgangspunkt i målrettet lindring af de mange gener
intensiv-patienter har. Vi har valgt at fokusere på smerter,
delirium, angst, dyspnoe, gastrointestinale problemer,
diverse abstinenstilstande og søvnproblemer som
potentielt reversible gener, der bidrager væsentligt til
patienternes ubehag og som kan lindres ved en målrettet
behandling. Såfremt patienten efter sådanne tiltag fortsat
ikke er velbefindende og derfor ikke kan samarbejde med
behandlingen, kan sedation komme på tale.
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Der har gennem mange år været tradition for at sedere
respirator-patienter, men der findes ikke overbevisende
evidens for den gavnlige effekt af dette. I de senere år har
der været mere fokus på at reducere anvendelsen af sedativa
på intensiv afdelinger, idet der er ulemper forbundet med
sedation, såsom udvikling af delirium, manglende mulighed
for neurologisk vurdering, oversete komplikationer,
unødvendige undersøgelser, hæmodynamisk påvirkning mv.

Ved det første møde i gruppen blev emnerne fordelt
imellem os og hver især skulle skrive et udkast til et
underafsnit indenfor en begrænset tidshorisont. Dette
udkast blev sendt rundt ca. 14 dage inden næste møde.
Vi holdt i alt 3 møder - alle i Odense, som vi i denne
sammenhæng har anset for at være landets centrum. Ved
møderne havde vi god tid til at diskutere de enkelte emner, arbejdet var koncentreret og diskussionerne meget
udbytterige.

Vejledningen
Selve vejledningen, der vedrører voksne intensivpatienter, er opbygget omkring et centralt afsnit med titlen ”Sedationsstrategi - målrettet behandling af gener forbundet
med kritisk sygdom”, som omhandler de overordnede
principper for behandling af de ovenfor nævnte problemer.
Yderligere mere detaljerede informationer, kan findes i
uddybende kapitler, der belyser de enkelte emner.
Som supplement findes oplysninger om diverse scoringssystemer med mere.
Denne opbygning muliggør, at mere specialiserede emner som eksempelvis sedation af børn, neurokirurgiske
patienter mv. senere kan føjes til.
Vejledningen er blevet meget omfattende, men det har
ikke været meningen, at man som bruger skal læse dokumentet fra ”A til Z”, men at man kan anvende det centrale
afsnit alene eller vælge det eller de kapitler, der omhandler den problemstilling, man ønsker at få belyst. Tanken
er, at det skal være muligt let at ”springe” fra det centrale
afsnit til de enkelte underkapitler.

Opfølgning
Efter vejledningen blev præsenteret og accepteret på
Hindsgavl mødet, har vi holdt endnu et møde primært
med det formål at diskutere, hvordan vi undgår, at den
hensygner i ubemærkethed på DASAIM’s hjemmeside.
For at få et indtryk af om strategien spredes til landets
intensiv afdelinger, har vi besluttet at lave en spørgeskemaundersøgelse vedrørende anvendelse af sedativa før
og efter en mere målrettet oplysningskampagne.

Konklusion
Arbejdet med at udforme en national vejledning har
været meget udbytterigt og givet en enestående mulighed for at drøfte kliniske problemstillinger med kolleger
fra hele landet og vi kan kun anbefale andre at deltage i
lignende arbejdsgrupper. Det er dog værd at huske på,
at arbejdet ikke slutter, når det sidste punktum er sat.
Den største udfordring ligger i at implementere en fælles
vejledning til mange meget forskellige afdelinger landet
over. Jeg vil derfor opfordre DASAIM til nøje at overveje
omfanget af nationale guidelines.
Arbejdsgruppen bestod af Inge de Haas, overlæge,
Ålborg Sygehus, Helle Nibroe, afdelingslæge, Århus
Sygehus, Nørrebrogade, Helle Bundgaard, overlæge, Regionshospitalet Randers, Thomas Strøm, afdelingslæge,
Odense Universitetshospital, Susanne Iversen, overlæge,
Slagelse sygehus, Lars Hein, overlæge, Hillerød Hospital
og undertegnede.
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RETNINGSLINIE FOR
PERKUTAN DILATATIONSTRAKEOTOMI (PDT)
AF PATIENTER PÅ INTENSIV AFDELING
Kristian Rørbæk Madsen, 1.res.læge
Anæstesiologisk/intensiv afdeling, Næstved Sygehus
e-mail: krmadsen1975@gmail.com

»

Efter åbent opslag i medlemsbladet for DASAIM sammensattes en
skrivegruppe på 6 læger (5 overlæger og en yngre læge) med deltagere fra
alle 5 regioner. Arbejdet foregik helt overvejende via e-mail, med kun et enkelt
fysisk møde i november 2010.

Der var på forhånd ikke defineret en generel skabelon
eller andre formelle krav til form eller indhold, så de 3
grupper - PDT, Sedation og VAP - kan i en vis forstand
betegnes som individuelle prøveballoner for nationale
guidelines for intensiv terapi.
Vi valgte i PDT-gruppen den strategi, at del-emner blev
formuleret og uddelegeret til skrivegruppens medlemmer, som leverede et udkast til review internt i skrivegruppen. Artikler blev udvalgt med vægt på randomiserede kontrollerede undersøgelser samt veludførte
metaanalyser, men der var ikke regelrette prædefinerede
kriterier i artikeludvælgelsen. Derudover anvendtes
krydsreferencer fra fundne artikler, personlige meddelelser og ekspertudsagn. Om muligt blev hvert delafsnit formuleret med en rekommandation fulgt af en baggrund,
med styrke og evidensniveau angivet i henhold til Oxford
Evidence Based Medicine kriterier, men en del emner tillod ikke dette på en meningsfuld måde.
Vi overvejede også at anvende den mere ambitiøse fremgangsmåde som Guidelines for genoplivning er lavet
efter (www.ilcor.org). Her har man formuleret en lang
række såkaldt PICO spørgsmål - P(population), I (intervention), C (control), O (outcome). Disse enkelte spørgsmål er af en task force blevet besvaret i et såkaldt work
sheet, hvor søgestrategi, litteraturgennengang mv. er
udførligt refereret. Disse worksheet har så efter revision
dannet baggrund for de samlede anbefalinger. Denne
strategi måtte vi dog fravælge, idet den oversteg den tid,
der var til rådighed.

En national retningslinie balancerer mellem på den
ene side det klinisk brugbare og konkrete uden diffuse
formuleringer af generel karakter og på den anden side
risikoen for at forpligte de enkelte læger og afdelinger i
landet til at gøre tingene på en bestemt måde, uden at
der er sikker evidens for det, og med mulige medicolegale implikationer, hvis man lokalt afviger fra retningslinen. Spørgsmål, der affødte sådanne overvejelser var
f.eks: Skal vi anbefale fiberskopi ved PDT? Relaksering af
patienten? Minimum 1 eller 2 læger til proceduren? Se i
retningslinien om, du er enig, og meld gerne tilbage til
undertegnede med kommentarer!
Udkastet til PDT retningslinen blev fremlagt ved det
årlige Intensivsymposium på Hindsgavl 26. januar 2011,
hvorefter den indkomne feedback blev indkoopereret, og
retningslinien lagt ud på DASAIMS hjemmeside ultimo
maj 2011, med mulighed for yderligere feedback fra DASAIMS medlemmer.
Planen er så, at PDT-retningslinien publiceres på engelsk
via Danish Medical Bulletin, idet Ugeskrift for Læger har
tilkendegivet, at retningslinier fra de videnskabelige selskaber gerne publiceres her, uden yderligere peer review
end det, der ligger i en accept fra det videnskabelige
selskab.
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”SAFE TRANSFER AND RETRIEVAL”
NYT NATIONALT TRANSPORTKURSUS I DANMARK?
På vegne af styregruppen
Formand Søren Stagelund

»

Det gennemgående element i STaR kurset er akronymet ACCEPT
(Assessment, Control, Communication, Evaluate, Prepare & package og
Transport). ACCEPT strukturerer processen med organisering af overvejelser
og vurderinger i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afslutning
af patienttransporter inden transporten påbegyndes. Dette munder ud i
udførelse af praktiske opgaver og forberedelser herunder klargøring af
personale, patient og udstyr samt planlægning af håndtering af forventede
mulige problemstillinger under transporten. ACCEPT kan anvendes af
alle faggrupper i forbindelse med alle typer transporter (på, mellem og til
hospitaler) af alle typer patienter.

Hvad er ”Safe Transfer and Retrieval”?

Implementering og evaluering af STaR i Danmark

Kurset ”Safe Transfer and Retrieval” (STaR) er i dag et af
de få strukturerede kurser i patienttransport for læger1.
STaR kurset er på 2 dage og udviklet af og oprettet i 2002
af Advanced Life Support Group (ALSG) i Manchester
(www.alsg.org) på baggrund af rapporten ”Comprehensive Critical Care; a review of adult critical care services”
udarbejdet af den engelske sundhedsstyrelse2. Rapporten satte bl.a. fokus på behovet for uddannelse og træning i transport af patienter. To år efter etablerede ALSG
kurset ”Safe Transfer and Retrieval”3.

Det første STaR kursus i Danmark blev afholdt i marts
2010 på Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)
på Herlev Hospital. Det seneste og 4. kursus blev afholdt
i april 2011. Implementeringen sker i samarbejde med
Dansk Råd for genoplivning (DRG), Dansk Selskab for
Akutmedicin (DASEM) og Dansk Selskab for Anæstesi og
Intensiv Medicin (DASAIM), som alle er repræsenteret i
styregruppen STaR Danmark. Kursets implementering er
støttet af TrygFonden. STaR Danmark er organisatorisk
tilknyttet DRG, med regnskabsansvar overfor denne.

Det gennemgående element i STaR kurset er akronymet
ACCEPT (Assessment, Control, Communication, Evaluate, Prepare & package og Transport). ACCEPT strukturerer processen med organisering af overvejelser og vurderinger i forbindelse med forberedelse, gennemførelse
og afslutning af patienttransporter inden transporten
påbegyndes. Dette munder ud i udførelse af praktiske opgaver og forberedelser herunder klargøring af personale,
patient og udstyr samt planlægning af håndtering af forventede mulige problemstillinger under transporten. ACCEPT kan anvendes af alle faggrupper i forbindelse med
alle typer transporter (på, mellem og til hospitaler) af
alle typer patienter. Foruden ACCEPT, undervises der på
kurset i en bred vifte af transportrelevante overvejelser,
forberedelser, emner og situationer. Kursets indhold og
faglige niveau er primært målrettet læger, som deltager i
forberedelse og klargøring af patienter til transport samt
gennemførelse af transport af patienter. Sygeplejersker
og faggrupper i den præhospitale sektor kan med fordel
deltage. Andre faggrupper er også velkomne. Kursusdatoer og kursusprogram kan ses på www.star-kursus.dk.

