
DASINFO
Juli 2012

20. Årgang

3
Dansk Selskab for
Anæstesiologi og Intensiv Medicin



|  Indholdsfortegnelse  /  kolofon  |

■ leder ........................................................................... 3

■ redaktIonen har modtaget
Videnskabelig uredelighed ........................................... 4

■ IndblIk udefra
WFSA – mer enn du tror ............................................... 6
Women and Childrens Hospital, Adelaide ................... 8

■ forsknIng
Ph.d.-afhandling
Thomas Strøm ............................................................. 14

■ uddannelse
Evaluering af speciallægeuddannelsen ........................ 16

■ fYa
En karakteristik af ansøgerskaren 
til hoveduddannelse – Forår 2012 ................................. 17

■ selskaberne
Indkaldelse til FYA´s generalforsamling .................... 21
DASAIMs Årsmøde 2012 – 8.-10. november .............. 21
Indkaldelse af videnskabelige bidrag ......................... 22

■ dasaIms ÅrsmØde 2012
Præliminært program DASAIMs Årsmøde 2012 ....... 24
Symposier .................................................................... 26
Foredragsholdere og mødeledere .............................. 28

■ kurser, sYmPosIer, mØder og kongresser..... 30

■ kurser, sYmPosIer, mØder og kongresser
Børneanæstesikursus .................................................. 34
Hindsgavl Intensiv Symposium .................................. 35
O Norlander scholarship ............................................. 36
SSAI .............................................................................. 37

■ dasaIms offICIelle maIladresser ..................... 38

dasaIm
Dansk Selskab for Anæstesiologi og 
Intensiv Medicin 
Tlf. 3545 6602 – Fax 3545 2950
E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk
www.dasaim.dk

FORMAND
Overlæge Ole Nørregaard 
Århus Universitetshospital, Skejby
Tlf. 8949 2999 / 8949 2998
E-Mail: chair@dasaim.dk

NÆSTFORMAND
Karen Skjelsager
Næstved Sygehus

BESTYRELSESSEKRETÆR
Læge Øivind Jans
Rigshospitalet, 
Sektion for Kir. Patofysiologi 4074, Kbh Ø
E-Mail: best_sekr@dasaim.dk

KASSERER
Overlæge Annette Ulrich
Rigshospitalet, Thoraxan. Klinik, 
HJE 4141, Kbh Ø. Tlf. 3545 1225
E-Mail: kasserer@dasaim.dk

REDAKTØR
Overlæge Kirsten Møller
Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet
Tlf. 3545 6602
E-Mail: redaktoer@dasaim.dk

ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER
Overlæge Mette Hyllested (Anæstesi)
Overlæge Jane B. Andersen (Børneanæstesi)
Overlæge Susanne Iversen (Intensiv)
Overlæge Luana Leonora Jensen (Kronisk smerte)
Overlæge Karsten Bülow (Neuroanæstesi)
Overlæge Eva Weitling (Obstetrisk anæstesi)
Overlæge Kim Garde (Præhospital og akutmed. Udv.)
Overlæge Lisbeth Bredahl (Thoraxanæstesi)
Overlæge Karen Skjelsager (Uddannelse)
Læge Jesper B. Poulsen (FYA)

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

SEKRETARIAT
Tina Calundann
Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, Kbh Ø
Tlf. 3545 6602 – Fax 3545 2950
E-Mail: sekretariat@dasaim.dk

AD HOC-REDAKTION 2012:
Overlæge Mette Hyllested
Ledende overlæge Kristian Antonsen
Klinisk asst.: Martin Kryspin Sørensen

FORSIDE: 
Opsætning: Tina Calundann

TRYK: 
www.SvendborgTryk.dk
ISSN 0908-5203

OPLAG: 1650 stk.

2 · DASINFO · Juli 2012

LEDER

INDBLIK UDEFRA

FORSKNING
Ph.d.-afhandling

FYA

DET HISTORISKE HJØRNE

SELSKABERNE

DASAIMs årsmøde 2012

LEGATER

KURSER, SYMPOSIER, MØDER og KONGRESSER

DASAIMS OFFICIELLE MAILADRESSER



Juli 2012 · DASINFO · 3

|  leder  |

Kære læser

Videnskabelig uredelighed er ureddelig! Det er uetisk 
og farligt over for patienterne, der på falske præmisser 
udsættes for behandlinger, der er konsekvenser af ure-
deligheden; det tilsigter oftest at give den uredelige en 
uretmæssig karrieremæssig (i bredeste forstand) fordel; 
og det har i de højest profilerede sager medført milliard-
omkostninger på verdensplan, både som konsekvens af 
fejlagtige behandlinger, og fordi andre forskere forgæves 
har forsøgt at eftergøre eller arbejde videre ud fra de 
rapporterede fund. Hvis den uredelige forsker afsløres, 
medfører det derfor ofte hårde konsekvenser - afskedi-
gelse, frakendelse af autorisation og/eller ret til forsk-
ning, bøder eller fængselsstraf osv.

Vi kender alle til mange af denne slags sager - og til 
nogle verserende, endnu ikke afgjorte sager, som vi 

opfatter som indlysende eksempler på bevidst svindel. 
Men måske kender vi også til nogle, hvor det er mindre 
klart, om der er tale om bevidst uredelighed, manglende 
stringens eller ”videnskabelig klodsethed”? Læs Preben 
Berthelsens indlæg om videnskabelig uredelighed og 
deltag gerne selv i debatten - hvornår er der tale om ure-
delighed, foregår der uredelighed i Danmark, og hvordan 
bør vi i det hele taget forholde os til uredelighed? Aktive 
forskere må meget gerne deltage!

Og mens vi er ved uredeligheden: Vi taler altid om ”vi-
denskabelig uredelighed”. Findes der tilsvarende ”klinisk 
uredelighed” - hvis nej, hvorfor ikke - hvis ja, hvad er det 
så? Byd ind!

Ud over disse filosofiske emner byder dette nummer af 
DASINFO på profilering af Thomas Strøms ph.d.-arbejde, 
fokus på den anæstesiologiske hoveduddannelse og 
statistikken på ansøgerne ved forårets ansøgningsrunde, 
et rejsebrev fra Niels Hammer, som har gjort turen down 
under big time, og et indlæg om det arbejde, som World 
Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA) 
yder i verdens mindre priviligerende lande. 
Endelig bydes der op til årsmøde - læs programmet og 
se, hvorfor netop du bør tilmelde dig snarest.

Vi håber, at bidragene kan inspirere til refleksion over 
anæstesiologers arbejdsrelaterede roller, pligter - og 
glæder!

Redaktør Kirsten Møller

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

Indlæg til dasInfo sendes til redaktøren:
Overlæge Kirsten Møller
Rigshospitalet, afsnit 2091
Tlf. 3545 6602 
E-mail: redaktoer@dasaim.dk

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

generalforsamling dao
Der indkaldes til generalforsamling i 
Danske Anæstesiologers Organisation torsdag  
d. 8. november 2012, kl. 16.00-17.30 på  
Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. 
Dagsorden ifølge vedtægter.

generalforsamling dasaIm
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab 
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag  
d. 8. november 2012, kl. 19.00-22.30 på  
Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis 
og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. 



4 · DASINFO · Juli 2012

redaktionen har modtaget...:

Videnskabelig uredelighed
Preben G. Berthelsen, MD, MIA. 
p.g.berthelsen@dadlnet.dk

Videnskabelig svindel florerer også indenfor anæste-
siologien. De hidtil afslørede skandaler har hyppigt 
omhandlet fabrikation af data. Reuben, Fujii og Boldt er 
nogle af de afslørede fuskere. Alle 3 er bortvist fra deres 
institutioner og Reuben er desuden idømt fængselsstraf.

Der er i hvert fald 3 lighedspunkter mellem fuskende 
forskere. De er alt for produktive (hyppigt > 20 arbejder 
per år), deres resultater er alt for ”pæne” og de har indtil 
nu alle været af hankøn.

Reuben, Fujii og Boldt's navne er velkendte, men hvad 
har følgende forskere til fælles: Connelly, Maciolek, 
Kroin, Ekman; H.Tanaka,Toyooka, Saitoh; Suttner, Leh-
mann, Mengistu, J. Mayer?

De er alle hyppige medforfattere på Reuben, Fujii og 
Boldt's uredelige publikationer.

Det er bemærkelsesværdigt og bekymrende at medfor-
fatterne ikke har gjort ophævelser samt at de ej heller, i 
væsentligt omfang, er blevet offentligt berørt af skanda-
lerne endsige blevet afskediget som følge af uregelmæs-
sighederne. 

Web-baserede registre over videnskabelige forsøg
Der er i hvert fald tre gode grunde til at alle videnskabe-
lige forsøg nu, a priori, skal registreres i en søgbar inter-
national database hvortil der skal være fri og let adgang.

Ved anmeldelsen sikrer man:
1. Videnskabelig prioritet
2. At andre forskere kan inkludere oplysninger om igang-

værende undersøgelser i oversigtsartikler/editorials/
forsøgsprotokoller 

3. At forsøg med et ikke-significant primært resultat ikke 
rapporteres med et sekundært endepunkt som om det 
var et primært

betting after the race
At afsløre svindlen i det arbejde, hvis konklusion præ-
senteres i vignetten, burde ikke være svært. Alligevel har 
redaktøren og referees på et af verdens mest hypede tid-
skrifter ikke gjort det. Også de mere end 130 som allerede 
har citeret artiklen har været uopmærksomme.

Papazian og kolleger på 20 franske intensiv afdelinger 
randomiserede 340 patienter med nyopstået ARDS til 
enten 48 timers behandling med cisantracurium (n=177) 
eller placebo. Ifølge registreringen hos ClinicalTrials.
gov (NCT00299650) var det primære endepunkt 90-da-
ges mortalitet. Det var imidlertid ikke dette endepunkt 
forskerne koncentrerede sig om i New Engl J Med pub-
likationen. I stedet valgte de, efter forsøgets afslutning, 
at korrigeret ("adjust") mortaliteten for basis PaO2/FiO2, 
plateau pressure og SAPS II. Og det var den såkaldte 
"adjusted" mortalitet som herefter blev det primære ef-
fektmål i undersøgelsen. Det viste sig efter den statisti-
ske manipulation, mirabile dictu, at mortaliteten blev 
signifikant lavere (p=0.04) i gruppen af patienter som var 
neuromusculært blokerede i 48 timer.

Selvom forfatterne havde anmeldt 14 sekundære ende-
punkter, til ClinicalTrials, var statistisk "adjusted" mortali-
tet ikke et af dem. 

| debat |

» Et eksempel - utvivlsomt et af for mange
"In patients with severe ARDS, early administration of 
a neuromuscular blocking agent improved the adjusted 
90-day survival... without increasing muscle weakness. 
(NCT00299650)" Papazian et al. Neuromuscular Blockers 
in Early Acute Respiratory Distress Syndrome. NEJM 
2010;363:1107-16.
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At ophøje sekundære eller ikke à priori definerede effekt-
mål til primære, "after the race", er uredeligt.
Den statistiske manipulation/korrektion er yderligere pro-
blematisk fordi randomiseringen, per definition, har til 
formål at skabe grupper hvor såvel kendte som ukendte 
faktorer balancerer. Som en illustration af hvor proble-
matisk en sådan post hoc korrektion er, vil jeg nævne at 
det er en "fejltagelse" at der ikke også er korrigeret for 
forskelligheder i forekomsten af Factor V Leiden muta-
tionen i de to grupper. (Adamzik M et al. Factor V Leiden 
mutation is associated with improved 30-day survival in 
patients with acute respiratory distress syndrome. Crit 
Care Med 2008;36:1776-). 

Papazian og kolleger har også opgivet de ukorrigerede 
mortalitetstal. Der er ingen statistisk signifikant forskel 
mellem grupperne. P-værdien er dog 0.08.

Så måske er der noget om snakken og måske har man 
bare inkluderet for få patienter. Glem det. For som Ste-
ven Shafer skrev under "Taxonomy for Reasoning from 
Evidence" i den tankevækkende artikel: Critical Thinking 
in Anesthesia (Anesthesiology 2009;110:29-) så kræver 
"extraordinary claims extraordinary evidence". Og det er 
en extraordinær hypotese at noget så ufysiologisk som 
blokade af de tværstribede musklers funktion skulle have 
indflydelse på en multifaktoriel størrelse som dødelighe-
den af ARDS. Så P=0.08 bør ikke give falske forhåbninger. 

Primære kontra sekundære endepunkter
Når et besværligt forsøg ender uden et statistisk signi-
ficant primært resultat er det fristende at malke resul-
taterne for andre statistisk significante sammenhænge. 
Umiddelbart virker det jo meget rimeligt at forsøgets 
resultater ikke skal gå til spilde. Det er også legitimt hvis 
man ikke skjuler forholdet og gør sig klart at der er en 
verden til forskel på p<0.05 i en primær og en sekundær 
analyse.

Hvis man i et forsøg med insignificant primært resultat 
finder sekundære statistiske sammenhænge med lave 
p-værdier virker det jo ret sandsynligt at disse sammen-
hæng er virkelige. Det er de bare ikke nødvendigvis. Hvis 
vi gentager forsøget nu med det sekundære endepunkt 
som primært vil vi kun reproducere en p-værdi på 0.05 i 
mindre end 60% af tilfældene. Ikke meget bedre end at 
slå plat eller krone. Hvis det sekundære endepunkt var 
endnu mere usædvanligt (p=0.01) går det lidt bedre. Der 
er nu en 73% chance for at et nyt forsøg resulterer i en 
p-værdi = 0.05. (RT O'Neill. Secondary Endpoints Cannot 
Be Validly Analyzed if the Primary Endpoint Does Not De-

monstrate Clear statistical Significance. Controlled Clin 
Trials 1997;18:550-)

Antallet af publikationer hvor det "primære" endepunkt 
først er blevet endegyldigt fastlagt "after the race" er 
ukendt. Det kan meget vel være stort. I modsætning til 
de tidligere afslørede tilfælde med fabrikation af data er 
det ikke muligt at korrigere meta-analyser og reviews for 
publikationer med ustabile endepunkter.

efterskrift
Jeg har sendt mine overvejelser til New Engl J Med med 
et ønske om en tilbagetrækning af artiklen.
Svaret var hurtigt, utilfredsstillende og forkert:
"We noted the discrepancies that you note in reviewing 
this article.  We obtained the full protocol, which ac-
companies the article in French, and examined the sec-
tion in question soliciting the aid of a number of French 
speakers. We were convinced that the primary outcome 
was the adjusted mortality".
Jeg ved ikke hvorfor det var nødvendigt at konsultere 
flere fransktalende. Den franske protokol, som NEJM 
sendte mig, var letforståelig og angav utvetydigt at "Le 
critère de jugement principal est la mortalite à J90".

hvad synes du? deltag i debatten - indsend dit indlæg 
til dasInfo; redaktoer@dasaim.dk 
 

| debat |
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| IndblIk udefra |

Mens jeg ledet utdanningskomiteen i WFSA, fikk jeg 
daglig liknende e-poster fra kolleger i vanskelige livs- og 
arbeidssituasjoner. De kjempet hardt for å bedre kompe-
tansen og gi bedre tilbud til sine kommende pasienter.