Implementeringen af STaR kurset og uddannelse af
danske instruktører er sket med hjælp fra erfarne STaR
instruktører fra ALSG. Uddannelsen til instruktør følger
samme struktur som eksempelvis ALS. Først skal den
kommende instruktør bestå et STaR kursus og udpeges som instruktørpotentiale (IP) efter formelle kriterier
og dernæst gennemføre et instruktørkursus (Generic
Instructor Course (GIC). Herefter er vedkommende
instruktørkandidat (IC) og skal ud fra formelle kriterier
have bedømmelsen tilfredsstillende, som underviser på
to STaR kurser. Fra og med STaR kurset november 2011 er
der et sufficient antal uddannede danske instruktører til,
at kurserne kan afholdes uafhængigt af hjælp fra ALSG.
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Den officielle kursusmanual, præsentationer og andet
kursusmateriale er på engelsk. Undervisningen foregår
på dansk. Styregruppen arbejder på at tilpasse emnerne
i kurset til specifikke danske forhold, hvor det er relevant.
Det gælder eksempelvis typer af iltflasker, personaler og
lovgivning, som adskiller sig fra de engelske standarder.
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På de fire første kurser har kursisterne givet følgende
evaluering på brugbarheden af kurset.
JA
Har dette kursus øget din viden?

92,2%

Har dette kursus øget dine færdigheder?

92,2%

Er kurset relevant i forhold til dit
daglige arbejde?

100%

Fordelingen af deltagerne på de fire første kurser var:
Læger 70%, sygeplejersker 16% og ambulancereddere
14%. 44% af de deltagende læger havde mellem 10 og
31 års erfaring. Alle ambulanceredderne var paramedicinere. De kursister, som har svaret nej til at kurset har
øget deres viden eller færdigheder, er læger med mere
end 10 års erfaring. Ingen har svaret nej til begge spørgsmål. De svarer alle ja til, at kurset er relevant i forhold til
deres daglige arbejde.

Fordele ved et fælles nationalt transportkursus
Ud over de for den enkelte patientgruppe specifikke behov under en transport, er der almengyldige overvejelser
og opgaver under forberedelsen, klargøringen og gennemførelsen af en patienttransport samt overlevering af
patienten. Der er i Danmark ingen fælles konsensus om
hvorledes disse overvejelser og opgaver med fordel kan
organiseres og struktureres. Kvaliteten og ensartetheden
af disse overvejelser og opgaver vil blive væsentlig løftet,
med forbedring af kvaliteten og dermed sikkerheden
for patienten, ved indførelse af kurset ”Safe Transfer
& Retrieval” (STaR), som et kompetencekrav for læger
involveret i forberedelse og klargøring af patienter til
transport samt gennemførelse af transport af patienter.
Der er adskillige lægevidenskabelige selskaber som
eksempelvis Dansk Cardiologisk Selskab, der har rekommandationer for transport af de patienter, der hører
ind under deres speciale. DASAIM har udarbejdet en
rekommandation for ledsaget ambulancetransport4.
DASAIMs rekommendation gælder transporter af forskellige kategorier af patienter, også patienter, der ikke skal
have ledsagelse af personer med kompetencer indenfor
anæstesiologi. Styregruppen mener, at DASAIM´s rekommandationer for ambulancetransport bør være nationale
retningslinier for alle specialer og STaR kurset skal dække
behovet for en særlig national uddannelse indenfor
transportmedicin således, at alle faser af en transport
gennemføres ensartet på nationalt niveau. Der er ingen
rekommandationer for håndtering af intrahospitale transporter. I regionerne og på de enkelte hospitaler bliver
der udviklet lokale rekommandationer og retningslinier
for patienttransport. Der gennemføres forskellige lokale
kurser i patienttransport af varierende karakter. Alle disse
tiltag er meget vigtige og forbedring af patienttransport

bør prioriteres i fremtiden med den nye sygehusstruktur,
som med stor sandsynlighed vil bevirke et øget antal
patienttransporter. Med implementering af STaR kurset
skabes et fælles nationalt grundlag for håndtering af
patienttransporter.
Den strukturerede tilgang til patienttransporter gennem
ACCEPT er en væsentlig årsag til, at erfarne kursister
kan bruge kurset i deres daglige arbejde. Deres viden
og færdigheder bliver bedre udnyttet til gavn for patienten. En fælles tilgang til patienttransporter ved brug af
ACCEPT vil ligeledes optimere erfarnes vejledning og
supervision af mindre erfarne og uerfarne i forbindelse
med patienttransporter samt bedre samarbejdet mellem
det personale, som er involveret i transporten. Dette er
sammenligneligt med den fælles tilgang til patienter gennem eksempelvis ABCDE strukturen.
STaR styregruppen mener, at STaR kurset bør integreres
som et nationalt kompetencegivende transportkursus
for læger. Kurset bør også tilbydes andre faggrupper,
der har ansvar for eller deltager i patienttransporter, som
eksempelvis anæstesisygeplejersker og paramedicinere.
Fælles forventninger hos det involverede personale til
struktureringen og opgaveløsningen i forbindelse med
klargøring, gennemførelse og afslutning af en patienttransport på, mellem eller til hospital vil forventeligt
højne den generelle sikkerhed og kvalitet. STaR kurset vil
give mindre erfarne viden og færdigheder, som direkte
kan anvendes på næste patienttransport. Derved reduceres den autodidaktlignende læring om patienttransporter
væsentligt, med øget kvalitet og sikkerhed af patienttransporter til følge.

1. Gray A, Bush S, Whiteley S. Secondary transport of the critically ill and injured adult. Emerg Med J 2004; 21:281-5.
2.http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4082872.pdf
3. Lærebog: Safe Transfer and Retrieval of Patients (STAR): The
Practical Approach. ISBN: 978-0-7279-1855-0
4.http://www.dasaim.dk/images/stories/PDF/Rekommendationer/
rekomm_for_ledsaget_ambulancetrans.pdf
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DOBBELTANSÆTTELSER I
INTRODUKTIONSSTILLING – PRO ET CON
FYA’s bestyrelse
Besparelser i alle regioner betyder færre uklassificerede
lægestillinger. Dette gør det vanskeligere for uddannelseslægen med endt introduktionsstilling at finde specialerelevant arbejde der kan udvide de anæstesiologiske
kompetencer og kvalificere til en af de eftragtede HUstillinger i anæstesiologi. Et svar på denne udfordring er
dobbeltansættelser i introstillinger der nu (igen) har set
dagens lys på danske anæstesiafdelinger. Denne praksis
har jo åbenlyse produktionsmæssige fordele for den ansættende afdeling og garanterer samtidigt den uddannelsessøgende endnu et år på en anæstesiologisk afdeling
hvor yderligere rutine kan opnås inden ansøgning til HU.
Dette lyder som en ”win-win” situation.

En ekstra introstilling vil give øget ”rutine” og ”kontinuitet” hvilket normalt betragtes som positivt, men
sikrer den en tilstrækkelig udvikling af bredt funderede
kompetencer eller er det bare ”mere af det samme”? Er
det fair over for de yngre læger for hvem det nu bliver
endnu sværere at få foden inden for i specialet? Man kan
desuden frygte at en udbredt praksis med dobbeltansættelser truer den særstatus som klassificerede uddannelsesstillinger trods alt har i forbindelse med planlægning
og besparelser inden for hospitalsområdet.
FYA mener at vi som speciale til en hver tid er bedst tjent
med at have en så stor pulje af potentielle ansøgere til
HU som muligt. Vi mener ikke at dobbeltansættelser i
introduktionstillinger gavner specialet på lang sigt.
Hvad mener du? Deltag i debatten og giv din mening til
kende på www.FYA.nu.

Men er dobbeltansættelser i introduktionsstillinger
gavnligt for specialet på længere sigt? Problemstillingen
er ikke helt enkel og der er gode argumenter både for og
imod, se nedenstående tabel.
Pro

Con

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Øget produktivitet
Øget rutine
Øget kontinuitet
Øget tilknytning på arbejdspladsen
Ejerskab
Udvikling over tid gøres synlig, god mulighed
for “slow starters”
• Færre ansøgninger at læse for ansættelsesudvalg

Reducerer den aktive masse af uddannelsesstillinger
Reducerer talentmassen/ansøgerskaren
Udvander begrebet ”uddannelsesstilling”?
Mindsker bred udvikling af både afdeling og læge
Forhindrer læger fra andre specialer i at få erfaring
Usolidarisk som sådan

ANÆSTESI PÅ TYSK
Kristian Nørholm Jensen
kristiannoerholm@hotmail.com
FYA fortsætter her serien om yngre anæstesiologer der har
valgt at søge stilling og inspiration i udlandet, denne gang
med et rejsebrev fra Kristian Nørholm Jensen i Berlin:
I forbindelse med afslutningen af min introduktionsstilling i anæstesi, fik jeg lyst til at prøve at arbejde i
udlandet. Med stor begejstring for Tysklands hovedstad
og inspiration fra min daværende tyske hovedvejleder
faldt valget på Berlin. En uopfordret ansøgning til Berlins
universitetssygehus Charité i efteråret gav straks resultat
og efter lidt bureaukratisk bøvl med at få en tysk autorisation, påbegyndte jeg en stilling som ”Assistenzarzt” i
januar 2011.

Ingen anæstesisygeplejersker?
Den nok største forskel mellem Danmark og Tyskland,
rent organisatorisk er, at kun lægerne må ”sidde på stue”,
altså arbejde som anæstetister. Det gør man så hele
sin uddannelsestid og også en del efter man er blevet
speciallæge. Først når man har fået ansættelse som
overlæge står man bag stuerne.
De tyske anæstesisygeplejersker assisterer dig som
anæstetist og varetager en del praktiske ting som at
trække medicin op, teste apparater, lægge venflons osv.
Kun lægerne luftvejshåndterer, lægger A-kanyler, CVK’er,
EPI’er. Lige som i Danmark.
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3M™ Bair Hugger™ varmeterapi giver
enkel og effektiv forebyggelse mod hypotermi

Luft

varmeterapi

Det er dokumenteret, at patienter i generel eller regional anæstesi ikke kan
regulere deres egen temperatur. Kernetemperaturen falder med op til 1,6°C
inden for den første time efter anæstesiinduktion1, hvilket øger de risici, der
er forbundet med utilsigtet hypotermi, såsom højere dødelighed2, forlænget
hospitalsophold3 og øget incidens af sårinfektion4.
3M Bair Hugger trykluftsdrevet varmeterapi er en enkel og sikker metode til
forebyggelse af utilsigtet hypotermi og dertil knyttede komplikationer.
Læs mere om vores produkter på www.bairhugger.dk

Karakteristisk mønster for hypotermi
induceret ved generel anæstesi
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Balance. Anesthesiology, V92, No. 2, Feb 2000.
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FYA fortsætter her serien om yngre anæstesiologer
der har valgt at søge stilling og inspiration i udlandet,
denne gang med et rejsebrev fra Kristian Nørholm
Jensen i Berlin:

Mange ville måske synes det er irriterende at skulle sidde
på stue hele dagen, men det er ekstremt lærerigt og har
givet mig et mere indgående kendskab til de forskellige
anæstesimidler og de forskellige kirurgiske indgreb.
Udover ovennævnte forskel, synes der ikke at være store
forskelle mellem Danmark (Herlev) og Tyskland (Charité)
mht. hvordan man bedøver. Medikamenterne er i store
træk de samme. Man støder selvfølgelig på medikamenter der ikke er registrerede i DK, men ellers har man et
godt fundament med sin danske introuddannelse. Som i
Danmark er der også i Tyskland stor forskel på de enkelte
hospitaler om de sværger til regional anæstesi eller klassiske GA’er.

Dagligdagen på Charité
Jeg arbejder ca. 50 timer om ugen. Dagen starter kl. 7.10
med ca. 20 minutters konference, til tider skal man dog
direkte ud på sin stue hvis der skal anlægges EPI, CVK
eller blok. Det tager tid og i princippet skal kirurgerne
kunne gå i gang kl. 8.00, og man får ikke ros for at være
langsom.
Dagvagter slutter efter planen kl. 16, men ofte skrider
dagsprogrammet og så må man blive inde til operationen enten er færdig eller der er blevet frigivet personale
fra vagtholdet til at afløse. Da igangværende operationer
jo ikke kan aflyses er kirurgerne så snedige at de begynder med de korte operationer og så først derefter begynder med en lang operation (eks. Hemihepatektomi).
Typisk har jeg 1-2 timers overarbejde om dagen, men det
hænder at jeg går til tiden.
Udover almindeligt dagarbejde har jeg også forskellige
typer vagter. Jeg indgår i et vagthold der bedøver til parenkymkirurgi (gastroenterologi, karkirurgi og transplantationer), ortopædkirurgi, ØNH, kæbekirurgi, traumemodtagelse og enkelte neurokirurgiske indgreb. Derudover
er der vagter der tager sig af neurokirurgi, børnekirurgi,
Gyn/Obs og en smertevagt der tjekker EPI’er, smertepumper og blokader. Der er typisk kun een overlæge til

at styre slagets gang men derudover kan der indkaldes
personale til lever-, nyre- eller pancreastransplantationer.
Afhængigt af anciennitet rykker man ind i de forskellige
vagthold. Nattevagterne er kun 12 timer lange, men til
gengæld har man typisk 3 i rap, og det er ikke ualmindeligt at arbejde hele natten igennem.
Kendetegnet for Charité er mangel på ressourcer. Derfor
skal det gå stærkt og effektive arbejdsgange har højeste prioritet. Patienter skal for det meste være klar til
operation kl. 8.00 og der må maximalt gå 30 minutter
fra kirurgerne er færdige til den næste patient ligger
bedøvet og klar på lejet. Bedøvelsen indledes centralt i
”Zentrale Einleitung” og patienten transporteres derefter
til operationsstuen. Narkosen skal afpasses så patienterne vågner hurtigt - ellers bliver der ballade. Der er få
opvågningspladser, så patienterne kommer tilbage på
afdelingerne og overvåges af personalet der. Patienter
der har gennemgået større operationer eller har en dårlig
almentilstand, overvåges på en af de mange tilknyttede
intensivafdelinger.

Udfordringerne
Charité giver mig store faglige udfordringer i form af meget forskelligartede operationer. De første par måneder
har jeg i hovedsagen været i ortopædkirurgien hvor jeg,
udover at have bedøvet til en del ”standard” ortopædkirurgiske indgreb, også har bedøvet svært traumatiserede
patienter, store ortopædkirurgiske tumoroperationer og
forskellige rygkirurgiske operationer. Derudover har jeg
bedøvet til leverresektioner, nyretransplantationer, torakotomier og aortaaneurismeoperationer. Jeg har anlagt
dobbeltløbede tuber, interskaler smertekatetre og været
med til en del massivtransfusioner. Med opbakningen
fra overlægerne bliver man hurtigt kastet ud i udfordringerne. Der er masser af ”Learning by Doing” og det kan
synes lidt gammeldags, men det virker.

Sproget, kollegerne og livet i Berlin
Trods 5 års tysk i skolen, så følte jeg mig ikke velbevandret i de tyske verber. Intensivt selvstudie og 12 timers
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eneundervisning fik dog heldigvis rykket en del på den
konto. Derudover var en sprogtest som forudsætning for
tysk autorisation en kraftig motivator for studierne.
Da jeg endelig startede 1. januar, var jeg netop så god at
jeg kunne udføre mit arbejde uden at være nervøs for katastrofer. Dog har der siden været en del ”wie bitte?” og
”was” men alt i alt er det gået hurtigt fremad og nu føler
jeg mig godt tilpas på tysk. Der har været en del faglige
udtryk der skulle læres; f.eks. hedder en tungeholder her
en ”Guedeltubus” og en respirator ”Beatmungsgerät”.
Heldigvis er lægesproget jo ret universelt og derfor har
det ikke givet ekstreme vanskeligheder.
Charité har i højere grad en hierarkisk ledelsesstil og
formel omgangstone end hvad jeg kender fra danske
hospitaler. Cheferne og professorerne er man mest på
efternavn med. Men med de fleste kolleger er man dus
og egentlig er stemningen meget løssluppen (det er jo
også Berlin). Der bliver hørt en del rockmusik, grinet og
snakket højt på stuerne.
Når man sidder på stue under hele operationen bliver
man isoleret fra sine yngre lægekolleger. Man taler mest
med sygeplejerskerne og den overlæge der har ansvaret
for det område man bedøver i. Det har betydet at det har
taget længere tid at lære mine kolleger at kende fagligt
såvel som socialt.
At bo i Berlin er ganske enkelt fantastisk. Byen, som de
fleste danskere vel kender, lever døgnet rundt og der er
masser at opleve. Min kone og jeg bor i Prenzlauer Berg
i det gamle Østberlin, et kvarter der er at sammenligne
med en hybrid af Vesterbro, Østerbro og en masse Berliner kitsch. Ikke en dum cocktail!
Kvarteret er præget af gammelt byggeri med masser af
pladser og grønne områder, caféer og restauranter. Prisniveauet ligger noget under det københavnske, hvilket
gør det nemt at bo og leve godt på en indkomst.
Det har været udfordrende og til tider frustrerende at
finde sig til rette på min nye tyske arbejdsplads. Men i
takt med at mine sproglige kundskaber er blevet bedre
og jeg har fået lært mine kolleger at kende, bliver jeg
mere og mere begejstret for Charité og jeg overvejer
muligheden for speciallægeuddannelse i Berlin.

Hvis man vil arbejde i Tyskland:
- kræver det, at man får sig en tysk autorisation. Det har
man krav på hvis man har taget sin uddannelse og er
borger i et andet EU-land. Det betyder dog ikke at man
bare får den stukket i hånden. Autorisationen kræver
eksamenspapirer fra universitetet, alle autorisationer,
pas, fødselsattest, straffeattest fra Danmark, såvel Tyskland, Certificate of Current Professional status (CCPS),
som SST udsteder og fortæller om du har negative ting
i bagagen, bevis for tyskkundskaber (såkaldt B2 niveau),
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bevis for at du bor i Berlin samt lægeattest på at du er
fit til at varetage dit job. Alt skal oversættes til tysk og
kopier skal attesteres af offentlige myndigheder. De går
ikke på kompromis. Derudover skal man regne med ca. 2
måneders arbejdstid fra alle dokumenter er modtaget, så
hvis man vil til udlandet kan det anbefales at være ude i
god tid.
At få et job var derimod ret let, Charité har nærmest konstant ledige stillinger og det gælder for så vidt vides også
en stor del af de øvrige tyske sygehuse.
Jeg kan særligt anbefale Charité hvis man er interesseret
i et højt fagligt niveau. Det er Europas største universitetshospital og tilbyder stort set alle moderne medicinske
og kirurgiske behandlinger. Det er et af Tysklands største
centre for leverkirurgi med ca. 120-130 levertransplantationer årligt. Derudover foretages stort set alle andre
former for organtransplantationer. Der er god mulighed
for at komme til at bedøve til de store ting, specielt når
man lige er kommet ind i afdelingens rutiner og overlægerne har lært dig at kende. Derudover varetages alle de
”basale” kirurgisk ting, så man får set et bredt spektrum
af indgreb.
Arbejdsugen er på 42 timer uden pauser og der kan yderligt planlægges op til 60 timer. Normperioden er på et år,
hvorfor overarbejde ikke udbetales umiddelbart, så vidt
muligt skal det afspadseres.
En Assistenzarzt løn er på ca. 4.000 euro om måneden
afhængig af erfaring, dertil kommer vagttillæg.

Dagbog fra en introduktionslæge, afsnit 2:
De 6 måneder er gået. Rutinerne er så småt ved at falde
på plads, og mange af de ting der tidligere var daglige
udfordringer er ikke længere så vanskellige. Deri ligger
også noget af faren har jeg erfaret, man skal passe på
ikke at falde for meget tilbage på rutine, fortsat kende
sine egne grænser og kalde sine ældre kolleger i god tid.
Anæstesi er om noget et speciale, hvor rutine og et planmæssigt forløb pludseligt kan tage en uventet drejning
og så skal der handles, og handles hurtigt.
En ældre kollega fortalte mig på et tidspunkt at anæstesi
er 90% rutine og 10% panik. Jeg er ikke sikker på ratio,
men pointen er trængt igennem.
Midtvejskrise troede jeg var noget man fik i sit liv, hos
mig gælder det åbenbart også for mit introduktionsforløb, eller rettere for mine procedurer. Jeg synes pludselig min succesrate er faldet, det kan godt være ganske
frustrerende, men det tjener et godt formål - man bliver
ikke for kæphøj.
Mikkel
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SATS-KØBENHAVN REKRUTTERER
FORTSAT KOMMENDE ANÆSTESIOLOGER
Tobias Stenbjerg Lyngeraa, Peter Buhl Hjortrup, Marco Bo Hansen, Ole Kruse,
Sandra Viggers og Hien Quoc Do.
Bestyrelsen i Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab, København

»

Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab, København
(SATS-Kbh) er en forening for medicinstuderende ved Københavns
Universitet med interesse for anæstesiologi, akut medicin, traumatologi og
intensiv medicin. SATS blev stiftet i København i 1999 og i forlængelse heraf
opstod SATS-Odense og SATS-Århus i 2000.