Rebecca og andre gjør en innsats ved å invitere unge 
kolleger fra nabolandene til å trene ved sine institusjo-
ner. Et annet eksempel er Prof Titrakarn i Bangkok. Han 
startet ett års utdanningsprogram for ungeanestesile-
ger fra regionen for femten år siden.  Han og kollegene 
hans er aldri alene i arbeidshverdagen – de har alltid en 
“apekatt” på skulderen som de lærer opp – på et frem-
med språk. Studentene forlater familie, jobb og hjem et 
helt år for å lære mer. WFSA betaler oppholdsutgiftene, 
men lærerne arbeider gratis, og lærestedet får ingen 
kompensasjon. Nå har 60 studenter fra hele regionen 
vært gjennom dette programmet, og så å si alle fortsetter 

i arbeid i hjemlandet sitt etterpå. Bl.a. utgjør kandidatene 
fra Mongolia nå en kritisk masse i landet sitt, slik at de 
lærer opp andre og innfører nye systemer. 

Liknende program finners over hele verden – barneane-
stesi i Tunis, Israel og Chile. Kenyanske Zipporah Gathuya 
var student ved treningssenteret i Cape Town. Hun ble 
inspirert til å starte et liknende barneanestesisenter i 
Nairobi for å lære opp andre i Øst-Afrika.  I Vellore, India, 
er det intensivmedisinsk treningssenter, det er sentra for 
smerte i Bangkok og i Brasil, obstetrisisk anestesi i Israel, 
Colombia og Tunis, osv.

Treningssentrene er kjernevirksomheten, men WFSA støt-
tet ”Teach the teachers” (ISIA)-programmet fra starten. 
Unge lovende anestesiologi-lærere, først i Øst-Europa 
der de gamle metodene stod sterkest, blir introdusert 
til moderne læringsprinsipper. Studentene kommer fra 
fem land i hver kursrunde. I disse nye nettverkene får 
de selvtillit og styrke til å utgjøre store forskjeller i egne 
fagmiljø. Dette har vært så vellykket at konseptet sprer 
seg over hele verden, inkl. Vest-Europa. Nå samarbeider 
WFSA og ESA om disse kursene.

Traumehåndtering (www.primarytraumacare.org) og 
CME/CPD over hele verden er også elementer av WFSAs 
arbeid.  Mer om utdanningsprogrammene finner dere 
her: http://www.anaesthesiologists.org/committees/
permanent-committees/education-committee

WFsa – mer enn du tror 
Dr. Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus, Norge (og Deputy Secretary WFSA)

»
For noen år siden satt jeg på kontoret på Røros sykehus i iskalde vinter-Norge. 
Inn kom en e-post fra dr. Shiyama, den eneste anestesiologen på Maldivene. 
Dagen før hadde de nesten mistet en gutt i larynxspasme i forbindelse med 
cirkumcisjon. “Det er en skrekkelig opplevelse å se friske barn forsvinne mellom 
hendene dine fordi vi ikke kan håndtere vanlige problemer – kan du hjelpe?” Jeg 
skrev sporenstreks til Rebecca Jacob, som ledet barneanestesisenteret i Vellore, 
India. Etter én time kom svaret: Shiyama reiste til India og ble trygg i å håndtere 
barn. Det føltes absurd å sitte i vinter-Norge og ordne opp i problemer i det 
tropiske paradiset.
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| IndblIk udefra |

Publikasjonskomiteen sprer bøker og Cd-er med opplæ-
ring i f.eks. obstetrisk og barneanestesi. På hjemmesiden 
www.anaesthesiologists.org finner man peer reviewed 
”Tutorials of the Week”, som er nyttig lesning, også for 
oss blaserte skandinaver.

I tillegg er Safety Committee svært aktiv med å prøve å 
bedre global pasientsikkerhet. Den komiteen har vært 
ledet av Alan Merry fra New Zealand de siste årene og 
har fått en viktig posisjon i WHO. Han er også sentral i 
utviklingen av Lifebox – www.lifebox.org, som har som 
mål at alle operasjonsstuer i verden skal utstyres med 
pulsoksymetre – ikke så mye for ”dingsen” i seg selv, 
som for opplæringen og søkelyset på anestesidelen av 
operasjoner som følger med. 

Finansieringen kommer i hovedsak fra medlemsavgiften 
fra de nasjonale foreningene og fra overskuddet etter 
verdenskongressene. Om noen av dere vil vite mere, er 
dere hjertelig velkommen til å kontakte meg jannicke@
mellin.no. 

De siste årene har WFSA blitt stadig mer aktiv og synlig.  
Fra å være en gammelmannsklubb for tyve år siden, er 
det nå blitt en solidaritetsorganisasjon, der de rike lan-
dene skal hjelpe de fattigere. 
I tillegg oppstår uvurderlige nettverk. Jeg kjenner nå 
personer over absolutt hele verden. Det at vi er kolleger, 
gir snarvei til mye dypere kontakt. Dypest sett har vi alle 
de samme behovene og drømmene – vann, mat, tak over 
hodet, trygghet, arbeid og å få en god utdanning til barna 
våre, så de kan få en bedre fremtid. 

Flere av dere dansker har gjort og gjør et godt stykke 
arbeid i verden og i WFSA. I likhet med meg, kan dere 
sikkert skrive under på at når man engasjerer seg i 
internasjonal utdanning, lærer man minst like mye selv 
som man lærer bort, også faglig sett. Man blir en bedre 
kliniker og et klokere menneske. Og det har vi jo alltid 
bruk for.
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| IndblIk udefra |

Women and Childrens hospital, adelaide 
Rejsebrev - Niels Risør Hammer

» Papegøjerne skræpper i træerne, da jeg krydser gennem 
parken på vej til min første arbejdsdag som reservelæge 
på pædiatrisk intensiv afdeling i Adelaide, Australien.
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| IndblIk udefra |

Jeg har byttet det sidste år af speciallægeuddannelsen i 
anæstesi på Glostrup Hospital ud med et ophold i Ade-
laide. Her skal jeg arbejde 6 måneder på en børneinten-
siv afdeling og 6 måneder som præhospital læge i den 
lokale retrieval service.

Med sommerfugle i maven træder jeg ud af elevatoren 
på 3. sal, hvor et skilt bekendtgør at her ligger Pediatric 
Intensive Care Unit. Jeg tager i døren, den er låst, 
ligeledes er den anden længere nede af gangen. Ikke 
et øje i sigte. Aflåste afdelinger og hospitaler er blot en 
af de ting, man skal vænne sig til her i Australien. Men 
hvordan starter man egentlig på arbejde på den anden 
side af jorden?

På væggen ved siden af døren sidder en lille knap og et 
kamera. Et hurtigt tryk på knappen og et smil til kameraet 
førend jeg bekendtgør at ”Jeg er den nye Registrar, der 
skal starte i dag. Med et klik går døren op, og jeg træder 
indenfor i den pædiatriske intensiv afdeling på Women & 
Childrens hospital i Adelaide.

WCh adelaide
Women & Childrens Hospital i Adelaide er specialiseret i 
at varetage al avanceret behandling af børn, gynækologi 
og obstetrik i staten South Australia. Hospitalet ligger 
smukt i grønne områder, det såkaldte Parklands, centralt 
i Adelaide. Der er en ret skarp opdeling af hospitalet 
mellem den pædiatriske sektion og den gynækologiske/
obstetriske sektion.

Hospitalet har ca. 200 senge til børn, og dækker de 
fleste specialer inklusiv neurokirurgi, mavetarmkirurgi, 
nyretranplantationer, onkologi, og ortopædkirurgi. 
Hospitalet har et stort kardiologisk afsnit, men hjerteki-
rurgiske patienter overflyttes til Royal Childrens Hospital 
i Melbourne.

Til de sværest syge patienter er der en neonatal intensive 
care unit (NICU) og en pediatric intensiv care unit (PICU). 
NICU tager hovedsageligt præmature og andre nyfødte 
patienter med behov for respirationsstøtte. PICU behand-
ler alle andre intensivkrævende børn, inklusiv nyfødte 
der har gennemgået kirurgi (gastroschisis, exomphalos, 
tracheo-øsofegal fistula, etc). Indtil for nylig har det ikke 
været muligt at behandle voksne i intensivt regi på hospi-
talet, hvilket har medført, at svært syge mødre er blevet 
overflyttet til det nærliggende Royal Adelaide Hospital, 
mens den nyfødte er blevet på WCH. Der er dog for 
nylig oprettet to semi-intensiv senge til voksne, hvilket 
skal minimere den slags uhensigtsmæssige adskillelser 
fremover.

PICu adelaide
PICU består af 13 senge, hvoraf 7 senge er allokeret som 
intensiv senge, mens 6 senge er HDU (High dependency 
unit) senge. HDU sengene optages som oftest af RSV 
bronkioliter der behandles med nasal CPAP og postope-

rative patienter der indlægges til monitorering. Det drejer 
sig oftest om kraniofacial kirurgi, scoliose operationer og 
kirurgi på luftveje. De intensive senge belægges med et 
plethora af svært syge børn, med alt fra meningitis, sep-
sis, forgiftninger, og neoplasmer, til sjældne metaboliske 
syndromer. 
Afdelingen er ekstremt velfungerende med et uformelt 
arbejdsmiljø og konstant bedside undervisning af enga-
gerede og teoretisk ekstremt velfunderede læger. Samt 
en meget rutineret sygeplejegruppe. Der er ugentlig teo-
retisk undervisning og journalclub. Ansvar for afvikling af 
dette går på omgang mellem alle afdelingens læger.

Afdelingen tilbyder vanlig intensivterapi inklusiv respira-
torbehandling, samt HFO – High Frequency Oscillation og 
CVVH/Dialyse. High frequency oscillatoren ligner mest af 
alt en maskine fra Frankensteins laboratorium, og stort 
set ingen knapper syntes at være tilføjet eller ændret 
siden en gang i 70’erne. Dybest set består maskinen af en 
10 tommers gummimembran svarende til dem, man bru-
ger som bas i højtalere. Membranen sættes til at vibrere 
med en hastighed omkring 10 Hz = 600 gange i minuttet. 
Andre knapper styrer Amplitude på svingningerne og 
mean airway pressure. HFO fungerer bedst til børn under 
25 kg og tages i brug når patienter med ARDS når græn-
serne for, hvad konventionelle respiratorer kan ventilere. 
Dvs. når FiO2 når 100%, og inspirations tryk kommer i 
nærheden af 30 cm. vand. 
Under mit ophold oplevede jeg gentagne gange, hvor-
ledes HFO forbedrede ventilationen drastisk, og kunne 
bringe patienterne igennem ARDS.

Afdelingen er bemandet af 5 overlæger og 7-8 reservelæ-
ger. Reservelægerne arbejder i 12-13 timers skift med to 
tilstedeværende i dagtid og en om natten. Overlægerne 
skiftes til at være i vagt og dækker vagten 2-3 dage i træk. 
De øvrige overlæger arbejder på kontor, og fungerer 
som back-up (med danske briller på, så er den kliniske 
arbejdsbyrde lille for disse meget veluddannede læger). 
Overlægen er i tilkald om natten, hvilket efterlader re-
servelægen alene med ansvar for afdelingen - en yderst 
skræmmende oplevelse de første gange, når man som 
jeg ikke tidligere har arbejdet med så svært syge børn. 
I vagten er det også reservelægen, der bliver tilkaldt 
til skadestue og andre afdelinger, når der er behov for 
vurdering og behandling af dårlige patienter inklusiv 
traumekald. Man har således et stort ansvar, og lærings-
kurven i at vurdere et barns tilstand er stejl.

Dagen starter med morgenkonference, hvor patienterne 
diskuteres og røntgenbillederne gennemses.  Herefter 
tilses patienterne i samlet flok. En yngre læge undersø-
ger som regel patienten og diskuterer fund, behandling 
og plan med overlægen. Den anden reservelæge noterer 
plan i journalen. 
De fleste af overlægerne har en baggrund som pæ-
diatere med en overbygning i intensivbehandling. De 
yngre læger er ligeledes hovedsageligt under pædiatrisk 
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uddannelse, men enkelte anæstesiologer, kardiologer 
og akutmedicinere fra de voksnes verden kommer også 
igennem afdelingen.

den australske speciallægeuddannelse
De australske speciallægeuddannelser er som de danske 
5-6 år lange og består af en første del på ca. 3 år, der 
afsluttes med en eksamen omhandlende fysiologi, ana-
tomi, farmakologi af relevans for specialet. Derefter er 
man advanced trainee i yderligere 3 år. Herefter afslutter 
man med en klinisk eksamen, som har både en skriftlig 
del og en mundtlig – bedside – del. De fleste bruger ca. 6 
måneder på at læse op til den afsluttende eksamen, som 
kræver kendskab til både de store lærebøger samt et 
bredt udsnit af den relevante tidsskrifts litteratur.
De australske læger er således utroligt velfunderede rent 
teoretisk. 

Det er med stor overraskelse at australske læger hører, 
at man kan blive speciallæge uden at have taget en ek-
samen, og man bliver lidt betragtet som en halv-studeret 
røver, indtil man har vist sin værdi i den daglige klinik. 
Der er dog en voksende bevidsthed i Australien om at 
simulatortræning af læger er fremtiden, og simulations-
centre er begyndt at vinde frem. På sigt vil simulations-
trænede danske læger utvivlsomt stige i anerkendelse 
herude.

arbejdet i det præhospitale beredskab hos medstar
Klokken er 10 om aftenen, og hos medSTAR, der står 
for det præhospitale beredskab i South Australia, er der 
behov for at hente en patient med akut abdomen. Pga. en 
askesky fra en chilensk vulkan kan vi ikke flyve i fly men 
må tage en af vores to helikoptere, der kan flyve under 
askeskyen.