På initiativ af en gruppe fra Karolinska Instituttet blev der
i 2005 dannet en svensk pendant til SATS, mens danske
sygeplejestuderende året efter stiftede SATS-S.
Siden selskabets begyndelse har SATS-Kbh arrangeret
kurser i blandt andet luftvejshåndtering, genoplivning og
andre praktiske procedurer samt foredrag inden for anæstesiens fire søjler. Derudover samles medlemmerne til
månedlige møder ligesom de deltager i eksterne arrangementer som eksempelvis figuranter på ATLS, Forsvarets
kurser etc. I takt med udviklingen inden for det anæstesiologiske speciale har SATS-Kbh oplevet en vækst i medlemstallet, 179 medlemmer i april 2011. Vi har løbende
udviklet nye kurser og arrangementer; eksempelvis inden
for ultralyd. Nyeste fokusområde for SATS er forskning,
hvor initiativet FORSK, et årligt tilbagevendende arrangement om forskning, har øget opmærksomheden
på studenterforskning inden for specialet. Derudover er
endnu et initiativ kaldet ”SATS forskerspirer” undervejs,
et 1-årigt kursusforløb med undervisning varetaget af
erfarne forskere indenfor anæstesiologien.
Gamle dyder som vores metodekurser, hvor bl.a. luftvejshåndtering trænes, og det tilbagevendende Traumedage
er dog fortsat en vigtig del af vores samlede udvalg af
arrangementer

Betydningen af en studenterforening
En rapport fra Dansk Sundhedsinstitut fra 2006 undersøgte bevæggrundene for medicinstuderende og yngre
lægers præferencedannelse i forhold til valg af speciale(1). Rapporten havde til formål at undersøge præferencedannelsen for at øge rekrutteringen til psykiatrien.
Derfor blev der udelukkende fokuseret på 4 overordnede
grupper af specialer: kirurgi, intern medicin, almen medicin og psykiatri. Rapporten viste, at en stor del af præferencedannelsen for medicinstuderende skyldes kontakt
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med specialet under studiet. Man anbefalede derfor at
stifte foreninger, der skulle styrke viden om og interessen
for psykiatri under studiet. Altså en forening for psykiatrien, som SATS er det for anæstesiologien.
Hvorvidt SATS som forening bidrager til medicinstuderendes præferencedannelse og specialevalg blev sandsynliggjort, da tidligere formand for SATS-Kbh, Morten
Lind Jensen, gennemførte en spørgeskemaundersøgelse
blandt københavnske SATS-medlemmer i 2005(2). Man
konkluderede dengang, at medlemmerne havde en øget
sandsynlighed for at vælge speciale indenfor SATS’ interesseområder, idet 62% af respondenterne angav, at de
med større sandsynlighed ville vælge specialet. Desuden
tilkendegav medlemmerne, at SATS generelt var en motiverende faktor for medicinstudiet.
Valg af speciale er en vigtig beslutning og påvirkes af
mange faktorer, der er forsøgt belyst af flere gennem
tiderne. I forhold til tidspunktet for beslutningstagning
viste en større undersøgelse fra Storbritannien (UK), at
overensstemmelsen mellem intenderet valg af anæstesiologi som nyuddannet læge og karrieredestination efter
10 år var 81%(3). Desuden fandt en anden undersøgelse
fra UK, at 65% af en kandidatårgang 11 år efter eksamen
arbejdede inden for den førsteprioritet de havde angivet
i det første år efter eksamen, mens 79% arbejdede med
deres førsteprioritet angivet i deres tredje år efter kandidateksamen(4). Disse studier understreger vigtigheden af
det store arbejde, der fra FYA og DASAIM’s side er lagt i
tidlig, aktiv rekruttering og fastholdelse af interessen for
specialet. Dels på egen hånd, men også gennem støtte
og opbakning til de respektive SATS-grupper.

Medlemsundersøgelse
I den seneste tid er der sket flere ændringer, der muligvis
vil påvirke vores medlemmers fremtidige specialevalg.
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Indførelsen af 4-årsreglen kombineret med den høje
søgning til specialet vil muligvis resultere i, at flere
kandidater ikke føler de vil kunne opnå de kompetencer,
der på nuværende tidspunkt er nødvendige for at opnå
hoveduddannelse inden for den fastlagte tidsramme, og
vil måske opgive på forhånd. Derudover vil den seneste
ændring i Region Sjælland med afskaffelsen af lægebemandet akutlægebil, og den usikkerhed det medfører i
forhold til anæstesilægens præhospitale rolle, måske
afskrække nogle fra at vælge specialet. Det er relevant
at få belyst, idet en betydelig del af den initiale interesse
for specialet blandt medicinstuderende formentlig kan
tilskrives den akutte del af specialet med blandt andet
præhospital- og traumebehandling.
For at blive klogere på motivationer for, og udbytte af at
være medlem i SATS-Kbh, og hvilken betydning 4-årsreglen og ændringerne i det præhospitale beredskab i
Region Sjælland har på SATS-medlemmernes specialevalg/ønsker, blev der i april 2011 udsendt et elektronisk
spørgeskema med 20 spørgsmål om medlemmerne og
deres tanker om specialevalg. I alt 94 (53%) besvarede
spørgeskemaet.

Studietrin
Respondenterne var fordelt på alle semestre, med 1 repræsentant på 1. og 12. semester samt 18 repræsentanter
på 6. semester. 46% var på 1-6. semester og 54% var på
7-12. semester.

Medlemstid og anden aktivitet
37% af respondenterne havde indmeldt sig inden for det
seneste år. 39% havde været medlem i 1-3 år, mens 24%
havde været medlem i mere end 3 år. 23% angav udelukkende at være involveret i SATS, og 77% angav også
at være aktiv på anden måde i studiemiljøet på Panum
Instituttet.

Motivationer
Respondenterne fik mulighed for at angive flere motivationer for medlemskab. Fordelingen af de faktorer, der motiverede til indmeldelse, var identisk med fordelingen af de
faktorer, der motiverede til at forblive medlem af SATS.
Således var kurser (83%), foredrag (60%) og overordnet
det faglige udbytte af arrangementerne (60%) de vigtigste
motiverende faktorer for indmeldelse. Traumedage (48%)
var også vigtigt. Mindst vigtigt, var det at få nye faglige
kontakter (32%), det sociale aspekt (26%), at blive motiveret til medicinstudiet (26%) samt månedsmøderne (12%).

Fagligt udbytte og undervisning
Det faglige og sociale udbytte af at være medlem blevet
vurderet på en skala fra 1-6, figur 1. Ligeledes blev undervisningens relevans og kvalitet vurderet, figur 2.

Udbytte
87% mente, at man ved at være aktiv i SATS blev bedre
til at varetage akutte situationer i skadestuen eller som

ung læge generelt. 41% mente, at SATS havde været
en vigtig motiverende faktor for dem i forhold til deres
generelle indsats på medicinstudiet. 37% gjorde ikke.

Specialevalg
44% regnede med at søge speciale inden for anæstesiologi, akut medicin, traumatologi eller intensiv medicin.
15% regnede ikke med at vælge speciale indenfor disse
områder, mens 39% var i tvivl.
48% mente, at deres aktiviteter i SATS havde øget sandsynligheden for, eller havde besluttet sig for, specialevalg
inden for de nævnte områder. 37% mente ikke det havde
påvirket deres specialeovervejelser. For 1%, havde det
øget sandsynligheden for at de ikke valgte specialet, og
12% svarede ved ikke.

4-årsreglen
26% mente, at indførelsen af 4-årsreglen havde øget
sandsynligheden for at de ville fravælge et speciale inden
for anæstesiologi, akut medicin, traumatologi eller intensiv medicin. 57% mente ikke det havde påvirket deres
specialeovevejelser. For 1% havde reglen øget sandsynligheden for at de ville vælge specialet, og 16% svarede
ved ikke.

Region Sjælland
20% mente, at ændringerne i Region Sjælland havde
øget sandsynligheden for at de ville fravælge et speciale
inden for anæstesiologi, akut medicin, traumatologi eller
intensiv medicin. 63% mente ikke det havde påvirket
deres specialeovevejelser. 16% svarede ved ikke. Ingen
mente, at ændringerne havde øget sandsynligheden for
at de ville vælge specialet.

Fremtiden
Denne medlemsundersøgelse har vist, at medlemskab af
SATS-Kbh fortsat har en betydelig, positiv rolle i forhold til valg af det anæstesiologiske speciale. Ud fra de
angivne motivationerne til at blive medlem og forblive
medlem formoder vi, at et højt fagligt udbytte med stor
relevans og kvalificerede undervisere bidrager til dette.
Indførelsen af 4-årsreglen og det nye præhospitale
beredskab i Region Sjælland har ikke overraskende en
negativ indflydelse på vore medlemmers valg af specialet. For at opretholde motivationen og søgningen til
specialet, trods usikkerheden om fremtiden, er det derfor
vigtigt at fortsætte det nuværende arbejde i SATS med
eksponering af specialet igennem foredrag, kurser og
andre arrangementer for de studerende.
Uagtet om valget falder på anæstesiologi, så mener 87%
af medlemmerne, at de bliver bedre til at varetage akutte
situationer i skadestuen eller som ung læge generelt.
Foredrag og visse arrangementer i SATS-Kbh er åbne for
alle medicinstuderende, og ikke udelukkende medlemmer, og denne holdning kan derfor måske også være
gældende for medicinstuderende i en bredere forstand.
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Som det fremgår af DASINFO januar 2011 var der i efteråret 2010 i gennemsnit ca. 3 gange så mange ansøgere
som hoveduddannelsesstillinger(5). For kandidater
underlagt 4-årsreglen går 1. år med KBU og 2. år med introduktionsstilling under optimale forhold, hvor man går
direkte fra KBU til I-stilling. Det efterlader altså begrænset tid til at opnå hoveduddannelsesstilling. En kendsgerning, som er uafhængig af hvilket speciale der søges.
Disse omstændigheder gør, at det er nødvendigt for de
medicinstuderende allerede under studiet at have lagt sig
fast på specialevalg, hvis det skal være inden for et populært speciale med høj søgning. Et valg, der træffes på
et tyndt grundlag, da der i løbet af studiet er varierende
eksponering for de forskellige specialer og begrænset
karriererådgivning. På Københavns Universitet er den
eneste skemalagte kliniske berøring med anæstesispecialet et 2-ugers kursus på 9. semester.
Vi forventer derfor i fremtiden, at flere medicinstuderende
vil komme til foredrag og arrangementer i SATS-regi med
det formål at danne sig et bedre indtryk af specialet.
Vores ambition for fremtiden som forening er derfor at

GRAM, CHRISTIAN GRAM
April 2011
“By unroofing a skin pustule and Gram’s staining
the purulent material, the presence of grampositive cocci in clusters would have been known
within minutes and would have confirmed the
likely diagnosis of staphylococcal bacteremia. It
is notable that 20 hours elapsed before blood cultures were reported, 8 hours after the patient had
died.” (Pollock AA. N Engl J Med 2011; 364:1477-)
I talrige indlæg om sepsis, blev Gram’s farvemetode til at klassificere
bakterier som de blå (G+) eller de røde (G-) omtalt, igen og igen.

Verdens ældste stadig aktuelle laboratorie test
Jeg tror at kun få udenlandske intensivister var klare over at der bag
udtrykkene ”Gram’s staining” og gram-positive/negative bakterier
gemmer sig en dansk læge og at Grams metode sandsynligvis er den
ældste stadigt anvendte og værdifulde laboratorie test.
Hans Christian Joachim Gram (1853-1938) blev cand. med. i vinteren
1878 med 1. karakter. Under ansættelse som kandidat på Kommune
Hospitalet i 1881-3 interesserede han sig for det nye videnskabelige
område som Kock of Pasteur havde åbnet - bakteriolgien. Kun få
bakteriearter var kendte på dette tidspunkt. Således var gonokokken
(1879), tyfusbacillen (1880), pneumokokken (1883), streptokokken
(1883), stafylokokken (1884), difteribacillen (1884) og tetanusbacillen (1884) netop fundet da Gram, ved en tilfældighed, opdagede
at farvning af bakterier med krystalviolet og karbolfuchsin kunne
adskille bakteriearter. ( H. C. J. Gram: Über die isolierte Färbung der
Schizomyceten in Schnitt- und Trockenpräparaten. Fortschr. Med. 2
(1884), 135-139.

Kvalificeret empirisk antibiotikavalg
Der var talrige andre farvemetoder i spil i slutningen af attenhundredårene. I lange tider var metoderne ret ligeværdige. Der skulle gå
mere end 60 år før den afgørende fordel ved Gram’s farvemetode
blev klar. Og da havde Gram været død i flere år.
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øge interessen for og viden om anæstesiologi med dets
fire søjler. Det skal sikres gennem arrangementer med
fokus på høj faglighed og høj kvalitet inden for relevante
emner, der kan vække interesse for specialet og fastholde
denne. En ambition der udelukkende kan opnås ved fortsat aktiv støtte og opbakning fra FYA og DASAIM.
Læs mere om SATS-København her: www.sats-kbh.dk

Referencer
1. Holm-Pedersen C, Hansen J, Vinge S. Medicinstuderendes og
yngre lægers valg af speciale. DSI rapport 2006.03 (www.dsi.dk).
2. Jensen ML. SATS København rekrutterer kommende anæstesiologer. DASINFO 2006;4:49-50.
3. Goldacre MJ, Laxton L, Lambert TW. Medical graduates' early
career choices of specialty and their eventual specialty destinations: UK prospective cohort studies. BMJ 2010;341:c3199.
4. Edwards C, Lambert TW, Goldacre MJ, Parkhouse J. Early
medical career choices and eventual careers. Med Educ
1997;31:237-42.
5. Holst LB. Karakteristik af ansøgere og deres kompetencer
på baggrund af ansøgningsrunde til hoveduddannelse (HU)
efteråret 2010. DASINFO 2011;1:56-9.

(Svar fra side 9)
Det var med opdagelsen og anvendelsen af antibiotika (sulfonamidet
Prontosil i1935, (Gerhard Domagh (1895-1964, Nobelpris 1947) og
penicillinet i 1940 (Nobelpris til Flemming, Florey og Chain 1945))
at Grams metode blev et sine qua non i empirisk valg af antibiotikabehandling til de mest akutte kritisk syge sepsispatienter. Akut gramfarvning af pus (abscesser i f. ex. abdomen, pleura, lunge, cerebrum)
eller af cerebrospinalvæske og urin gør det muligt hurtigt at træffe
et fornuftigt valg af antibiotica. Og som det gentagne gange er vist
er hastigheden hvormed en relevant antibiotika behandling startes
afgørende for patientens skæbne. (Duration of hypotension before
institution of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Kumar A et al. Crit Care Med
2006; 1589-; More evidence that timing matters in the treatment of
patients with sepsis. Sevransky J. Crit Care Med 2008; 293-. Impact of
time to antibiotics on survival in patients with severe sepsis or septic
shock. Gaieski DF et al. Crit Care Med 2010; 38: 1045-.)
PS. Jeg har ikke kunnet finde ud af hvem som først blev opmærksom
på at resultatet af gramfarvningen kunne bruges til et kvalificeret
(og hyppigt korrekt) gæt på det mest relevante antibioticum i den
hyperakutte situation. En heureka oplevelse for en enkelt forsker har
det således næppe været.
PS. Dette ungdomsarbejde blev vistnok Grams eneste videnskabelige
bidrag til bakteriologien. Og samtidigt også det eneste videnskabelige arbejde af blivende betydning. Guldmedaljeafhandlingen
(Blodet hos Klorotiske med Hensyn til Blodlegemernes Tal og Størrelse hos Mennesket (1882)) og disputatsen (Undersøgelser over de
røde Blodlegemers Størrelse hos Mennesket (1883)) har siden haft
minimal betydning - som det så hyppigt er tilfældet med monografier. Men karrierefremmende kan de have været. Gram blev i hvert
fald senere professor og overmedicus på Afd. A. Frederiks Hospital/
Rigshospitalet fra 1890 til 1923.
P.G.Berthelsen MD. MIA.
Director DCAH

NYHED! ÈN TIMES BEHANDLING,
T R E M Å N E D E R S S M E RT E L I N D R I N G .
Behandle lokaliserede neuropatiske smerter lokalt
og undgå systemiske bivirkninger. QUTENZATM
(capsaicin) er en kutanfilm med en høj koncentration af capsaicin som aktiverer TRPV-receptorerne og desensibiliserer nerverne i huden.
QUTENZA giver en hurtig og langvarig lindring
til patienter med perifere neuropatiske smerter.
QUTENZA kan ordineres til ikke-diabetiske voksne, enten alene eller i kombination med andre
smertestillende lægemidler.