Piloterne har allerede helikopteren klar da vi ankommer 
til hangaren. Vi læsser den hurtigt - det er teamwork 
der fungerer. Alle ved hvad deres roller er. Her til aften 
stopper piloterne dog op og gennemgår nødberedskabet 
ved nødlanding på vand en ekstra gang. Vi er alle ud-
dannede i HUET (helicopter underwater escape training) 
som en del af medSTAR ansættelsen. Men i dag skal vi 
flyve næsten halvanden time over mørkt vand i moderat 
dårligt vejr. Vi er alle afhængige af, at den oppustelige 
redningsflåde, der er spændt fast ved gulvet i kabinen 
reddes med ud, hvis vi skulle ende i havet. Derfor denne 
ekstra sikkerhedsbriefing før afgang. Vi lander sikkert 1,5 
timer senere i Port Lincoln (Tuna City - kendt for deres 
tunfisk og muligheden for at dykke med hvide hajer), 
turen er gået fint. Vi pakker den intuberede patient på bå-
ren og klargører ham til transporten tilbage til Adelaide, 
hvor han skal undergå definitiv kirurgi. Udfordringen 
ved disse transporter er den meget begrænsede plads i 
helikopteren, den megen larm og delvise mørke. Inden 
helikopteren kan starte, skal patienten være forsvarligt 
fastspændt, og alt udstyr og IV adgange skal være umid-
delbart tilgængelige. Da vejret er dårligt, skal vi kunne 
klare alle behandlinger, mens vi selv er fastspændt. To ti-
mer senere lander vi på taget af Royal Adelaide Hospital, 
hvor vi tager elevatoren ned til intensivafdelingen og kan 
aflevere patienten. I en rimelig stabil tilstand. Senere på 
natten går turen i lægeambulancen til forstaden Elizabeth 
i Adelaide’s nordlige forstæder. Området er kendt for den 
høje arbejdsløshed og omfattende kriminalitet. En patient 
med abdominalt knivstik er kommet ind i skadestuen på 
det lokale hospital, og skal nu overføres til traumecentret 
på Royal Adelaide Hospital. 

medSTAR har undergået en gennemgribende reorganise-
ring over de seneste år. Tidligere udgik den præhospitale 
service i South Australia direkte fra de to traumecentre 
i Adelaide, som lå i konkurrence med hinanden. med-
STAR er nu helt adskilt fra hospitalerne og har deres eget 
dedikerede speciallæge- og reservelæge-vagtberedskab. 
Beredskabet består af 2-3 lægehold, hvert bestående af 
en læge og en paramediciner eller specialuddannet syge-
plejerske. Endvidere er der en speciallæge, der fungerer 
som visitator og vejleder behandlingen telefonisk ved 
behov.

medSTAR råder over 3 lægeambulancer og 2 helikop-
tere. Lægeambulancerne kører direkte fra medSTAR’s 
base og bruges i Adelaide og forstæder. Helikopterne er 
placeret tæt ved medSTAR i Adelaides lufthavn. De kan 
være i luften på 5 minutter og har en rækkevidde på et 
par hundrede km. Deres store fordel er, at de kan lande 
direkte på skadestedet ved ulykker. Endvidere har de 
fleste lægeklinikker en helikopterplatform, således, at 
man kan lande lige uden for vinduet og derved hurtigt 
kan komme i gang med at behandle patienten. Når der 
er behov for transport af patienter over længere afstande 
bruges fly fra Royal Flying Doctors service (RFDS). De har 
5 Pilatus fly placeret i Adelaide. Flyene udmærker sig ved 
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at kunne lande næsten overalt og have en rækkevidde, 
der dækker hele South Australia. Flyene er bemandet af 
en sygeplejerske og en pilot og har plads til 2 patienter. 
Med et medSTAR team ombord er der mulighed for in-
tensiv behandling af en patient, og en ekstra patient kan 
transporteres med ved behov. 

South Australia dækker et område på 1 million km2, og 
er dermed ca. 40 gange større end Danmark. Hovedpar-
ten af de halvanden million indbyggere bor indenfor 50 
km af Adelaide centrum, mens resten er spredt i mindre 
byer over dette enorme område.

Med den store variation i efterspørgsel på medSTAR’s 
services, kan man nogle dage gå i ledighed på basen, og 
andre dage blive sendt på sin 3. mission 1 time før vag-
tens afslutning. Således kan man stå i et fjernt hjørne af 
South Australia og hente patienter, når man skulle have 
spist frikadeller sammen med familien. Hos medSTAR 
gives kun den garanti at arbejdet er varieret, og at man 
altid har en veluddannet makker med, når kastanjerne 
skal rages ud af ilden. 

rejsen rundt i australien
Efter et år i Adelaide blev jeg tilbudt arbejde på Sydney’s 
store børneintensivafdeling på The Children’s Hospital at 
Westmead. Det var et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til og 
slet ikke, da det gav mulighed for at bruge 3 måneder på 
en rundrejse i Australien.

Vi besluttede, at rejsen til Sydney skulle foregå i bil, med 
campingvogn bagpå, og med uret den lange vej rundt 
om Australien.
Turen gik på tværs hen over den nøgne Nullabor (ingen 
træer) slette, med uendelige, lange, lige veje - op til 
160 km uden et sving.  Vi oplevede Perth, den isolerede 
storby, som ligger skønt ved det indiske ocean, og holdt 
økonomisk i live af de store miner i Western Australia. Op 
langs vestkysten til Monkey Mia, berømt for nærkontakt 
med vilde delfiner, og videre til Exmouth og Ningaloo 
Reef. Her kan man snorkle med hvalhajer, se hvaler og 
snorkle i noget af det mest uberørte koralrev i verden - 
direkte fra stranden. 

Videre langs Australiens nordkyst mod Broome, her er 
alting stort og øde; her er godstoge med 200 vogne, der 
leverer jernmalm til udskibningshavnen Port Hedland. På 
vejene skal man holde tungen lige i munden, når man 
møder kæmpe lastbiler såkaldte ”road trains” med op til 
4 anhængere og over 70 meter lange. Det er oftest for-
nuftigt at trække helt ud i rabatten og lade dem passere 
uforstyrret.

I det tropiske Nordaustralien fik vi afprøvet vores 4 hjuls-
trækker på øde, røde støvveje. Der kom vand op over 
kølerhjelmen, når vi krydsede vandløb, og vi fik rødt støv 
og mudder overalt. Herigennem kom vi frem til øde skøn-
heder som Windjana Gorge, hvor ferskvandskrokodiller 

soler sig fredeligt langs floden og til klippeformationerne 
i Bungle Bungles. Tilbage i civilisationen på Australiens 
østkyst kan man nyde de frodige tropiske regnskove, og 
The great barrier reef. Her er hyggelige byer der lokker 
med cafe latte, strande til at bade, surfe, snorkle eller 
dykke ved, og et casual liv, der bare kalder på at blive 
levet i palmernes skygge.
Turen blev på 16.000 km og var et højdepunkt og en 
familieoplevelse for livet. 

PICu westmead
Himlen skriger i orange farver, imens solen står op. Jeg 
sidder i toget og krydser Harbour bridge med operahus 
nedenfor på vej til arbejde på The Childrens Hospital at 
Westmead, der ligger 25 km og 35 minutters kørsel vest 
for Sydney centrum. Turen over broen er rejsens højde-
punkt. Havnen med alle dens bugter, operahus, og bro… 
- Sydney er i sandhed en af verdens smukkest belig-
gende storbyer og et fantastisk sted at bo.

På Pediatric Intensive Care Unit (PICU) på The Childrens 
hospital at Westmead er der sjældent en stille dag. Hospi-
talet er det største af de to børnehospitaler i millionbyen 
Sydney (4.6 mill.), og det eneste der tilbyder større hjerte 
operationer, ECMO behandling, lever transplantationer 
og anden avanceret kirurgi.

Afdelingen har kapacitet til 23 patienter, og der er nor-
malt 15-20 patienter på afdelingen, hvoraf cirka en tredje-
del hører under det hjertekirurgiske speciale. Der udføres 
25-30 ECMO behandlinger om året, de fleste i tilknytning 
til hjertekirurgi, men også ved ARDS i forbindelse med 
autoimmune sygdomme såsom systemisk lupus eryte-
matosus.
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Der er 7 speciallæger tilknyttet afdelingen og 12 reser-
velæger. I dagtid er der 3 reservelæger til stede og en 
speciallæge, mens der om natten er to reservelæger og 
speciallæge i tilkald.
Reservelægerne er alle ret erfarne og er typisk ved at af-
slutte deres speciallægeuddannelse eller - som jeg - fær-
diguddannede i deres hjemlande, men ikke godkendte 
speciallæger i Australien.

Afdelingen fungerer som tertiært center for de sværest 
syge børn i hele staten New South Wales, udover at 
dække det meste af Sydney. Derudover behandles der 
også patienter fra flere af ø staterne i det nærmeste Stil-
lehav, og fra Papa Ny Guinea. 

Som reservelæge har man dagligt ansvar for ca. 6 patien-
ter superviseret af overlægen. Man skal således under-
søge patienterne, tjekke prøvesvar, bestille nye prøver 
og skrive journalnotaterne. Journalen skrives elektro-
nisk, hvilket har den store fordel at journalnotaterne så 
rent faktisk er læselige (australske lægers håndskrevne 
notater er stort set ulæseligt skrevet og så fyldte med 
forkortelser at det kan være næsten umuligt at få dem til 
at give mening).

Alle blodprøver, væskeordinationer og røntgen skal 
bestilles skriftligt af lægen, så der går meget tid med 
papirarbejde. Da specielt de postoperative hjertekirurgi-
ske patienter kan være meget ustabile, forventes det at 
man opholder sig tæt på patienterne, så man løbende 
kan justere inotropi og ventilationsbehandlingen. Be-
handlingen foregår i tæt samarbejde med thoraxkirurger, 
perfusionister, kardiologer samt overlægen på intensiv. 
Arbejdspresset er således stort, og det er ikke usædvan-
ligt, at man bliver præsenteret for 30 arterieblodgasana-
lyser i løbet af en arbejdsdag. 

børneintensiv i australien
Der er 12 dedikerede børneintensivafdelinger i Austra-
lien. Disse er hovedsageligt placeret i det tungt befolkede 
østlige Australien fra Brisbane ned til Melbourne. Derud-
over findes der en afdeling i Perth og en i Adelaide. De to 
højest specialiserede børnehospitaler er Royal Childrens 
Hospital i Melbourne, og The Children’s Hospital at West-
mead i Sydney. 

Behandling på disse afdelinger varetages af dedike-
rede børneintensivister hovedsageligt med pædiatrisk 
baggrund. Patienterne på børneintensiv afdelingerne er 
som beskrevet ovenfor en meget heterogen gruppe af 
svært syge børn. På børneintensivafdelingerne er der 
dog også en stor procentdel genindlæggelser af svært 
kronisk syge patienter. Det er som oftest patienter med 
progredierende neurologiske sygdomme med respira-
tionsinsufficiens, og svære dystonier. Hovedparten af 
disse patienter har en begrænset restlevetid, og der er 
en konstant diskussion om hvor langt hen i deres forløb, 
man skal tilbyde intensiv behandling. Det er min opfat-

telse, at man i Australien tilbyder intensiv behandling 
til disse patienter meget længere hen i deres forløb end 
man gør i Danmark. 

livet i sydney
At rejse er at leve skrev H.C. Andersen. Det kan let 
omskrives til; at bo i Sydney er at leve, for Sydney er en 
fantastisk by med nærmest uanede muligheder. 
Sydney er hjem for 4,6 millioner mennesker, hvoraf en 
stor del er tilflyttere fra andre egne af kloden. Byen er 
beliggende ved Stillehavet på Australien sydøst kyst, om-
kranset af en stor naturlig havn med utallige bugter og 
vige med sandstrande og national parker. Breddegraden 
svarer til de Kanariske øer/Marokko med et tilsvarende 
klima. Sydney’s centrum er aflang, blot ca. 1 x 3 km 
langt, med skyskrabere, der i den nordlige ende munder 
ud i den mægtige Sydney Harbour Bridge der forbinder 
centrum med North Sydney. Ved siden af broen ligger det 
verdensberømte operahus og spejler sig i vandet. 

Sydney har over 70 strande, deriblandt de berømte surf-
strande Bondi og Manly, samt et utal andre både langs 
kysten, eller mere beskyttet i havnen. Det behagelige 
klima gør at Sydneys indbyggere oftest er at finde ved 
strandende i deres fritid. Mulighederne er uanede, der 
surfes, ros i kajak, og svømmes i havet eller i de utal-
lige rock pools, der ligger hugget i klipperne ved vandet. 
Omkring havnen ligger et utal af nationalparker med van-
dreruter, der skuer havn og by. Blot 30 min fra centrum 
når man Ku-Ring-Gai Chase nationalpark, der udgør be-
gyndelsen af et vildnis på størrelse med Jylland. Sydney 
har et livligt natteliv, og et fusionskøkken inspireret af 
nærheden til Asien og de mange tilflyttere. Operahus og 
museer er også livligt besøgte.

Mulighederne for udendørs oplevelser i og omkring Syd-
ney er nærmest uanede, bag hvert et sving ligger endnu 
et hyggeligt kvarter med spektakulære udsigter, blå him-
mel og en bagende sol. 

Sydney’s demografiske centrum ligger ca 30 km vest 
for det økonomiske centrum; i Parramatta. Bolig og et 
dagligt liv omkring vandet og strandene er derfor ikke 
alle beskåret. Dette ses tydeligst i kontrasten mellem de 
veltrænede og velklædte byboere i de østlige forstæder, 
og de meget overvægtige og mindrebemidlede beboere i 
de vestlige forstæder.

Vil du vide mere
At bo og arbejde i Australien har været en oplevelse for 
livet for hele vores familie. Skulle du have lyst til faglige 
udfordringer under varme himmelstrøg, så kan det så 
absolut anbefales at tage til Australien i et år (eller to). 
Ekstra fordele kan være den sproglige ballast, specielt 
ens børn kan få under et ophold herude. 

På trods af stramninger af kravene til læger, der ønsker 
at tage til Australien og arbejde, er det stadig muligt at 
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komme ind i Australien som læge. De mest 
oplagte muligheder for danske anæstesio-
loger vil være indenfor anæstesi, intensiv 
medicin, akut medicin eller præhospital 
(retrieval) medicin. Har man lyst til andre 
udfordringer, så er der stor mangel på 
praktiserende læger, og hospitalslæger i de 
mere øde områder af Australien.
Hvis man vil arbejde som læge i Australien, 
så er den første udfordring at blive god-
kendt af Australian Medical Council (AMC). 
AMC er bolværket, der sikrer Australien 
mod utidssvarende uddannede udenland-
ske læger.

AMC har tre såkaldte Pathways, hvorigen-
nem man kan søge om at arbejde i Austra-
lien:
1) Man kan enten søge om generel registre-
ring som læge. I så fald skal man tage en 
eksamen der svarer til den danske embeds-
eksamen. Eksamenen er omfattende og 
ulempen er, at man skal læse op på en masse generel 
medicin. Fordelen er, at man med eksamensbeviset i hån-
den har mulighed for at søge ansættelse som almindelig 
læge over hele Australien.
2) Alternativet er, at blive anerkendt som speciallæge i 
Australien indenfor sit fag. AMC vurderer ens kompeten-
cer i samarbejde med de specifikke specialistforbund. 
Som dansk anæstesiolog skal man forvente, at skulle 
arbejde som reservelæge under supervision i 3 år og 
tage 2 omfattende eksamener førend man kan opnå spe-
ciallægeanerkendelse i anæstesi eller intensiv medicin. I 
akut medicin har kravene været mindre omfattende, men 
vil nok løbende blive strammet. 
3) Endelig kan man blive godkendt under begrebet Area 
of Need. Area of need bruges til at skaffe lægelig arbejds-
kraft til yder områder, hvor det traditionelt er svære at få 
australske læger ansat. Godkendelsesprocessen er lettere 
end de ovenstående, men man er fuldstændig begrænset 
til at arbejde på det angivne lokale hospital/lægehus, 
som ofte ligger ude hvor kragerne (undulaterne) vender.

Der findes enkelte huller i AMC-ordningerne, som jeg 
blandt andet har benyttet mig af. Man kan således blive 
ansat som Occupational Trainee, hvis man er i gang med 
det sidste år af sin speciallægeuddannelse i hjemlandet. 
Dette giver mulighed for et års arbejde (evt. mere) inden-
for ens eget speciale uden at tage eksamener.

Der er en række yderligere procedurer og krav førend 
man kan begynde at arbejde.
Man skal bl.a. registreres hos Australian Health Practitio-
ner Regulation Agency (AHPRA), der over de seneste år 
har overtaget al registrering af læger (tandlæger, syge-
plejersker, fysioterapeuter etc.) i Australien.
Man skal også bestå EICS engelsk test, som kan tages i 
København. 

Hvis man vil afsted mens man stadig er under uddan-
nelse, er det vigtigt at sikre sig, at opholdet i Australien 
tæller i ens uddannelse. Man kan evt. få en forhåndsgod-
kendelse af Sundhedsstyrelsen.

Skulle du have lyst til et år med faglige udfordringer og 
fede fritidsmuligheder, så læg en slagplan:
1) find ud af hvad du gerne vil arbejde med, og hvor 
2) få en kontakt på stedet, og et tilbud om ansættelse 

Når først der ligger et tilbud om ansættelse, vil hospi-
talets HR-medarbejdere kunne hjælpe med at få den 
formelle ansættelsesproces på skinner. Regn med at 
processen tager mindst et år, så begynd i god tid. 

Talrige danske anæstesilæger har arbejdet i Austra-
lien, så mulighederne for at opnå direkte kontakt med 
afdelinger i Australien er let til stede. Tidligere udgaver 
af DASINFO har bragt artikler om at arbejde i Australien, 
og disse kan med fordel læses for at få mere information 
og yderligere motivation. Læs blandt andet om Thomas 
Dyhr i DASINFO 2010 udgave 1, samt rejsebeskrivelse 
af Kirsten Møller, DASINFO april 2007 (og hos FYA år 
2008). Er du blevet inspireret til et ophold i Australien, er 
du også velkommen til at kontakte mig på nahammer@
hotmail.com 

Til slut en tak til Glostrup Hospitals anæstesiafdeling, der 
gav mig fri til at opsøge eventyret i Australien, til Carsten 
Albek der formidlede kontakt til WCH og medSTAR i Ade-
laide. Endvidere tak til DASAIM (Hindsgavl intensivfond), 
Frimodt Heinecke fond, og de Klarupske stiftelser, der alle 
gav økonomisk støtte til opholdet. 

Held og lykke hvis du tager stafetten op og begiver dig 
down under.
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syV spørgsmål til thomas strøm

1. hvad handler din afhandling om?
Sedation af kritisk syge patienter eller rettere ingen seda-
tion af kritisk syge patienter
 
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?
Vi har vist i en klinisk randomiseret undersøgelse at en 
strategi uden sedation er mulig, at ingen sedation forkor-
ter tiden i reapirator, forkorter tiden på intensiv afdelin-
gen og forkorter den samlede hospitalsindlæggelsestid. 
Endvidere har vi efterfølgende vist at sedation af kritisk 
syge patienter muligvis betyder en sekundær organ-
skade, i dette tilfælde reduceret nyrefunktion. Slutteligt 
har en psykologisk follow up undersøgelse vist, at patien-
terne ikke har mere post traumatisk stress eller depres-
sion ved at blive behandlet uden sedation sammenlignet 
med standardbehandlingen med sedation.

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive 
ph.d. / disputats, og hvordan kom du til at arbejde lige 
netop med det valgte emne?
Det at have vågne patienter i respirator har været stan-
dardbehandlingen i Odense siden 1999. Man kan sige vi 
var meget alene om denne strategi i starten. En EU lov 
havde en årrække hindret forskning på patienter, som 
ikke kunne give informeret samtykke. Loven blev ændret 
i 2006, hvorefter vi startede vores undersøgelse. Inden 
da havde vi diskuteret, om vi kunne undersøge metoden 
uden et klinisk randomiseret forsøg? Palle Toft kom til 
Odense som professor i 2004 og så straks muligheden 
for en større klinisk randomiseret undersøgelse, og jeg 
var så heldig at få lov at lave undersøgelsen som et phd 
projekt.

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført 
dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og 
hvordan?
Det korte svar er nej. Vi har lavet et pragmatisk og provo-
kerende studie om en klinisk relevant problemstilling.
Enkelte elementer kunne have været gjort anderledes. 
Delirium burde vi have monitoreret med CAM-ICU. Det 
havde givet os mulighed for at monitorere hypoaktivt 
delirium. Vi registrerede kun hyperaktivt delirium som 
hyppigere kunne registreres hos de vågne end de sede-
rede patienter. Nu bliver studiet af og til fejlagtigt citeret 
for at vågne patienter har mere delirium, sammenlignet 
med sederede patienter. 

I det efterfølgende psykologiske follow up studie burde 
vi have talt med patienterne 3 eller 6 måneder efter 
udskrivelse fra intensiv afdelingen og ikke efter 2 år som 
desværre var tilfældet i vores studie og mange patienter 
kunne ikke medvirke til follow up. Dette var ikke tilsigtet, 
men en uheldig følge af de praktiske omstændigheder.

» Titel: No sedation in the ICU. Less is more.

Vejleder: Professor Palle Toft
Forsvaret fandt sted 24. marts 2012. 
Klinikbygningen Odense Universitets Hospital.

Fra Venstre Peter Sackey, Thomas Strøm,  
Sophie Holm Strøm og Wes Ely
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5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet 
undervejs?
Vores standardbehandling var jo vågne patienter så 
specielt sygeplejerskerne var meget kede af at skulle 
sedere patienter i kontrolgruppen, de mente, at dette var 
en dårligere behandling end vores standardbehandling 
uden sedation. Det er jo nok en omvendt problemstilling 
i forhold til hverdagen andre steder, hvor det at skrue 
ned for sedationen kan være et problem at få gjort. Det 
krævede også til tider en stor indsats at undgå at projekt-
patienter blev flyttet til andre sygehuse, af og til var kol-
legerne ikke gode til at huske hvilket kæmpe arbejde som 
lå bag hver enkelt randomiseret patient. I takt med at der 
rundt om i Danmark heldigvis sker mere og mere klinisk 
forskning på kritisk syge patienter skal vi blive bedre til at 
hjælpe hinanden med på alle måder at gøre det lettere at 
udføre forskningen: støtte de kolleger der forsker, deltage 
og tænke på hvilken tid, der ligger bag hver enkelt rando-
miseret patient, tid som kan være spildt, hvis netop den 
patient flyttes. Vi skal også huske på, at vi har en forplig-
tigelse overfor de patienter og pårørende som accepterer 
deltagelse i et forskningsprojekt. Accepten forpligter os 
som klinikere og forskere til at give den behandling, som 
patienten er randomiseret til, for at kunne vurdere nye 
behandlingstiltag og dermed sikre at fremtidige kritisk 
syge patienter altid får den bedste behandling.    

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din 
afhandling?
Vi har vist, at strategien uden sedation er mulig og har 
nogle fordele på vores afdeling i Odense, hvor metoden 
med ingen sedation var implementeret. Men det helt 
store spørgsmål er: kan metoden relativt let implemente-
res andre steder og holder resultaterne? Vi vil også gerne 
kigge nærmere på sekundære organpåvirkninger og mor-
talitet. Det kunne også være interessant at måle på om 
vågne patienter taber mindre muskelmasse end sederede 
patienter? Hele den psykologiske del med delirium målt 
med CAM-ICU og post traumatisk stress vil også være 
meget interessante at fortsætte med.
 
7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i 
givet fald hvordan?
JA, helt sikkert. Jeg har søgt en post doc stilling, og vi 
har en del ideer til fortsatte projekter som nævnt ovenfor. 
Mens man er i fasen med at randomisere patienter, er det 
hårdt og meget tidskrævende, og man ser frem til, at alle 
patienter er randomiserede. Men nu er det på afstand, og 
man kan se, hvilken betydning dansk forskning kan have, 
både i indland og udland. Så vi jo nødt til at fortsætte 
med flere klinisk randomiserede undersøgelser.

faktaboks:

Afhandlingen består af følgende 4 publicerede artikler:
Strom T, Toft P. Time to wake up the patients in the ICU. A 

Crazy idea or common sense? Minerva Anestesiol 2011 
Jan;77(1):59-63.

Strom T, Martinussen T, Toft P. A protocol of no sedation for 
critically ill patients receiving mechanical ventilation: a 
randomised trial. Lancet 2010 February 6;375(9713):475-80.

Strom, T., R. R. Johansen, J. O. Prahl, and P. Toft. 2011. Seda-
tion and renal impairment in critically ill patients: a post 
hoc analysis of a randomized trial. Crit Care 15:R119.

Strom T, Stylsvig M, Toft P. Long-term psychological effects 
of a no-sedation protocol in critically ill patients. Crit Care 
2011 December 13;15(6):R293.

Bedømmelsesudvalget bestod af:
E. Wesley Ely, professor, MD, MPH, Associate Director of 

Research, VA GRECC

Health Services Research, Vanderbilt University Medical 
Center, Nashville, USA

Peter Sackey, MD, PhD, Department of Anesthesiology, 
Surgical Services and Intensive Care Medicine, Karolinska 
University Hospital, Solna, Stockholm, Sweden

Court Pedersen, professor, MD, Dr. Sci., Research Unit 
of Infectious Diseases, Clinical Institute, University of 
Southern Denmark, Denmark (Formand)
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eValuering aF speCiallægeuddannelsen
Karen Skjelsager, Uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE, Postgraduat klinisk lektor 
Helle Thy Østergaard, Uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE, Postgraduat klinisk lektor

»
I november 2004 blev den nye speciallægereform implementeret i form af 
målbeskrivelse, kompetencevurdering. I anæstesiologien blev porteføljen 
med de specifikke kompetencevurderinger indført og de specialespecifikke 
kurser (tidligere A-kurser) blev ændret til en ny kursusrække. De første 
år blev brugt til at afdelinger og uddannelsessøgende fik kendskab 
til kompetencevurderingerne, og det resulterede i en justering af 
kompetencevurderingsmetoderne ved DASAIM’S uddannelsesudvalg, så de 
kunne tilpasses til den kliniske uddannelse. Herefter er uddannelsen stille og 
roligt blevet meget mere strømlinjet. 

De seneste to år har DASAIM’s uddannelsesudvalg på det 
sidste specialespecifikke kursus haft en session, hvor de 
uddannelsessøgende har evalueret deres uddannelse. 
De første tre gange kun en mundtlig evaluering - 
forudgået af diskussion i mindre grupper, hvor de har 
prioriteret først de positive ting ved deres uddannelse 
og efterfølgende deres forslag til forbedringer. Det hold, 
der netop har afsluttet deres kursusrække fik desuden 
et kort spørgeskema. Nedenstående er baseret på 24 
besvarelser, samt de noterede mundtlige kommentarer, 
de sidste fire hold uddannelsessøgende er kommet med.

Helt overordnet udtrykker de stor tilfredshed med at 
møde så mange dedikerede og engagerede speciallæger, 
der gerne vil lære fra sig.

De fleste har fulgt deres uddannelsesprogram og 
haft uddannelsesplaner for de enkelte ophold og 
målbeskrivelse, portefølje og kompetencevurderingerne 
har været en hjælp til at få klart definerede uddannelses 
mål og struktur i uddannelsen. De mener, at de fleste 
vejledere tager kompetencevurderingerne seriøst. 
Vejledersamtalerne bliver generelt holdt, men de 
uddannelsessøgende fremhæver, at det skal være et 
tilvalg og drevet af lyst at være vejleder, ikke et pålæg.

De efterspørger, at vejlederne og øvrige speciallægerne i 
hverdagen udfordrer dem mere end de aktuelt bliver rent 
fagligt - især de teoretiske diskussioner mangler. 

Det er fire meget intensive år og de giver udtryk for at 
de udvikler sig meget fagligt, men også menneskeligt. 
Generelt får de den opbakning de gerne vil have, men 
især i de første år kunne de ønske sig noget mere 
supervision.