Referencer: QUTENZA SPC, McCormack PL. Drugs 2010;70(14):1831–1842. Backonja M et al. Lancet Neurol 2008;7(12):1106–1112. Erratum in Lancet Neurol
2009;8:31. Simpson DM et al. Neurology 2008;70(24):2305–2313. Qutenza® (capsaicin) 179 mg kutanplaster. Hvert kutanplaster på 280 cm2 indeholder i alt
179 mg capsaicin svarende til 640 µg capsaicin pr. cm2 plaster (8 % w/w). Lægemiddelform: kutanplaster. Indikationer: behandling af perifere neuropatiske smerter
hos ikke-diabetiske voksne enten alene eller i kombination med andre smertestillende lægemidler. *Dosering og indgivelsesmåde: det smertefulde område skal bestemmes af lægen og markeres på huden. Qutenza skal appliceres på intakt, ikke-irriteret, tør hud og skal sidde på i 30 minutter, hvis det drejer sig om en fod (f.eks. hiv-associeret neuropati),
og 60 minutter, på andre steder (f.eks. postherpetisk neuralgi). Qutenzabehandlinger kan gentages hver 90. dag, hvis smerten varer ved eller vender tilbage. Qutenza-kutanplastret skal påføres
af en læge eller af en faguddannet inden for sundhedssektoren under overvågning af en læge. Plastrene må ikke komme i nærheden af øjne eller slimhinder. Om nødvendigt klippes behåringen
i det berørte område for at plastret kan klæbe (undgå barbering). Områderne, der skal behandles, vaskes forsigtigt med vand og sæbe og tørres grundigt. Behandlingsområdet skal klargøres
med et topisk anæstetikum, inden Qutenza appliceres, for at reducere applikationsrelateret ubehag. Det bør appliceres, så det dækker hele det område, der skal behandles med Qutenza og 1–2
cm omkring dette område. I kliniske forsøg blev patienter klargjort med en 4 % topisk lidocain i 60 minutter. Efter fjernelse af Qutenza skal det behandlede område smøres ind i en rigelig mængde
rensegel, der skal blive på i mindst ét minut. Rensegelen skal tørres af med et stykke tørt gazebind for at fjerne eventuelle rester af capsaicin fra huden. Efter fjernelse af rensegelen vaskes området
forsigtigt med vand og sæbe. Akutte smerter under og efter behandlingen bør behandles med lokal køling (såsom et kuldekompres) og orale analgetika (f.eks. korttidsvirkende opioider). Patienter
med nedsat nyre- og/eller leverfunktion: det er ikke nødvendigt at tilpasse dosis hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Pædiatrisk population: Qutenza bør ikke anvendes til børn
og unge pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. Kontraindikationer: overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. *Særlige advarsler
og forsigtighedsregler vedrørende brugen: sundhedspersonale bør anvende nitrilhandsker ved håndtering af plastre og rensning af behandlingsområder. Latex-handsker må IKKE anvendes,
da de ikke yder tilstrækkelig beskyttelse. Quntenza må ikke anvendes i ansigtet, over hårgrænsen på hovedet og/eller i nærheden af slimhinder. Utilsigtet kontakt med plastrene eller andre
materialer, der har været i kontakt med de behandlede områder, skal så vidt muligt undgås. Eksponering af huden for capsaicin medfører forbigående erytem og brændende fornemmelse, og
slimhinderne er særligt følsomme. Inhalering af luftbåren capsaicin kan medføre hoste eller nysen. Hvis Qutenza kommer i kontakt med hud, der ikke skal behandles, skal rensegelen anvendes
i ét minut og derefter tørres af med et stykke tørt gazebind for at fjerne eventuelle rester af capsaicin fra hudoverfladen. Efter fjernelse af rensegelen vaskes området forsigtigt med vand og sæbe.
Hvis patienten oplever en brændende fornemmelse i øjnene, på huden eller i luftvejene, skal vedkommende straks flyttes væk fra Qutenza-plastret. Øjne og slimhinder skal skylles med vand.
Relevant medicinsk behandling skal iværksættes, hvis patienten bliver stakåndet. Som følge af behandlingsrelaterede stigninger i smerter kan der optræde forbigående stigninger i blodtrykket (i
gennemsnit < 8,0 mmHg) under og kort efter Qutenza-behandlingen. Blodtrykket skal monitoreres under behandlingsproceduren. Patienter, der oplever øget smerte, skal behandles på understøttende vis med lokal kulde eller orale anæstetika (dvs. korttidsvirkende opioider). For så vidt angår patienter med ustabil eller dårligt kontrolleret hypertension eller med nylige anamnestiske hjertekar-hændelser, bør der tages højde for risikoen for uønskede hjerte-kar-reaktioner forårsaget af den potentielle behandlingsinducerede stress, inden behandling med Qutenza iværksættes.
*Graviditet og amning: der er ingen erfaring med anvendelse af Qutenza til gravide. Der bør dog alligevel udvises forsigtighed ved ordination til gravide Det er som forholdsregel tilrådeligt, at
patienten ikke ammer den dag, behandlingen har fundet sted. *Bivirkninger: de hyppigst rapporterede uønskede hændelser er forbigående lokal brændende fornemmelse på applikationsstedet,
smerter, erytem og pruritus som er forbigående, selvbegrænsende og sædvanligvis milde til moderate i intensitet. Meget almindelig (≥ 1/10): almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: smerte og erytem på applikationsstedet. Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10): almene symptomer: pruritus, papler, vesikler, ødemer, hævelser og tørhed på applikationsstedet. Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100): hjerte: 1. grads AV-blok, takykardi, palpitationer. Vaskulære sygdomme: hypertension. Infektioner og parasitære sygdomme: herpes zoster. Nervesystemet:
dysgeusi, hypæstesi, brændende fornemmelse. Øjne: irritation af øjnene. Luftveje, thorax og mediastinum: hoste, halsirritation. Mave-tarm-kanalen: kvalme. Hud og subkutane væv: pruritus.
Knogler, led, muskler og bindevæv: ekstreme smerter, muskelkramper. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: urticaria, paræstesi, dermatitis, hyperæstesi, inflammation,
reaktioner, irritation og blå mærker på applikationsstedet, perifere ødemer. Undersøgelser: forhøjet blodtryk. ATC-kode: N01BX04, lokal anæstetika. Udlevering: B. Tilskud: Nej. Pakninger og
priser (pr. 15.11.2010): 1 stk. kutanplaster 3173,85 kr (AUP inkl. recepturgebyr). Dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk. Registreringsindehaver: Astellas Pharma Europe B.V., Holland.
*Afsnittet er forkortet/omskrevet. Baseret på produktresumé dateret 11. februar 2010. Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Astellas Pharma a/s. Revideret 19. november 2010.
Astellas Pharma a/s. Naverland 4,| 2600 Glostrup. Telefon 4343 0355. Fax 4343 2224. kontakt@dk.astellas.com. www.astellas.dk.
QTZ-100795 02.2011

| DASAIMS ÅRSMØDE 2011 |

PROGRAM FOR DASAIMS ÅRSMØDE 2011

Arrangementet er anmeldt til – men ikke nødvendigvis godkendt af NSL (Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet – nu ENLI – Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) og NSL’s sekretariat har haft lejlighed til at gennemgå anmeldelsen. Nævnet har ikke på det foreliggende haft bemærkninger til arrangementet og
arrangementet er, efter arrangørens opfattelse, i overensstemmelse med reglerne i samarbejdsaftalen.
Sponsorerne har ingen indflydelse på indholdet i de videnskabelige sessioner.

TORSDAG 10.11.11
08.00 -

Registrering

09.00 – 10.00

Den 11. Ibsen-forelæsning
Titel:
Moderator:
v/ Else Tønnesen

10.00 – 10.30

Udstilling – kaffe

10.30 – 11.00

Hjertestop udløst af hypotermi – hvordan opnås optimalt outcome?
Moderator:
v/ Steen Barnung
Akut lungesvigt ved influenza-pneumonitis; ECMO og HFO (intensiv)
Moderator: Susanne Ilkjær
v/ Reinhold Jensen
What good is talk? Evidence based psychological management of chronic pain (smerte)
Moderator: Luana L. Jensen
v/ Christopher Eccleston
Ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen (udd.)
Moderator: Karen Skjelsager
v/ Kirsten Bested

11.00 – 12.00

Udstilling – sandwich/vand i udstillingsområdet

11.00 – 12.00

Bag posteren

11.00 – 11.45

Frokostsymposium - Astellas

12.00 – 13.30

Lindring af fødselssmerter – er der en afløser for fødeepiduralkateteret? (obst.)
Moderator: Eva Weitling
v/ Petri Volmanen
Hvordan sikres de rigtige kompetencer i præhospital behandling? (udd./PAU)
Moderator: Karen Skjelsager
v/ Kim Garde, Gustav Gerstrøm, Leif K. Rognås
Moderne teknologi i pædiatrisk anæstesi (børneanæst.)
Moderator: Torsten Lauritsen
- Din nye bedste ven – optisk intubationsudstyr v/ Rolf Holm-Knudsen
- Ultralyd og det akutte barn v/ Thomas Lohse
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Iltbehandling og atelektaser ved anæstesi (anæst.)
Moderator: Poul Lunau Christensen
v/ Göran Hedenstierna m.fl.
13.30 – 14.00

Udstilling – kaffe

14.00 – 15.30

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

15.30 – 16.00

Udstilling – kaffe + frugt eller lign.

16.00 – 17.30

FYA-symposium
Moderator:
v/
Forskningsinitiativet
(præsentation v. sidste års modtagere af støtte)
DAO generalforsamling

17.30 – 19.00

Middag

19.00 – 22.30

DASAIM generalforsamling

FREDAG 11.11.11
07.30 -

Registrering

08.00 – 08.30

Neuro-thrombektomi (neuro)
Moderator: Karsten Bülow
v/
Indsatsleder sundhed/KOOL – den nye pige i klassen (PAU)
Moderator: Kim Garde
v/ Charlotte Barfod
Perioperativ transfusionsstrategi: Hvad kan vi optimere? (anæst.)
Moderator: Mette Hyllested
v/ Astrid Nørgaard
Unge og voksne med medfødt hjertefejl (GUCH) (Thorax)
Moderator: Lisbeth Bredahl
v/ Morten Helvind og Vibeke Hornbak

08.30 – 09.00

Udstilling – kaffe
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09.00 – 09.30

Thermografi – en mulig, objektiv metode til vurdering af udbredelsen af
nerveblok på overekstremiteten (anæst.)
Moderator: Jonna Storm Fomsgaard
v/ Semera Asgher
Behandling af mitralinsufficiens, kirurgisk vs. endovaskulært (thorax)
Moderator: Marianne Kjær Jensen
v/ Jens Thiis og Olaf Franzen
Hvordan indretter man en intensiv afdeling (intensiv)
Moderator: Jens Schierbeck
v/ OUH
Hvad var nytten af den lægebemandede helikopter?
Moderator:
v/ Rasmus Hesselfeldt

09.30 – 10.00

Udstilling – kaffe

10.00 – 12.00

ACTA foredragskonkurrence
Moderator: Jørgen B. Dahl

12.00 – 12.45

Udstilling – sandwich/vand i udstillingsområdet

12.00 – 12.45

Frokostsymposium - Norpharma

12.45 – 14.15

Efteruddannelse i præhospital behandling (udd./PAU)
Moderator: Kim Garde
v/ Leif Rognås, Henrik Jørgensen, Peter Martin Hansen, Freddy Lippert
Anæstesi til patienter med akut traumatisk hjerneskade (neuro)
Moderator: Karen-Lise Welling
v/ Pernille Haure
Nyere blokader (anæst)
Moderator: Egon Godthåb Hansen og Jonna Storm Fomsgaard
- TAP – en update v/ Pernille Lykke Pedersen og Henrik Torup
- Adductor Kanal Blok til knækirurgi v/ Pia Jæger, Malene Espelund og Jørgen Lund
- Selektiv n. axillaris blok v/ Christian Rothe
Etiske dilemmaer omkring organdonation (etisk udv.)
Moderator:
v/Mickey Gjerris

14.15 – 14.40

Udstilling – kaffe

14.40 – 15.10

FAM og anæstesi (PAU)
Moderator: Berit Handberg
v/ Peter Berlac
Etiske udfordringer i en travl klinisk hverdag (etisk udv.)
Moderator:
v/
Kvalitetssikring og certificering i FATE og TEE (Thorax)
Moderator: Helle Laugesen
v/ Angela Mahdi
Immunemodulation in acute lung injury
Moderator: Kirsten Møller
v/ Ellen Burnham
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15.10 – 15.15

Kort pause

15.15 – 15.45

Strategi ved akut kirurgi til patienter i antitrombotisk behandling
Moderator: Lars Folkersen
v/ Sisse Rye Ostrowski og Pär Johansson
Overlægers bijob – fritid eller arbejde? (PAU)
Moderator: Kim Garde
v/ Berit Handberg og Michael Braüner Schmidt
Alcohol and the lung (ITA)
Moderator: Kirsten Møller
v/ Ellen Burnham
Ultralyd til luftvejshåndtering
Moderator:
v/ Michael Seltz Kristensen

15.45 – 18.00

PAUSE

18.00 – 19.00

Den 42. Husfeldt-forelæsning
Anæstesi af ekstremer - fra 30 g til 5 tons
Moderator: Karen Skjelsager
v/ Carsten Grøndahl

19.00 – 02.00

Middag, revy, prisoverrækkelser

LØRDAG 12.11.11
08.45 -

Registrering

09.00 – 09.45

Professorerne har ordet
Moderator: Lars S. Rasmussen
v/
Invasiv og non-invasiv behandling af neuropatiske smerter
Moderator: Luana Jensen
- Nyt om neuropatiske smerter v/ Troels S. Jensen
- Bagstrengsstimulation v/ Thomas P. Enggaard

09.45 – 10.00

Kaffepause

10.00 – 11.30

Kronisk lungesygdom. Nye medicinske og kirurgiske behandlingsmuligheder
Moderator: Dorte Keld
v/ Jens Erik Nielsen-Kudsk, Hanne Ravn og Lars Ilkjær
Ledelse i sundhedsvæsenet (anæst)
Moderator:
v/

11.30 – 12.15

Frokost

12.15 – 13.15

Autonomiens grænser, koder og behandlingsophør (etisk udv./anæst.)
Moderator: Asger Bendtsen
v/ Asger Petersen
Kæderedning (PAU)
Moderator: Søren Loumann Nielsen
v/ Jesper Dirks

13.15 – 14.00

Evt. Politisk emne
Titel
Moderator:
v/
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Astellas Pharma A/S inviterer til frokostsymposium
torsdag d. 12. november 2011, kl. 11.00 - 11.45

New local treatment for localized pain

Frokostsymposiet afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København,
i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2011. Der vil være frokost i tilknytning til symposiet.
Deltagelse er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket).