De store strukturforandringer har på mange måder 
påvirket uddannelsesforløbene, idet nogle hospitaler er 
blevet meget mere elektive og derfor specielt i den sidste 
del af uddannelsen ikke kan tilbyde tilstrækkeligt med 
udfordringer, hvor den uddannelsessøgende skal opnå 
de sidste kompetencer inden speciallægeanerkendelsen 
og opøve bagvagtskompetence. Her er de 
uddannelsessøgendes tilbagemeldinger vigtige, sådan 
at regionernes uddannelsesråd i deres planlægning/
justering af uddannelsesforløb kan tage hensyn til 
specialets målbeskrivelse og de uddannelsessøgendes 
mulighed for at opnå de beskrevne kompetencer.

De specialespecifikke kurser får generelt en meget positiv 
evaluering. For de kurser, der er evalueret mindre godt 
af flere hold, bliver der taget kontakt til kursuslederen 
med tilbud om hjælp til at ændre kurset med specielt 
fokus på indhold og pædagogiske metoder. Resultatet 
af evalueringerne får på den måde betydning for de 
efterfølgende hold. 

Samtidig giver de uddannelsessøgende udtryk for, at 
det har stor værdi at de fleste af kurserne er nationale, 
da det giver mulighed for erfaringsudveksling og 
netværksdannelse. 

På nogle af kurserne har der været gjort forsøg 
med afholdes af TOSCE (Team Objective Structuret 
Clinical Examination) ved afslutning af kurserne. De 
uddannelsessøgende har parvis skulle demonstrere 
viden og færdigheder på forskellige stationer med 
veldefinerede opgaver. De uddannelsessøgende 
efterspørger mere test og gerne konsekvensgivende 
tests.
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Overordnet og på baggrund af et enkelt spørgeskema 
og 4 holds mundtlige evalueringer kan vi sige at de 
uddannelsessøgende er tilfredse med deres uddannelse:
•	 at	der	er	klare	mål	og	god	struktur	i	uddannelsen	

vha. målbeskrivelse, uddannelsesprogram og 
uddannelsesplan

•	 at	kompetencevurderingerne	tages	alvorligt	af	langt	
de fleste vejledere

•	 at	de	opnår	deres	kompetencer	og	udvikler	sig	fagligt	
og menneskeligt 

•	 at	de	uddannelsessøgende	har	planer	for	hvad	de	skal	
opnå i de enkelte afdelinger

•	 at	de	mener	at	de	specialespecifikke	kurser	har	en	høj	
standard

Omvendt er der fortsat behov for 
•	 stor	bevågenhed	og	løbende	justeringer	af	

uddannelsesforløbene i forhold til de ændringer, 
der sker i afdelingernes funktioner på baggrund af 
strukturændringerne, sådan at uddannelsesforløbene 
i de enkelte regioner sammensættes så de er 
så ligeværdige som muligt, og sådan at de 
uddannelsessøgende får mulighed for at opøve/
afprøve bagvagtsfunktionen

•	 mere	supervision,	specielt	i	de	første	år	af	
hoveduddannelsen

•	 at	speciallægerne	i	afdelingerne	i	hverdagen	udfordrer	
de uddannelsessøgende fagligt

•	 at	vejlederne	skal	uddannes	og	have	et	ønske	om	at	
varetage den funktion

•	 at	de	specialespecifikke	kurser	også	løbende	
justeres/ændres sådan at de også tager højde for ny 
viden/behandlingsmetoder og anvender relevante 
pædagogiske metoder.

en karakteristik aF ansøgerskaren 
til hoVeduddannelse – Forår 2012

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg 
ved ansættelse til hoveduddannelse. Der er fortsat stor 
søgning til specialet og FYA præsenterer her udvalgte ka-
rakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse (HU) 
ved ansættelsesrunden foråret 2012.  

I ØST var der indkommet 46 ansøgninger til 10 HU forløb 
(2 forløb forhåndsbesat pga. af barsel).  I NORD 35 an-
søgninger til 9 forløb og i SYD 19 ansøgninger til 6 forløb.  
4 ansøgere for ØST er udeladt i denne statistik (3 pga. 
manglende data samt 1 der trak ansøgningen tilbage). 

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med 
tilbud om HU i flere regioner blev der total ”tilbudt” HU 
til 11 ansøgere i ØST, 9 i NORD og 8 i SYD.

generelt
Median (range) alder for ansøgerne var 34 (28-42) år i 
ØST og 33 (28-45) i Nord. I syd forelå ikke aldersdata, 
men kandidatalder var 4 (2-6) år. I region NORD og SYD 
var ca. 40% af ansøgerene kvinder, hvorimod andelen af 
kvindelige ansøgere i ØST kun var 20%.

Figur 1
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Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden 
for medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser 
samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker 
(publiceret videnskab) da disse 2 roller vejer tungest 
i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at 
ansøgere med stor ”bredde” dvs. relevante kompetencer 
og erfaringer inden for majoriteten af de 7 lægeroller 
blev foretrukket.

medicinsk ekspert
Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders 
ansættelse ud over introduktionsstilling). Data er opgjort 
som % af antal ansøgere i den enkelte region og un-
dergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling.  I ØST 
havde 27 (64%) erfaring fra mere end 1 anæstesiafdeling. 
Det tilsvarende tal for NORD og SYD var hhv. 12 (34%) 
og 9 (47%). Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre 
specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er 
opgjort). Der var en stor spredning blandt de ansøgere 
der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. 
Kun i region NORD havde alle der fik tilbudt HU erfaring 
fra andre specialer.

akademiker
I ØST og NORD havde hhv. 4 og 2 ansøgere ph.d.-grad 
(godkendt eller indleveret). I NORD fik begge ansøgere 
med ph.d.-grad fik tilbudt HU-stilling, men i ØST fik kun 2 
af de 4 med Phd tilbudt HU.
Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review 
tidsskrifter. I ØST havde 20 (48%) mindst 1 førsteforfat-
terskab hvorimod tallet var 16 (45%) og 5 (26%) for hhv. 
NORD og SYD.

Som det ses af tabel 1 blev HU i ØST og NORD lang 
overvejende tilbudt de ansøgere der havde et eller flere 
førsteforfatterskaber. I SYD blev 4 ansøgere uden 1. for-
fatterskab tilbudt HU, men disse havde dog en eller flere 
medforfatterskaber, kasuistikker mv.

| fYa |

tabel 1 Tilbudt HU ØST Tilbudt HU NORD Tilbudt HU SYD

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

0 1 21 22 2 17 19 4 10 14

1 8 9 17 5 8 13 4 1 5

2+ 2 1 3 2 1 3 0 0 0

Total 11 31 42 9 26 35 8 11 19

Figur 2
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Patient Warming Legat

Formål: Legatet skal benyttes til udvikling indenfor fagområdet, og skal 
anvendes til videreuddannelse. Legatet skal derfor helt eller delvist 
dække udgifter til deltagelse i kursus, seminar, symposium eller 
kongres. 

Legatet gives til et eller flere medlemmer af Dansk Selskab for 
Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) som har: 

- sat fokus på forebyggelse og behandling af hypotermi 
- gjort en særlig indsats for at fremme viden og forståelse af 

hypotermi 

Legat: Legatets størrelse er 10.000,- som evt. kan opdeles i flere 
portioner. 

 Legatet uddeles ved DASAIM’s årsmøde. 

Legatbestyrelse: Salgschef Håkan Nordqvist  
Produktchef Martin Jørgensen 

 DASAIM: Professor Lars S. Rasmussen 
 DASAIM: Formand Ole Nørregaard 

 Begrundet indstilling sendes til: 
 3M a/s 
 Att.: Martin Jørgensen 
 Fabriksparken 15 
 2600 Glostrup 

Annoncering: Legatet annonceres i DASINFO. 
Ansøgningsfrist: Hvert år før 1. oktober. 



3M™ Bair Hugger™ varmeterapi giver  
enkel og effektiv forebyggelse mod hypotermi

Hvad koster hypotermi dit hospital?

Omkostningerne er nok højere end du forventer. Alle patienter under anæstesio-
logiske indgreb har risiko for utilsigtet perioperativ hypotermi (UPH).  

UPH er både forbundet med risiko for patienten og omkostninger for hospitalerne. 
Ved at undgå UPH kan der spares mellem 950 kr. og 6300 kr. pr. patient1.

Brugen af Forced Air Warming (FAW) terapi er forbundet med langt færre omkost-
ninger, men ikke alle typer af terapi er lige effektive. Nyere studier2-6 har forstærket 
den eksisterende evidens7 som viser at brugen af 3M™ Bair Hugger™ FAW terapi  
er langt mere effektivt end konduktiv varmeterapi til at forebygge normotermi. 

3M™ Bair Hugger™ underkropstæpper varmer et større areal på patienten end  
traditionelle tæpper og giver mulighed for fuld adgang til forskellige typer af kirurgi-
ske indgreb. 

Du kan finde mere information på www.bairhugger.dk eller ved at  
kontakte vores kundeservice på tlf. 43480191.  

 1. National Institute for Health and Clinical Excellence, Inadvertent perioperative hypothermia: full guideline (April 2008), p. 523 
2 Röder, G., Sessler, D. I., Roth, G., Schopper, C., Mascha, E. J. and Plattner, O. (2011), Intra-operative rewarming with Hot Dog® resistive 

heating and forced-air heating: a trial of lower-body warming. Anaesthesia, 66: no. doi: 10.1111/j.1365-2044.2011.06722.x 
3 Engelen, S. et. al. A Comparison of Under-Body Forced-Air and Resistive Heating during Hypothermic Bypass. ASA abstracts, 2010. A075. 
4. Karlnoski, R. et. al. Intraoperative Warming with vitalHEAT during Open Abdominal Surgery. ASA abstracts, 2010. A086. 
5. Nguyen, H.H. et. al. A New Underbody Resistive Warming Device vs. Forced Air Warming To Prevent Perioperative Hypothermia. ASA 

abstracts, 2010. A087. 
6. Ouchi, T. et. al. Lithotomy Underbody Air Blanket Can Prevent Intraoperative Redistribution Hypothermia. ASA abstracts, 2010. A088. 
7. Kurz, A. et al. Forced-Air Warming Maintains Intraoperative Normothermia Better than Circulating-Water Mattresses. Anesthesia &  

Analgesia, 1993; 77(1): 89-95. 
8. National Institute for Health and Clinical Excellence, Inadvertent perioperative hypothermia: full guideline (April 2008), p. 511.

3M a/s
Health Care
 
Fabriksparken 15
DK-2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 48 01 00
Fax: +45 43 96 85 96
www.3mhealthcare.dk

3M Infection Prevention 
www.bairhugger.co.uk
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1 What is hypothermia costing your hospital?
Probably more than you would expect. All anaesthetised patients 

are at risk of inadvertent perioperative hypothermia (IPH). Not only 

is IPH risky and uncomfortable for patients – it’s expensive. The 

National Institute of Health and Clinical Excellence has estimated 

the cost saved by preventing IPH to be between £101 and £686 

per IPH case avoided.1 

Warming therapy is far less expensive, but not all therapies 

are equally effective. Recent studies2-6  have reinforced existing 

evidence7 that 3M™ Bair Hugger™ forced-air warming 

outperforms conductive warming in maintaining normothermia. 

Among Bair Hugger therapy, our underbody series blankets 

maximize skin surface warmed while providing full surgical 

access for a range of patient positions. 

The true test of a warming therapy and its cost-effectiveness  

is IPH reduction. To find the warming solution that fits your  

needs, visit www.bairhugger.co.uk or contact your 3M patient 

warming representative at Arizant UK Limited, a 3M company,  

Wakefield, WF2 7AW.  Tel: 01924 200 550  Fax: 01924 200 518

Is A Less Expensive Patient

Cost of adverse consequences of IPH:8

3M TMBair Hugger TMmodel 635 
underbody series blanket

1.	 National	Institute	for	Health	and	Clinical	Excellence,	Inadvertent	perioperative	hypothermia:	full	guideline	(April	2008),	p.	523
2.	 	Röder,	G.,	Sessler,	D.	I.,	Roth,	G.,	Schopper,	C.,	Mascha,	E.	J.	and	Plattner,	O.	(2011),	Intra-operative	rewarming	with	Hot	Dog®	resistive	heating	and	forced-air	heating:	

a	trial	of	lower-body	warming.	Anaesthesia,	66:	no.	doi:	10.1111/j.1365-2044.2011.06722.x
3.	Engelen,	S.	et.	al.		A	Comparison	of	Under-Body	Forced-Air	and	Resistive	Heating	during	Hypothermic	Bypass.	ASA abstracts,	2010.	A075.
4.	Karlnoski,	R.	et.	al.		Intraoperative	Warming	with	vitalHEAT	during	Open	Abdominal	Surgery.	ASA abstracts,	2010.		A086.
5.	Nguyen,	H.H.	et.	al.		A	New	Underbody	Resistive	Warming	Device	vs.	Forced	Air	Warming	To	Prevent	Perioperative	Hypothermia.	ASA abstracts,	2010.	A087.
6.	Ouchi,	T.	et.	al.		Lithotomy	Underbody	Air	Blanket	Can	Prevent	Intraoperative	Redistribution	Hypothermia.	ASA abstracts, 2010.		A088.
7.	 Kurz,	A.	et	al.	Forced-Air	Warming	Maintains	Intraoperative	Normothermia	Better	than	Circulating-Water	Mattresses. Anesthesia & Analgesia,	1993;	77(1):	89-95.
8.	 National	Institute	for	Health	and	Clinical	Excellence,	Inadvertent	perioperative	hypothermia:	full	guideline	(April	2008),	p.	511.	

Surgical wound infection (major surgery)

Morbid cardiac event (cardiac arrest) 

Mechanical ventilation

Pressure ulcer

Hospital length of stay per day

Consequence	 Cost	(£)

3,858
2,021
1,144
1,064
275
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Omkostninger forbundet med  
utilsigtet perioperativ hypotermi (UPH)8.  

 

 Konsekvens

Kirurgisk sårinfektion 35.500

Omkostning DKK*

Hjerteforstyrrelser

Mekanisk ventilation

Tryksår

Hospitalsindlæggelse pr. dag. 

18.500
10.500
9.800
2.500

*Omregnet fra £ til DKK: Kurs 9,23

27892 Annonce DASAIM.indd   1 22/05/12   13.54
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tilmelding fra medio august
DASAIMs årsmøde 2012 afholdes i dagene 8.-10. 
 november på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager 
Boulevard 70, København

Tilmelding sker elektronisk via www.dasaim.dk. Hidtil har 
tilmelding og betaling været to separate arbejdsgange. 
Dette har medført en del administrativt besvær og uover-
ensstemmelser samt ekstra udgifter for DASAIM, når vi 
efter en tilmelding havde bestilt ydelser, som ikke blev 
betalt. Vi har derfor nu forenklet systemet, så betaling 
foretages via dankort/visakort/mastercard ved tilmel-
ding - præcis som ved et hvilket som helst andet køb på 
internettet.

Evt. ændringer skal foretages inden d. 22. oktober 2012 
- herefter koster det et gebyr på kr. 400,00 at annullere 
eller ændre i tilmeldingen. Efter d. 2. november 2012 er 
tilmeldingen bindende.

Betalingen dækker udgifter til de videnskabelige ses-
sioner, sandwich torsdag og fredag, frokostbuffet lørdag 
samt kaffe alle 3 dage. Derudover betales for aftenar-
rangementerne: Buffet før DASAIMs generalforsamling 
torsdag samt middag og prisoverrækkelser fredag. Alle 
sociale arrangementer er åbne for medlemmer med led-
sagere og repræsentanter fra vore samarbejdspartnere i 
industrien.

Booking af hotelværelse foretages nu direkte til hotellet 
via det link, som kan findes på www.dasaim.dk fra  
medio august.

dasaims årsmøde 2012 – 8.-10. noVember

PRISER 2012 Mødepakke Dagsbillet

Inden 7/10 Efter 7/10 Inden 7/10 Efter 7/10

DASAIM-/FYA-medlem, ikke-speciallæge/stud.med. 500,- 750,- 200,- 325,-

DASAIM-medlem, speciallæge 1.800,- 2.500,- 900,- 1.200,-

Andre 2.900,- 3.500,- 1.400,- 1.700,-

Aftenarrangementer Deltager Ledsager Firma-deltager

Aftenbuffet torsdag d. 8. november 200,- 250,- 450,-

Middag m. prisoverrækkelser fredag 9. november 450,- 450,- 1.100,-

Overnatning på Radisson Blu Scandinavia Hotel Standard enkelt Standard dobbelt

1.375,- 1.475,-

Tid: Fredag 5.oktober 2012 kl. 16.30- 19.00
Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44
Bygning 10, Palle Juul Jensen Auditorium

Program
16.30 – 17.30: 6S-studiet v. læge Nicolai Haase
17:30 – 18.00: Pause
18.00 – 19.00:  Generalforsamling. Dagsorden i henhold 

til foreningens vedtægter
19.30 –          :  Spisning. Sted for arrangement følger

Vel mødt,
FYA’s bestyrelse

indkaldelse til Fya´s generalForsamling
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Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt 
man:
•	 ønsker	at	få	abstract	vurderet	med	henblik	på	del-

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

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

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

aCta foredragskonkurrence:
De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurren-
cen med præmier, sponseret af Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica på: 1. præmie kr. 5.000,00  2. præmie kr. 
3.000,00  3. præmie kr. 2.000,00

Posterkonkurrence:
Der kan maksimalt optages 48 postere. Bedste poster 
præmieres med kr. 2.000.-

Publikumspris:
Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive 
arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag. 
Publikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr. 
2.000.-

Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til 
årsmødet:
Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, 
hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godken-
delse af den videnskabsetiske komité og Lægemiddelsty-
relsen. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog 
eller under uddannelse hertil. Postere kan præsenteres 
på dansk eller engelsk.

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

korresponderende	forfatter =	den	forfatter	der	skal	
præsentere arbejdet 

•	 introduktion	
•	 metoder	
•	 resultater
•	 diskussion
•	 konklusion
•	 maks.	2	figurer	eller	tabeller
•	 maks.	3	referencer

Abstracts må max fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum 
og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der dan-
ner referenceliste o.lign. automatisk. Abstracts til såvel 
foredrag som posters indsendes via abstractformularen 
på www.dasaim.dk til DASAIMs sekretariat senest d. 1. 
august 2012.

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

bedømmelseskriterier for abstracts til 
foredragskonkurrencen:
Tidligere publikation: Bidragene må ikke være offentlig-
gjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift, men 
må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist 
som poster.

Vurdering: Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabe-
lige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesio-
logi og intensiv terapi:

Emnet:  Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i 
bredeste forstand? Originalt?
Problemformuleringen: Klart defineret formål? 
Metoder:  Relevante, klart beskrevet? Etiske problemer?
Resultaterne: Væsentlige nye fund og observationer, der 
kan bidrage til udviklingen i faget?
Konklusionen:  Klar og i overensstemmelse med pro-
blemformuleringen?
Fremstillingen:  Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

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

Organisationskomitéen

indkaldelse aF Videnskabelige bidrag

Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet 08.-10. november 2012 i Dansk Selskab 
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
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PALEXIA® DEPOT (TAPENTADOL)

Åbner behandlingsmuligheder

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

Navn: Palexia® Depot. Lægemiddelform: Depottabletter 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg. Indikation: Lindring af svære, kroniske smerter hos voksne, som kun kan behandles 
tilstrækkeligt med opioide analgetika. Dosering og indgivelses-måde: Dosering skal tilpasses den enkelte patient afhængigt af smerternes intensitet, erfaringer med tidligere behandling og 
mulighed for monitorering af patienten. Palexia depot skal tages to gange dagligt cirka hver 12. time. Initiering af behandling af patienter, der ikke tager opioide analgetika: Patienterne bør starte 
behandlingen med enkeltdoser på 50 mg tapentadol som depottabletter, der tages 2 gange dagligt. Initiering af behandlingen hos patienter, der er i behandling med opioide analgetika: Ved skift 
fra opioider til Palexia Depot skal der ved valg af initialdosis tages højde for det tidligere lægemiddels egenskaber og anvendelse og den gennemsnitlige døgndosis. Der kan være behov for højere 
initialdoser af Palexia Depot hos patienter, der allerede tager opioider, end hos patienter, der ikke har taget opioider, før de begynder på behandlingen med Palexia Depot. Titrering og vedligeholdelse: 
Efter initiering af behandlingen skal dosis titreres individuelt til et niveau, der giver tilstrækkelig analgesi med et minimum af bivirkninger. Totale døgndoser over 500 mg tapentadol er endnu ikke 
blevet undersøgt og bør derfor ikke anvendes. Der kan opstå seponeringssymptomer efter brat afbrydelse af behandling med tapentadol. Gradvis nedtrapning tilrådes. Dosisjustering er ikke 
nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion eller hos patienter med let nedsat leverfunktion. Palexia Depot bør anvendes med forsigtighed til patienter med moderat nedsat 
leverfunktion. Behandling af denne patientgruppe bør indledes med den laveste tilgængelige styrke, dvs. 50 mg tapentadol som depottabletter, der højst må tages en gang i døgnet. Palexia Depot 
skal synkes hele og kan tages alene eller i forbindelse med et måltid. Indtages med rigeligt væske. Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor tapentadol eller et eller flere af hjælpestofferne. 
Situationer, hvor aktive stoffer med agonistisk virkning på µ-opioidreceptorer er kontraindiceret, dvs. hos patienter med betydelig respirationsdepression og patienter med akut eller alvorlig 
astmatisk bronkitis eller hyperkapni. Mistanke om eller diagnosticeret paralytisk ileus. Akut intoksikation med alkohol, hypnotika, analgetika med central virkning eller psykofarmaka. Særlige advarsler 
og forsigtighedsregler: Kan føre til misbrug og afhængighed. Kan give dosisrelateret respirations-depression i høje doser eller hos patienter med særlig følsomhed for µ-opioidagonister. Må ikke 
anvendes til patienter, der kan være særligt følsomme overfor de intrakranielle virkninger af CO2-retention. Bør anvendes med forsigtighed til patienter med kranietraumer og hjernetumorer. 
Ordineres med forsigtighed til patienter med krampeanfald i anamnesen eller lidelser, der indebærer en risiko for krampeanfald. Bør ikke anvendes til patienter med alvorligt nedsat nyre- og 
leverfunktion. Bør anvendes med forsigtighed til patienter med sygdom i galdevejene inklusive akut pankreatitis. Bør undgås til patienter, som får MAO-hæmmere eller har anvendt disse midler i 
løbet af de sidste 14 dage. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galaktose-intolerans, Lapp lactase deficiency eller glucose/galactose malabasorption. Interaktion med andre lægemidler: 
MAO-hæmmere. Benzodiazepiner. Barbiturater. Antipsykotika. H1-antihistaminer. Alkohol. Stærkt enzyminducerende stoffer (f.eks. rifampicin, fenobarbital, perikon). Der er ingen kliniske data på 
samtidig brug af Palexia Depot og blandede µ-opioid agonister/antagonister eller partielle µ-opioid-agonister. Derfor bør der udvises forsigtighed ved samtidig behandling med Palexia Depot og 
disse produkter. Graviditet: Bør kun anvendes, hvis den potentielle risiko for fostret opvejes af de potentielle fordele. Amning: Må ikke anvendes. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller 
betjene maskiner: Mærkning. Bivirkninger: Meget almindelige: Kvalme. Obstipation. Svimmelhed. Døsighed. Hovedpine. Almindelige: Nedsat appetit. Angst. Depression. Søvnforstyrrelser. 
Nervøsitet. Rastløshed. Opmærksomheds-forstyrrelser. Tremor. Ufrivillige muskelsammentrækninger. Rødmen. Dyspnø. Opkastning. Diarré. Dyspepsi. Pruritus. Hyperhidrose. Udslæt. Asteni. 
Træthed. Fornemmelse af ændret legemstemperatur. Tørre slimhinder. Ødem. Ikke almindelige: Overfølsomhed overfor lægemidlet. Vægttab. Desorientering. Konfusion. Agitation. Nedsat 
opfattelsesevne. Unormalt drømmemønster. Eufori. Nedsat bevidsthedsniveau. Hukommelsessvigt. Nedsatte åndsevner. Synkope. Sedation. Balanceforstyrrelser. Dysartri. Hypæstesi. Paræstesi. 
Synsforstyr-relser. Øget hjertefrekvens. Nedsat hjertefrekvens. Blodtryksfald. Abdominal-gener. Urticaria. Igangs sætnings besvær ved vandladning. Pollakisuri. Sexuel dysfunktion. Seponeringssyndrom. 
Utilpashed. Irritabilitet. Sjældne: Lægemiddel afhængighed. Tankeforstyrrelser. Kramper. Præsynkope. Koordinationsproblemer. Respirationsdepression. Nedsat ventrikeltømning. Fornemmelse af 
beruselse. Fornemmelse af afslappethed. Overdosering: Der må ved intoksikation med Palexia Depot forventes samme symptomer som ved andre centralt virkende analgetika med agonistisk 
påvirkning af µ-opioid-receptorer. Ved overdosering skal behandlingen rettes mod symptomerne ved µ-opioidagonisme. Udlevering og tilskud: A§4. Generelt tilskud. Pakninger og priser: (AUP ekskl. 
recepturgebyr per maj 2012) 50 mg, 30 stk.: 196,35 kr., 100 mg, 30 stk.: 381,90 kr., 150 mg, 30 stk.: 567,50 kr., 200 mg, 30 stk.: 753,05 kr., 250 mg, 30 stk.: 938,60 kr. For dagsaktuelle priser og 
pakninger se venligst www.medicinpriser.dk. 

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

PALEXIA® DEPOT:

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

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

  hæmmer genoptagelsen af noradrenalin (NRI)

   Smertelindring uanset om smerten er nociceptiv  
eller neuropatisk1

   Generelt tilskud

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

PALEXIA® DEPOT 
(TAPENTADOL)
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torsdag 08.11.12
08.00 - Registrering
09.00 – 10.00 Den 11. Secher-forelæsning

v/ Lars S. Rasmussen - Moderator: Ole Nørregaard
10.00 – 10.30 Udstilling – kaffe
10.30 – 11.00 Perioperativ anæmi

v/ Astrid Nørgaard - Moderator: Mette Hyllested
Præhospitalt arbejde og jura
v/ Præhospital og akutmedicinsk udvalg - Moderator: 
Ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen
v/ Kirsten Bested - Moderator: Karen Skjelsager
Smertebehandling i akutafdelingen
v/ Præhospital og akutmedicinsk udvalg - Moderator: 

11.00 – 12.00 Udstilling - sandwich/vand i udstillingsområdet
11.00 – 11.45 Frokostsymposium - Norpharma
11.00 – 12.00 Bag posteren. Se den nye danske forskning og mød forskeren bag posteren
12.00 – 13.30 Akut, lægelig indsats i krigszoner

v/ Niels Juul og Christian Nielsen - Moderator: 
Væskebehandling – Sandheden 2012?
v/ Anders Perner og Carsten Tollund - Moderator: Preben Berthelsen
Etiske overvejelser i forbindelse med forskning på bevidstløse patienter
v/ Kirsten Møller - Moderator: Asger Petersen
Postpartum neuropathy - it’s not my fault! 
v/ Gudmundur Klemenzson - Moderator: Charlotte Krebs Albrechtsen

13.30 – 14.00 Udstilling - kaffe
14.00 – 15.30 Posterdiskussion (3-5 parallelle sessioner afhængigt af antal abstracts)
15.30 – 16.00 Udstilling - kaffe + frugt eller lign.
16.00 – 17.30 Center for Medicinsk Ultralyd

- CECLUS v/ Lars Bolvig/Lars Knudsen
- UL-vejledte trunkale blok v/ Jens Børglum
- UL-vejledte underekstremitetsblok v/ Thomas F. Bendtsen - Moderator: 

16.00 – 17.30 Forskningsinitiativet
Moderator: Palle Toft
DAO generalforsamling

17.30 – 19.00 Middag
19.00 – 22.30 DASAIM generalforsamling

Fredag 09.11.12
07.30 - Registrering
08.00 – 08.45 Morgenmadssymposium – Novo Nordisk
08.00 – 08.30 Hvad sker der, når de perifere blok klinger af? 

v/ Anders Rothe - Moderator: Mette Hyllested
Akutlægeuddannelse - hvad blev det til?
v/ Præhospital og akutmedicinsk udvalg - Moderator:
Kritisk syge børn på (voksen-)intensiv
v/ Hanne Ravn - Moderator: Ole Pedersen
Køling efter hjertestop
v/ Hans Kirkegaard - Moderator: Marianne Kjær Jensen

præliminært program dasaims årsmøde 2012

08.30 – 09.00 Udstilling – kaffe
09.00 – 09.30 Akkreditering af akutlægebiler - gør det nogen forskel?