Norpharma A/S inviterer til frokostsymposium
fredag d. 11. november 2011, kl. 12.00 - 12.45

Derfor er der forskel på opioider
v/ Asbjørn Mohr Drewes, professor, overlæge, dr.med., ph.d.¸
Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Sygehus

Frokostsymposiet afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København,
i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2011. Der vil være frokost i tilknytning til symposiet.
Deltagelse er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket).
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Asgher, Semera, læge, ph.d.-studerende, anæstesiafd., Hillerød Hospital
Barfod, Charlotte, afd.læge, ph.d., anæstesiafd., Hillerød Hospital
Barnung, Steen, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Bendtsen, Asger, overlæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
Berlac, Peter, ledende overlæge, akutafd., Hillerød Hospital
Bested, Kirsten, overlæge, anæstesiafd., Sygehus Lillebælt Vejle
Bredahl, Lisbeth, overlæge, thoraxanæstesiologisk afd., Rigshospitalet
Burnham, Ellen, MD, MS, Associate Professor, Medical ICU Director, University of Colorado Hospital
Bülow, Karsten, overlæge, anæstesi- og intensiv afd., Odense Universitetshospital
Christensen, Poul Lunau, uddannelsesansvarlig overlæge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Christopher Eccleston, Professor, Coordinating Editor, PaPaS Cochrane Review Group & Director,
Centre for Pain Research, The University of Bath
Dahl, Jørgen B., professor, overlæge, dr.med., anæstesi, Rigshospitalet
Dirks, Jesper, overlæge, ph.d., anæstesiafd., Hvidovre Hospital
Enggaard, Thomas P., overlæge, ph.d., anæstesi- og intensiv afd., Odense Universitetshospital
Espelund, Malene, læge, ph.d.-studerende, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
Fomsgaard, Jonna Storm, overlæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
Folkersen, Lars, overlæge, anæstesiafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Franzen, Olaf, overlæge, kardiologisk afd., Rigshospitalet
Garde, Kim, ledende overlæge, anæstesiafd., Næstved Sygehus
Gerstrøm, Gustav, afdelingslæge, anæstesiafd., Århus Universitetshospital
Gjerris, Mickey, teolog, lektor i biotik, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Grøndahl, Carsten, leder, dyrlæge, Zoologisk Have, København
Handberg, Berit, afd.læge, anæstesiafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Hansen, Egon Godthåb, overlæge, SDL, anæstesiafd., Herlev Hospital
Hansen, Peter Martin, afd.læge, anæstesi- og intensiv afd., Odense Universitetshospital
Haure, Pernille, overlæge, anæstesiafd., Århus Universitetshospital/Aalborg afsnit Syd
Hedenstierna, Göran, professor, Department of Clinical Physiology, Uppsala University Hospital
Helvind, Morten, overlæge, thoraxkirurgisk afd., Rigshospitalet
Hesselfeldt, Rasmus, læge, ph.d.-studerende, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Holm-Knudsen, Rolf, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Hornbak, Vibeke, overlæge, thoraxanæstesiologisk afd., Rigshospitalet
Hyllested, Mette, overlæge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Ilkjær, Susanne, overlæge, ph.d., Århus Universitetshospital, Skejby
Ilkjær, Lars, ledende overlæge, Hjerte-Lunge-Kar Kir. afd. T, Århus Universitetshospital, Skejby
Jensen, Luana L., overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Jensen, Reinhold, overlæge, Århus Universitetshospital, Skejby
Jensen, Troels Staehelin, professor, overlæge, dr.med., neurologisk afd., Århus Universitetshospital
Johansson, Pär, overlæge, dr.med., Blodbanken, Rigshospitalet
Jæger, Pia, læge, ph.d.-studerende, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Jørgensen, Henrik, overlæge, ph.d., anæstesiafd., Herlev Hospital
Keld, Dorte, overlæge, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Kristensen, Michael Seltz, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Laugesen, Helle, overlæge, anæstesiafd., Ålborg Sygehus
Lauritsen, Torsten, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, JMC, Rigshospitalet
Lippert, Freddy, overlæge, chef, Akut Medicin og Sundhedsberedskab, Region Hovedstaden
Lohse, Thomas, overlæge, dr.med., anæstesisektor Nordjylland, 1. afd.
Lund, Jørgen, overlæge, Privathospitalet Hamlet
Mahdi, Angela, overlæge, thoraxanæstesiologisk afd., Ålborg Sygehus
Møller, Kirsten, overlæge, seniorforsker, dr.med., anæstesiafd., Bispebjerg Hospital

Juli 2011 · DASINFO · 35

| DASAIMS ÅRSMØDE 2011 |

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nielsen, Søren Loumann, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Nielsen-Kudsk, Jens Erik, overlæge, dr.med., Århus Universitetshospital Skejby, Hjertemedicinsk afd. B
Nørgaard, Astrid, overlæge, ph.d., klinisk immunologisk afd., H:S Blodbank, Rigshospitalet
Ostrowski, Sisse Rye, afd.læge, dr.med., Blodbanken, Rigshospitalet
Pedersen, Pernille Lykke, afd.læge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
Petersen, J. Asger, overlæge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Rasmussen, Lars S., professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Ravn, Hanne, overlæge, dr.med., anæstesiafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Rognås, Leif K., overlæge, anæstesi- og operationsafd., Regionshospitalet Viborg
Rothe, Christian, læge, ph.d.-studerende, anæstesiafd., Hillerød Hospital
Schierbeck, Jens, overlæge, anæstesi- og intensiv afd., Odense Universitetshospital
Schmidt, Michael Braüner, ledende overlæge, anæstesiafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Skjelsager, Karen, uddannelsesansvarlig overlæge, anæstesiafd., Næstved Sygehus
Thiis, Jens, overlæge, thoraxkirurgisk afd., Rigshospitalet
Torup, Henrik, læge, ph.d.-studerende, anæstesiafd., Herlev Hospital
Tønnesen, Else, professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital
Volmanen, Petri, MD, ph.d., Lapland Central Hospital, Rovaniemi, Finland
Weitling, Eva, overlæge, anæstesiafd., Sygehus Lillebælt Kolding
Welling, Karen-Lise, overlæge, ph.d., neurointensivafd., Rigshospitalet

DASAIMs Forskningsinitiativ
I november 2011 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 3. oktober 2011.
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TILMELDINGSBLANKET
DASAIMs årsmøde 2011 - 10.-12. 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

Dagsbillet
Tors.:

Inden 7/10
DASAIM-/FYA-medlem, ikke-speciallæge/stud.med.

Efter 7/10

Fre.:

Inden 7/10

Lør.:

Efter 7/10

450,-

700,-

175,-

300,-

DASAIM-medlem, speciallæge

1700,-

2400,-

800,-

1100,-

Andre

2900,-

3500,-

1400,-

1700,-

Deltager

Ledsager

BELØB

Frokostsymposium 10/11 Astellas
Frokostsymposium 11/11 Norpharma
Aftenarrangementer

Firma-deltager

Torsdag d. 10. november - Aften-buffet

150,-

200,-

375,-

Fredag d. 11. november - Festmiddag og revy

350,-

350,-

975,TOTAL:

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 4180 807-7193
vedlægges i check, udstedt til DASAIM
faktureres elektronisk til EANnr.:

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. 1.295,Ankomst dato:

Standard dobbeltværelse kr. 1.395,- pr. nat
Afrejse dato:
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INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG
Der modtages videnskabelige bidrag til
årsmødet 10.-12. november 2011 i
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Ved indsendelse af abstract skal det præciseres,
hvorvidt man:
-

-

ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence - fredag d. 11.
november 2010
udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag
ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling,
hvis det ikke udvælges til at deltage i foredrags-konkurrencen

ACTA Foredragskonkurrence:
De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen
med præmier, sponseret af Acta Anaesthesiolo-gica
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 2011.
Forfattere, hvis abstract udvælges til foredragskonkurrencen eller posterkonkurrencen vil, for at sikre en glat afvikling af konkurrencen, blive anmodet om at præsentere
deres foredrag som Power-Point-præsentation, medbragt
på USB stick eller CD. Organisationskomiteen vil tilse, at
der forefindes bærbar PC med CD-Rom-drev.

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

Bedømmelseskriterier for endelig vurdering
ved fremlæggelsen:
1. Valg af problemformulering
2. Metoden, egnethed
3. Resultatet
4. Betydning af resultatet
5. Præsentation, skriftlig
6. Præsentation, mundtlig
Organisationskomitéen
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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 anæstesisygeplejersker og anæstesilæger), der arbejder med mindre,
overskuelige, men originale kliniske projekter, hvortil det
erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at opnå støtte fra
større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor
rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes
kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks.
når der er tale om fremlæggelse af væsentlige originale
danske forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes også
ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats
(men ikke ph.d.). Ansøgninger til denne del af fonden
stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til advokatfirmaet Bruun & Hjejle, Amagertorv 24, 1160 København K.
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrister er 1/5 og 1/10.

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

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

Professor, dr.med. Bjørn Ibsens 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.