v/ Præhospital og akutmedicinsk udvalg - Moderator: 
Perioperative stroke - no one told me it’s so common
v/ Adrian Gelb - Moderator: Karsten Bülow
Myokardieiskæmi hos ITA patienter
v/ Jens Lassen - Moderator: Katrin Thomar
Metaanalyser og bias
v/ Jørn Wetterslev - Moderator: Jørgen Dahl

09.30 – 10.00 Udstilling – kaffe
10.00 – 12.00 ACTA foredragskonkurrence - sponseret af SSAI
12.00 – 12.45 Udstilling - sandwich/vand i udstillingsområdet
12.00 – 12.45 Frokostsymposium - Grünenthal

torsdag formiddag og 
eftermiddag desuden 
workshop med 
 mulighed for deltagere 
til at lade sig teste i 
 ”teamorienteret objektiv 
struktureret klinisk 
observation” 
se side 26

24 · DASINFO · Juli 2012
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12.45 – 14.15 Lægehelikoptere i Danmark - erfaringer fra øst og vest
v/ Præhospital og akutmedicinsk udvalg - Moderator: 
The role of the anaesthetist in the perioperative care: treat the patient
v/ Steven Butler
Moderator: Luana Jensen
Overvægt: the basics, adipositaskirurgi, den overvægtige ITA patient
v/ Kirsten Møller, Lars Naver og Morten Steensen
Moderator: Mette Østergaard
Titel: ? - Mekanisk kredsløbsstøtte efter hjertestop
v/ Henrik Schmidt - Moderator: Lars Folkersen
- Skal vi virkelig alt det, som vi kan? 
v/ Hans Henrik Bülow og Inge De Haas - Moderator: Lisbeth Bredahl

14.15 – 14.40 Udstilling - kaffe 
14.40 – 15.10 Nye antikoagulantia - hvordan virker de og hvordan monitoreres? 

v/ Sisse Ostrowski - Moderator: Mette Hyllested
Præhospital visitation til neurologisk thrombektomi 
v/ Mads Rasmussen - Moderator: 
Inotropika ved almen kirurgi/intensiv terapi
v/ Lars Algotsson - Moderator: Helle Laugesen
HELP
v/ Søren Helbo - Moderator: Eva Weitling
FYA-session, del 1: 
Anæstesiolog kend dig selv – og undgå at blive skilt 1., 2. og 3. gang
v/ Peter Lund Madsen og Stig Poulsen - Moderator: Øivind Jans

15.10 – 15.15 Kort pause
15.15 – 15.45 FYA-session, del 2: 

Anæstesiolog kend dig selv – og undgå at blive skilt 1., 2. og 3. gang
v/ Peter Lund Madsen og Stig Poulsen - Moderator: Øivind Jans
Interventional neuroradiology - surviving in a remote location
v/ Adrian Gelb - Moderator: Niels Juul
Nye antikoagulantia - patienter med kardielle stents og atrieflimren - hvem må pausere? 
v/ Steen Husted - Moderator: Jonna Storm Fomsgaard
Konflikthåndtering - navnlig præhospitalt
v/ Præhospital og akutmedicinsk udvalg - Moderator:
National rekommandation for triage af børn i FAM 
v/ Søren Kjærgaard - Moderator: 

15.45 – 18.00 PAUSE
18.00 – 19.00 Den 43. Husfeldt-forelæsning

Titel:
v/ Ole Helmig - Moderator: Ole Nørregaard

19.00 – 02.00 Middag og prisoverrækkelser

lørdag 10.11.12
08.45 - Registrering
09.00 - 09.45 Kvalitetsudvikling i speciallægepraksis 

v/ Kim Worm - Moderator: Carl Johan F. Erichsen
”Boldt”spil og andre former for snyd i den anæstesiologiske forskning
v/ Lars S. Rasmussen - Moderator: 

09.45 – 10.00 Kaffepause
10.00 – 11.30 Forebyggelse og behandling af perioperativt myokardieinfarkt

- Det er hyppigere og farligere end vi tror v/ Christian Meyhoff
- Forebyggelse med acetylsalisylsyre og clonidin v/ Christian Meyhoff
- Behandling af postoperativt forhøjet troponin v/ Helena Dominguez
Moderator: Jørn Wetterslev
Akkreditering
- Den Danske Kvalitetsmodel – tankerne bag v/ Jesper Gad Christensen
- Akkrediteringsprocessen i den kliniske hverdag v/ Lise Fonsmark
- Pro et con v/ Kristian Antonsen og Anders Perner
Moderatorer: Nanna Reiter og Jan Bonde

11.30 – 12.15 Frokost
12.15 – 13.15 ICU-acquired weakness

- Patogenese og patofysiologi v/ Jesper Brøndum Poulsen
- Mobilisering i praksis på intensivafdelingen v/ Anne Langvad og Maria Pedersen
Moderator: Thomas Strøm
Luftvejshåndtering 
- ”Apnøisk oxygenering ved akut intubation af risikopatienten” - gammel vin på nye flasker?
v/ Martin Kryspin Sørensen
- Larynxskader ved direkte- og videolaryngoskopi - et spørgsmål om (anæstesi-)teknik?
v/ Lars Hyldborg Lundstrøm
Moderator: Anders Kehlet Nørskov

13.15 – 14.00 Politisk emne
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Norpharma A/S inviterer til frokostsymposium
torsdag d. 8. november 2012, kl. 11.00 - 11.45

Oxycodon i et sundhedsøkonomisk perspektiv

v/ T.B.A

Frokostsymposiet afholdes i Denmark Room på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København, 
i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2012. Der vil være frokost i tilknytning til symposiet. 

Deltagelse er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er nødvendig.

Kan du klare de uddannelsessøgendes test?

Benyt lejligheden til en at mærke på egen krop en lille smagsprøve på de 
praktiske tests, de uddannelsesøgende udsættes for i hoveduddannelsen. 
10 min. intro, 10 min. til hver af de 4 korte stationer, inkl. feedback og så 

10 min. diskussion.

Vi kører 4 runder torsdag d. 8. november, 2012 i Casino Ballroom
fra kl. 10-11, 11-12, 12-13, og 13-14.

Tilmeld dig via email til:
Overlæge Anne Lippert; annlip01@heh.regionh.dk

Industrisymposier - DASAIMs Årsmøde 2012

Workshop ved Uddannelsesudvalget - DASAIMs Årsmøde 2012

Grünenthal A/S inviterer til frokostsymposium
fredag d. 9. november 2012, kl. 12.00 - 12.45

MOR-NRI: ANOTHER CONCEPT OF UNDERSTANDING

Translating the MOR-NRI concept: Profile of Tapentadol and its Place in Pain Treatment
v/ Albert Dahan, Professor of Anesthesiology, MD, ph.d, Leiden University Medical Center, 

Leiden, The Netherlands
 

Optimizing Opioid Treatment – What can patients gain?
v/ Per Wagner Kristensen, Overlæge, Sektor for Hofte og Knæalloplastik, 

Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus, Denmark

Frokostsymposiet afholdes i Denmark Room på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København, 
i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2012. Der vil være frokost i tilknytning til symposiet. 

Deltagelse er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er nødvendig.

Novo Nordisk inviterer til morgenmadssymposium
fredag d. 9. november 2012, kl. 08.00 - 08.45

Erhvervet Hæmofili

v/ Overlæge, Dr. Med. Jørn Dalsgaard Nielsen, 
Center for Trombose og Hæmostase, Rigshospitalet

Moderator: Mikael Fotopoulos, Novo Nordisk

Morgenmadssymposiet afholdes i Denmark Room på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København, 
i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2012. Der vil være morgenmad i tilknytning til symposiet. 

Deltagelse er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er nødvendig.

Industrisymposier - DASAIMs Årsmøde 2012, fortsat
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Norpharma A/S inviterer til frokostsymposium
torsdag d. 8. november 2012, kl. 11.00 - 11.45

Oxycodon i et sundhedsøkonomisk perspektiv

v/ T.B.A

Frokostsymposiet afholdes i Denmark Room på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København, 
i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2012. Der vil være frokost i tilknytning til symposiet. 

Deltagelse er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er nødvendig.

Kan du klare de uddannelsessøgendes test?

Benyt lejligheden til en at mærke på egen krop en lille smagsprøve på de 
praktiske tests, de uddannelsesøgende udsættes for i hoveduddannelsen. 
10 min. intro, 10 min. til hver af de 4 korte stationer, inkl. feedback og så 

10 min. diskussion.

Vi kører 4 runder torsdag d. 8. november, 2012 i Casino Ballroom
fra kl. 10-11, 11-12, 12-13, og 13-14.

Tilmeld dig via email til:
Overlæge Anne Lippert; annlip01@heh.regionh.dk

Industrisymposier - DASAIMs Årsmøde 2012

Workshop ved Uddannelsesudvalget - DASAIMs Årsmøde 2012

Grünenthal A/S inviterer til frokostsymposium
fredag d. 9. november 2012, kl. 12.00 - 12.45

MOR-NRI: ANOTHER CONCEPT OF UNDERSTANDING

Translating the MOR-NRI concept: Profile of Tapentadol and its Place in Pain Treatment
v/ Albert Dahan, Professor of Anesthesiology, MD, ph.d, Leiden University Medical Center, 

Leiden, The Netherlands
 

Optimizing Opioid Treatment – What can patients gain?
v/ Per Wagner Kristensen, Overlæge, Sektor for Hofte og Knæalloplastik, 

Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus, Denmark

Frokostsymposiet afholdes i Denmark Room på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København, 
i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2012. Der vil være frokost i tilknytning til symposiet. 

Deltagelse er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er nødvendig.

Novo Nordisk inviterer til morgenmadssymposium
fredag d. 9. november 2012, kl. 08.00 - 08.45

Erhvervet Hæmofili

v/ Overlæge, Dr. Med. Jørn Dalsgaard Nielsen, 
Center for Trombose og Hæmostase, Rigshospitalet

Moderator: Mikael Fotopoulos, Novo Nordisk

Morgenmadssymposiet afholdes i Denmark Room på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København, 
i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2012. Der vil være morgenmad i tilknytning til symposiet. 

Deltagelse er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er nødvendig.