Fondens formål er at støtte almennyttige – specielt videnskabelige – og æstetiske formål.
Ansøgningen stiles til Fondsbestyrelsen og sendes til
advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K.
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer.
Ansøgningsfrist 1/10.
Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, finder uddelingen sted i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

DASAIMS OFFICIELLE E-MAILADRESSER
Bestyrelsen ............................... bestyrelsen@dasaim.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommende DASAIM Årsmøder:
DASAIMs Årsmøde 2011:

10.-12. november

(København)

DASAIMs Årsmøde 2012:

8.-10. november

(København)

DASAIMs Årsmøde 2013:

14.-16. november

(København)
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Din foretrukne partner
inden for diagnostik og
monitorering af sepsis
Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 99 52
www.roche.com
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INTENSIV SYMPOSIUM 2012
Hindsgavl Slot, Middelfart
fredag d. 27. januar - lørdag d. 28. januar

Fredag d. 27. januar 2012
09.30 -10.00

Registrering. Udstilling. Kaffe og rundstykke

10.00 -10.10
10.10 -10.45
10.45 -10.55

Velkomst, v/ Kurt Espersen
v/ Mads Koch Hansen
Diskussion

Severe respiratory dysfunction. Part one
10.55 -11.05
Introduktion, v/ Reinhold H. Jensen
11.05 -11.45
State of the art, treatment of severe respiratory dysfunction, v/ Giles Peek
11.45 -12.25
State of the art, treatment of severe respiratory dysfunction, v/ Bill Tunnicliffe
12.25 -12.35
Diskussion
12.35 -13.35
Udstilling og frokost
13.35 -14.15
14.45 -14.25

v/ Bente Klarlund
Diskussion

Severe respiratory dysfunction. Part two
14.55 -15.35
ECMO - it’s use today and in the future, v/ Giles Peek
15.35 -16.15
HFO - it’s use today and in the future, v/ Bill Tunnicliffe
16.15 -16.25
Diskussion
16.25 -16.55
Udstilling og kaffe
16.55 -17.35
17.35 -17.55
20.00 -

v/ Benedict Kjærgaard
Diskussion
Middag

Lørdag d. 28. januar 2012
09.00 -09.40
09.40 -10.20
10.20 -10.30
10.30 -11.00

v/ John A. Kellum, første del
v/ John A. Kellum, anden del
Diskussion
Udstilling og kaffe

11.00 -11.40
11.40 -11.50
11.50 -12.50

Unge forskere indenfor intensiv terapi
Diskussion
Udstilling og frokost

12.50 -13.50
13.50 -14.00

De tre professorer om året der gik, v/ Palle Toft, Else Tønnesen og Jørgen B. Dahl
Diskussion

14.00 -14.10

Afslutning, v/ Marianne Simonsen

nU
MXELO V
XP

Tilmelding:

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

Mødeafgift:

Deltager uden ledsager: kr. 2.200,- Deltager med ledsager til middag: kr. 3.200,-. Beløbet skal indbetales på bankkontonr.: 7670 1666333. Mødeafgiften inkluderer mødedeltagelse, overnatning i enkeltværelse (deltager u/ledsager)
eller dobbeltværelse (deltager m/ledsager), måltider og middag fredag aften. Antallet af værelser på Hindsgavl Slot
er begrænset og fordeles i den rækkefølge, mødeafgiften modtages. Deltagere, der ikke får værelse på Hindsgavl, vil
blive indlogeret på hotel i nærheden. HUSK at opgive navn, stilling, adresse og e-mailadresse ved indbetalingen!

Sidste frist:

Tilmelding og indbetaling senest torsdag d. 1. december

Yderligere info:

Fås hos Marianne Simonsen på mariasim@rm.dk - tlf. 8722 2170

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

BAGUDGANGEN
OK 2012!

Ved et ubegribeligt held parret med rigelige mængder slesk tale og billig portvin (9,85 flasken i Rema
1000) er Bagudgangen kommet i besiddelse af
parternes tophemmelige oplæg til overenskomstforhandlingerne 2012.
Fra Foreningen af Speciallæger:
• Fri Porsche ved udetjeneste, rådighedsvagter og
transport til / fra bibeskæftigelse på privathospital
• Aktieoptioner i multinationale medicinalfirmaer
efter eget valg
• Spa, minibar og 24-timers massageservice i alle
tilstedeværelsesvagter
• Seniorordning (ved alder > 40 år) med seks
ugers restitutionsophold i Sydfrankrig årligt
betalt af arbejdsgiver, inkl. fuld løn og fri adgang
til lokale vinslotte

Fra Danske Regioner:
• Læger i intro- og hoveduddannelse lønnes med
SU
• A conto afregning via lønseddel af forbrugte
utensilier (CVK, epidural, sterile handsker osv.)
– kan alternativt foregå månedsvis bagud med
10% i rente
• Indkøb af apparatur og lign. via outlets. Fx kan
bukseproteser købes fra Wrangler, AED kan samles af komponenter anskaffet via Elgiganten, og
ventilationsballoner (oven i købet multifarvede)
indkøbes i Tiger
• Pensionsalderen hæves til 92 år
Fra Yngre Læger:
Det er lidt suspekt. De vil bare gerne have lov til at
blive dygtige speciallæger. Og colaautomater på
operationsgangene.

Ny service: Sundhedsstyrelsen
informerer om nye sygdomme og
tilstande i DRG-klassifikation og SEI –
ved specialkonsulent Maren Døvnælde
Bielleklang, 38. kontor til højre
Sygdomstilstande:
Transportsyge ved interhospital transport af
intensivpatient, patientspecifik – DT 75.5
Transportsyge ved interhospital transport af
intensivpatient, personalespecifik – DT 75.6
Mening-IT-is, uspecifik – DG 03.9; specifik vedr.
Web1000, DG 03.91;
LABKA, DG 03.92; OPUS, DG 03.93; EPM, DG
03.94; ORBIT, DG 03.95
Tillægskoder: Støjskade under aflytning af
MIRSK – DZ 57.01
Dødsårsager: Death by Power Point, DIA 359.9

Den aldeles ubrugelige brevkasse – ved Sandur Skallesmækker, uaut. pladesmed, dr. uden.
Kære brevkasse
Vi har allerede taget en del af forslagene i brug, bla. har overlægens gamle rumsterstang været ude af skabet indtil flere gange.
Desværre blev den billeddiagnostiske enhed på mystisk vis ramt
af en byge af barselsvikariater her nogle måneder senere, så
der er bestemt brug for yderligere optimering og forenkling af
metoden. Vi overvejer nu at implementere 'gå-selv' princippet i
ITA regi, fordi det bruges med succes på operationsgangene.
Mvh den friktionsbelastede uenighed

Kære fissionsudblæste træenighed
Der er ingen tvivl om at ’gå-helt-selv-ned’ princippet holder,
selv med flaget. Dog skal I være opmærksom på altid at overholde de seks trin. Det vil sige: Identitet på medarbejderen,
handlingsplan for nedgangen, samtykke fra røntgenbilledet og
dets nærmeste, forventede komplikationer (husk låste døre og
computervirus), uansvarlig kontaktperson og dokumentation
for personalekøleskabstemperaturen samplet ved 400 Hz over
de seneste otte uger. Denne procedure er omfattet af Den
Danske Kvantitetsmodel, standard nr. PSEFT (udtales [pissefedt])-4667425,6537
Venlig hilsen Sandurs madkasse

Kære Madsprække
Mange tak for nyttig og inspirerende dialog om disse vigtige
emner. Afslutningsvis skal jeg nævne at vi har udarbejdet en
PVI (punktvis vanskelig indlæringsstøtte) om hvordan man bedst
og mest grundigt bestiller billeddiagnostiske undersøgelser,
og vi har lagt os fast på en procedure hvor vi kobler os på en
satellit-baseret internetforbindelse og sender rekvisitionen
under overværelse af 1500 deltagere ved en konference om
svampehyfer i Ohio. Desværre gør tidsforskellen det en lille
smule besværligt idet alle billeder så skal bestilles mellem 2-3
om natten, men det er jo en mindre logistisk udfordring, når man
opregner fordelene. Så tak.
Hilsen den fuchsiabærende utidighed

Kære fuskforblommende fortidighed
Jeg er glad for den positive tilbagemelding - det understøtter
vor vision om en anerkendende kultur i en travl hverdag.
Vor rådgivningsvirksomhed må anses for afsluttet i den
aktuelle sag, men jeg må alligevel ile med forslaget om at
sikre global validering ved også at inddrage et outsourcet
bengalsk call center, og at det hele naturligvis skal tænkes
ind i rammerne af Det sunde Hospital. Derfor bør afsenderen
(inkl. assistenter) pålægges under indtastning mv. at udføre
400 englehop, 100 mavebøjninger og ”stå planken” i mindst tre
minutter.
Venlig hilsen
Skallesmækkers Bagsprække (str. 44)
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Kære Madkasse
Vi kan meddele at gå-selv-helt-ned virker over al forventning
her hos os. Vi har ingen kapacitetsproblemer længere, da de patienter der selv går ned til os for at blive indlagt, sjældent opfylder kriterierne for intensiv terapi, og det frigør jo ressourcer til
mange andre nyttige aktiviteter. Vi har kastet os over simulation
og er ved at skabe 'det patientfrie hospital', hvilket vi mener er
både mere hygiejnisk og driftsikkert, og vi har pludselig mange
flere hænder til at løfte de vigtige lean- og kvalitetssikringsprojekter, der prioriteres højt af ledelsen, og vi kan altid deltage
i de vigtige interhospital-transporter af ITA patienter, som alle
er så glade for. Alle er glade, det er en win-win-win-win, det er
helt sikkert.
Med venlig hilsen
Den filipensudbrændte højhed
Kære forspændte overhøjhus
Her må det være på sin plads med en hyldest af jeres vilje til at
gå leanen helt ud! Denne nænsomme måde at addressere det
klassiske spørgsmål om hvad der kom først, perlehønelogikken
eller Columbusægget, er i fornemste tråd med verdenshistoriens allermest elegante løsninger. Man kommer automatisk til
at tænke på opfindelsen af skydedøre til ubåde, tyre med patter
og kønslig omgang mellem medlemmer af Insecta-familien
musca domestica.
Tillykke! Dette må mindst medføre indstilling til en Dannebrogsorden (hvorved I så også vil ifalde det flag, som I så
fornemt er gået ned med) et livstidsabonnement på Ejstrupholm
Biavlerforenings Nyhedsorgan og et årsforbrug af gennemtærede radiatorer.
Eneste komplikation må være fraværet af utilsigtede hændelser, hvilket jeg håber I har indberettet til Patientsikkerhedsenheden.
Beundrende hilsener fra bladmassen