Industrisymposier - DASAIMs Årsmøde 2012, fortsat



Foredragsholdere og mødeledere

•	 Albrechtsen,	Charlotte	Krebs,	overlæge,	anæstesi-	og	operationsklinikken,	JMC,	Rigshospitalet
•	 Algotsson,	Lars,	overlæge,	anæstesiafd.,	Universitetssygehuset	i	Lund
•	 Antonsen,	Kristian,	lægechef	ved	anæstesiologisk	enhed	for	sygehusene	i	Hillerød,	Helsingør	og	Frederikssund
•	 Berthelsen,	Preben	G.,	speciallæge
•	 Bested,	Kirsten,	overlæge,	anæstesiafd.,	Sygehus	Lillebælt	Vejle
•	 Bonde,	Jan,	klnikchef,	dr.med.,	Intensiv	Terapi	Klinik	(ITA),	ABD,	Rigshospitalet
•	 Bredahl,	Lisbeth,	overlæge,	thoraxanæstesiologisk	afd.,	HJE,	Rigshospitalet
•	 Butler,	Steven,	Uppsala	University	Hospital,	Sverige
•	 Bülow,	Hans-Henrik,	overlæge,	intensiv	afd.,	Sygehus	Nord,	Holbæk	Sygehus
•	 Bülow,	Karsten,	overlæge,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Odense	Universitetshospital
•	 Christensen,	Jesper	Gad,	direktør,	Institut	for	Kvalitet	og	Akkreditering	i	Sundhedsvæsenet	(IKAS)
•	 Dahl,	Jørgen	B.,	professor,	overlæge,	dr.med.,	anæstesi,	Rigshospitalet
•	 Dominguez,	Helena,	forskningsansvarlig	overlæge,	ph.d.,	kardiologisk	afd.,	Herlev	Hospital
•	 Erichsen,	Carl	Johan	F.,	speciallæge	i	anæstesiologi,	Speciallægepraksis
•	 Folkersen,	Lars,	overlæge,	anæstesiafd.,	Århus	Universitetshospital,	Skejby
•	 Fomsgaard,	Jonna	Storm,	overlæge,	operations-	og	anæstesiafd.,	Glostrup	Hospital
•	 Fonsmark,	Lise,	overlæge,	Intensiv	Terapi	Klinik	(ITA),	ABD,	Rigshospitalet
•	 Gelb,	Adrian,	professor,	Dept.	of	Anesthesia	&	Perioperative	Care,	University	of	California	San	Francisco
•	 Haas	de,	Inge,	overlæge,	anæstesiafd.,	Århus	Universitetshospital,	Aalborg	afs.	Syd
•	 Hansen,	Søren	Helbo,	overlæge,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Smertecenter	Syd,	Odense	Universitetshospital
•	 Helmig,	Ole,	overlæge,	dr.med.,	ortopædkirurgi
•	 Husted,	Steen,	overlæge,	dr.med.,	hjertemedicinsk	afdeling,	Aarhus	Universitetshospital
•	 Hyllested,	Mette,	overlæge,	anæstesiafd.,	Bispebjerg	Hospital
•	 Jans,	Øivind,	læge,	ph.d.-studerende,	enhed	for	kirurgisk	patofysiologi,	JMC,	Rigshospitalet
•	 Jensen,	Luana	L.,	overlæge,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Århus	Universitetshospital,	Skejby
•	 Jensen,	Marianne	Kjær,	overlæge,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Smertecenter	Syd,	Odense	Universitetshospital
•	 Juul,	Niels,	overlæge,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Århus	Universitetshospital
•	 Kirkegaard,	Hans,	professor,	overlæge,	dr.med.,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Århus	Universitetshospital
•	 Kjærgaard,	Søren,	overlæge,	ph.d.,	Århus	Universitetshospital,	Aalborg	afs.	Syd
•	 Klemenzson,	Gudmundur,	Dept.	of	Anesthesia	&	Critical	Care,	Landspitali	University	Hospital	of	Iceland,	Reykjavik,	Iceland
•	 Langvad,	Anne,	sygeplejerske,	Intensiv	Terapi	Klinik	(ITA),	ABD,	Rigshospitalet
•	 Lassen,	Jens	Flensted,	overlæge,	ph.d.,	Hjertemedicinsk	afd.	B,	Århus	Universitetshospital,	Skejby
•	 Lundstrøm,	Lars	Hyldborg,	læge,	anæstesiafd.,	Hillerød	Hospital
•	 Madsen,	Peter	Lund,	læge,	dr.med.,	foredragsholder
•	 Meyhoff,	Christian,	læge,	anæstesiafd.,	Herlev	Hospital
•	 Møller,	Kirsten,	overlæge,	seniorforsker,	dr.med.,	Neurointensiv	Terapi	Klinik,	NEU,	Rigshospitalet
•	 Naver,	Lars,	overlæge,	kirurgisk	afd.	(bariatrisk	kirurgi),	Køge	Sygehus
•	 Nielsen,	Christian	Mohr,	afdelingslæge,	Anæstesi-	og	operationsklinikken,	HOC,	Rigshospitalet
•	 Nørgaard,	Astrid,	overlæge,	ph.d.,	klinisk	immunologisk	afd.,	Blodbanken,	Rigshospitalet
•	 Nørregaard,	Ole,	Århus	Universitetshospital,	Skejby,	Respirationscenter	Vest
•	 Nørskov,	Anders	Kehlet,	læge,	operations-	og	anæstesiafd.,	Glostrup	Hospital
•	 Ostrowski,	Sisse,	1.	reservelæge,	dr.med.,	klinisk	immunologisk	afd.,	DIA,	Rigshospitalet
•	 Pedersen,	Maria,	fysioterapeut,	Slagelse	Sygehus
•	 Pedersen,	Ole,	overlæge,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Odense	Universitetshospital
•	 Perner,	Anders,	professor,	overlæge,	klinisk	lektor,	ph.d.,	Intensiv	Terapi	Klinik	(ITA),	ABD,	Rigshospitalet
•	 Petersen,	J.	Asger,	overlæge,	anæstesiafd.,	Bispebjerg	Hospital
•	 Poulsen,	Jesper	Brøndum,	læge,	ph.d.,	anæstesiafd.,	Køge	Sygehus
•	 Poulsen,	Stig,	cand.psyk.,	lektor,	Københavns	Universitet
•	 Ravn,	Hanne,	overlæge,	dr.med.,	anæstesiafd.,	Århus	Universitetshospital,	Skejby
•	 Rasmussen,	Lars	S.,	professor,	overlæge,	dr.med.,	anæstesi-	og	operationsklinikken,	HOC,	Rigshospitalet
•	 Rasmussen,	Mads,	afdelingslæge,	ph.d.,	anæstesiafd.,	Århus	Universitetshospital
•	 Reiter,	Nanna,	afdelingslæge,	Intensiv	Terapi	Klinik	(ITA),	ABD,	Rigshospitalet
•	 Rothe,	Anders,	overlæge,	anæstesiafd.,	Bispebjerg	Hospital
•	 Schmidt,	Henrik,	overlæge,	dr.med.,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Smertecenter	Syd,	Odense	Universitetshospital
•	 Skjelsager,	Karen,	uddannelsesansvarlig	overlæge,	anæstesiafd.,	Næstved	Sygehus
•	 Sloth,	Erik,	professor,	overlæge,	dr.med.,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Århus	Universitetshospital,	Skejby
•	 Steensen,	Morten,	overlæge,	anæstesiafd.,	Hvidovre	Hospital
•	 Strøm,	Thomas,	afdelingslæge,	ph.d.,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Smertecenter	Syd,	Odense	Universitetshospital
•	 Sørensen,	Martin	Kryspin,	læge,	ph.d.,	anæstesiafd.,	Hillerød	Hospital
•	 Thormar,	Katrin,	overlæge,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Gentofte	Hospital
•	 Toft,	Palle,	professor,	overlæge,	dr.med.,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Odense	Universitetshospital
•	 Tollund,	Carsten,	overlæge,	anæstesi-	og	operationsklinikken,	ABD,	Rigshospitalet
•	 Tønnesen,	Else,	professor,	overlæge,	dr.med.,	anæstesi-	og	intensivafd.,	Århus	Universitetshospital
•	 Weitling,	Eva,	overlæge,	anæstesiafd.,	Sygehus	Lillebælt,	Kolding	Sygehus
•	 Wetterslev,	Jørn,	overlæge,	ph.d.,	Copenhagen	Trial	Unit,	Rigshospitalet
•	 Worm,	Kim,	virksomhedskonsulent,	General	Manager,	FabricAir,Inc	
•	 Østergaard,	Mette,	overlæge,	anæstesiafd.,	Hillerød	Hospital
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Awareness
Fyraftensmøde for

anæstesi- og intensivlæger og -sygeplejersker

Torsdag d. 27. september 2012, kl. 16.00-18.30
Rigshospitalet, auditorium 2

Program

16.00 - 16.05 Introduktion
  Jakob Vedtofte, klinisk oversygeplejerske og Lars S. Rasmussen, professor
  Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet

16.05 - 16.25 Principper bag monitorering af søvndybde
  v/ Erik Weber, civilingeniør, ph.d.

16.25 - 17.10 Ny forskning om awareness og harmless vs. harmful awareness
  v/ Michael Avidan, Professor of Anesthesiology and Surgery at the Washington
  University School of Medicine, St. Louis, Missouri

17.10 - 17.25 Pause - let traktement

17.25 - 18.00 Kan awareness forebygges? Forskningsresultater om søvndybdemonitorering
  v/ Rolf Sandin, Adjunct Professor of Physiology/Anaesthesiology and Intensive Care,
  Dept. of Physiology and Pharmacology, Section of Anesthesiology and Intensive Care
  Medicine, Karolinska Institutet

18.00 - 18.30 Paneldiskussion

18.30  Afrunding - tak for i dag
  v/ Jørgen B. Dahl, professor
  Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn til forplejningen. Tilmelding er efter først-til-
mølle-princippet.
Tilmeld dig senest 20. september til Tina Calundann på e-mail: tina.calundann@rh.regionh.dk . Der vil 
være et let traktement i forbindelse med mødet.

Arrangeret af: Jakob Vedtofte (UFU), Lars S. Rasmussen (AN-OP, HOC) og Jørgen B. Dahl (UFU), Rigshospitalet
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dansk selskab for anæstesiologi og  
Intensiv medicins fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi viden-
skabeligt og fagligt under følgende former:
•	 Uddeling	af	disponibelt	beløb	efter	bestyrelsens	skøn,	

som anerkendelse for et originalt videnskabeligt ar-
bejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats

•	 Ydelse	af	tilskud	til	studierejser	til	yngre	anæstesio-
loger, som har ydet en videnskabelig indsats eller 
til anæstesiologer, som ønsker at studere specielle 
emner

•	 Afholdelse	af	en	”Erik	Husfeldt-forelæsning”	ved	et	af	
DASAIMs møder

•	 Ydelse	af	tilskud	til	invitation	af	udenlandske	fore-
dragsholdere

Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes 
til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medi-
cins 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 ansøg-
ningsskemaer. 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 Hus-
feldt’s første pneumonektomi på Rigshospitalet. Fonden 
støtter bl.a. lægevidenskabelige, humanitære og almen-
nyttige 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 anæstesiolo-
gien. Ansøgninger vedr. disse 50.000 kr. sendes i elektro-
nisk format til formanden for DASAIM (chair@dasaim.
dk). Uddelingen finder sted i forbindelse med den årlige 
Husfeldt-forelæsning. Der bliver uddelt 1-4 portioner, 
primært til udgifter i forbindelse med uddannelse og 
studier i udlandet. Der gives ikke støtte til rejseudgifter 
til kongresrejser og lignende, hvor man ikke er aktiv 
deltager. Ansøgningsfrist er 1. oktober. Der foreligger ikke 
ansøgningsskema.
Lippmann Fonden kan imidlertid også søges direkte. 
Udover ovennævnte støtter Lippmann Fonden generelt 
yngre sundhedsforskere (inklusiv anæstesisygeple-
jersker og anæstesilæger), der arbejder med mindre, 
overskuelige, men originale kliniske projekter, hvortil det 
erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at opnå støtte fra 
større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor 
rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes 
kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks. 
når der er tale om fremlæggelse af væsentlige originale 
danske forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes også 
ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats 
(men ikke ph.d.). Ansøgninger til denne del af fonden 
stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til advokatfir-
maet Bruun & Hjejle, Amagertorv 24, 1160 København K. 
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningsfri-
ster 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, in-
tensive terapi, smertebehandling og præhospital behand-
ling. Ansøgning sendes til overlæge Doris Østergaard, 
anæstesiologisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev senest 
den 1. oktober. Uddelingen finder sted i forbindelse med 
DASAIM’s generalforsamling.
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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 enkeltperso-
ner 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 Frede-
ricia. Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgningsmaterialet 
vil blive behandlet fortroligt. Såfremt legatet tilfalder en 
anæstesiolog, finder uddelingen sted i forbindelse med 
DASAIM’s årsmøde.

læge fritz karners og hustru edith karners fond
Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond til 
fremme og optimering af det operative patientforløb
Fondens formål er at virke til fremme og optimering af 
det operative patientforløb ved at yde støtte og bistand til 
forskning og behandling med speciel interesse i smer-
tereduktion, 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 (- såfremt 
legatet tilfalder en anæstesiolog). Ansøgningsfrist er 12. 
oktober. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden for 
anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital. 

Professor, dr.med. bjørn Ibsens fond
Fondens formål er at støtte almennyttige - specielt viden-
skabelige - 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.

overlæge, dr.med edgar schnohr og  
hustru gilberte schnohr´s fond
Der uddeles nogle legatportioner (kr.50.000-150.000) til: 
•	 Kliniske	forskningsprojekter	inden	for	anæstesiologisk-

kirurgisk patientforløb, herunder især introduktionssti-
pendier (1-3 mdr.).

•	 Løn	under	orlov	med	henblik	på	sammenskrivning	af	
ph.d. eller disputats vedrørende ovennævnte emne.

•	 Forskningsårsstuderende/scholarstipendier	vedr.	oven-
nævnte emne.

Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forsk-
ningsprojekt, vejleder, udspecificeret budget for det 
ansøgte beløb samt 1-sides CV indsendes til:
Advokat Peter Mürsch
Svanholmvej 12
1905 Frederiksberg C
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2012

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 anæste-
siologiske forskningsakti viteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbe-
handling og smertebehandling. Ansøger skal være medlem af DASAIM. 

Uddeling
Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til 
driftsmidler. Der ydes ikke støtte til deltagelse i kongresser. 

Uddelingen finder sted i forbindelse med generalforsamlingen på DASAIMs årsmøde.

Ansøgning
Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på www.dasaim.dk . Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige 
indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede 
eller accepterede artikler). 

Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til: 
Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. 
Ansøgningsfristen er 1. oktober 2012.



SoftTip® plus – No compromises

The only autoclavable SpO2 sensor
A fi nger sensor that can be seamlessly integrated in 
existing cleaning, disinfection and sterilization pro-
cesses.The sensor is suitable for the standard steam 
sterilization method. This simplifi es handling, espe-
cially in clinics, whilst ensuring maximum safety for 
patients and users.

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

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



•	 17	målte	parametre	inklusiv	laktat	og	bilirubin

•	 Op	til	30	prøver	i	timen

•	 Måler	på	kun	65	µl	blod

•	 Prøveresultat	på	bare	35	sekunder	

•	 2	forbrugsvarer,	ingen	rutinemæssig	vedligeholdelse

•	 Maksimal	oppetid	-	altid	klar

•	 Fuld	dataudveksling

•	 Fuld	remote	support	i	POC																	

AQT90 FLEX 

En stærk kombination
til måling af akutparametre

Simpler, faster, better

•	 Analyse	af	hjerte-,	koagulations-,	infektions-	og

	 graviditetsmarkører	fra	en	enkelt	prøve

•	 Alle	prøver	bliver	udført	parallelt	–	op	til	30	prøver	i	timen

•	 Overlegen	analytisk	præcision

•	 Måler	på	fuldblod	eller	plasma	–	ingen	prøveforberedelse

•	 Automatiseret	opblanding	og	måling

•	 Ingen	kontakt	med	blod	eller	affald

•	 Fuld	dataudveksling													

 ABL90 FLEX
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Nordisk BørNeaNæstesikursus
For aNæstesi- og iNteNsivsygeplejersker samt aNæstesiologer

køBeNhavN, rigshospitalet 19.-21. april 2013

First announcement

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

www.boerneanaestesi.dk

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

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

anæstesi
•	Det angste barn
•	Væske- og blodkomponent-

behandling 
•	Luftvejshåndtering
•	Regional anæstesi
•	Ultralyd

Fredag d. 25. januar 2013

09.00 -10.00 Registrering. Udstilling. Kaffe og rundstykker
10.00 -10.10 Velkomst v/ Marianne Simonsen

Intensiv under pres
10.10 -10.50     Ældre på intensiv v/ Christian Fynbo Christiansen
10.50 -11.30     Den nødvendige samtale v/ Hans Henrik Bülow
11.30 -12.00     Diskussion
12.00 -13.00 Udstilling og frokost

Intensiv under pres, fortsat
13.00 -13.45 Har vi råd til alle på intensiv? v/ Sundhedsøkonom
13.45 -13.55 Diskussion
13.55 -14.25 Udstilling og kaffe

Den leversyge patient på intensiv
14.25 -15.05     Lektion 1 v/ Julia Wendon
15.05 -15.45 Lektion 2 v/ Julia Wendon
15.45 -15.55 Diskussion
15.55 -16.25 Udstilling og kaffe

Igangværende multicenterstudier
16.25 -16.40 TRISS (m. efterfølgende spørgsmål)
16.40 -16.55 CASS (m. efterfølgende spørgsmål)
16.55 -17.10 Nyt fra Dansk Intensiv Database v/ Christian Fynbo Christiansen
Kl. 20.00 - Middag

Lørdag d. 26. januar 2013

Koagulation
09.00 -09.40 Liver failure and coagulopathy v/ Julia Wendon
09.40 -10.20 Coagulopathy v/ Pär Johansson
10.20 -10.30 Diskussion
10.30 -11.00 Udstilling og kaffe

Tre unge forskere og tre professorer
11.00 -11.45 Tre unge forskere indenfor intensiv terapi
11.45 -12.45 Udstilling og frokost

12.45 -13.25 De tre professorer om året, der gik v/ Jørgen Dahl, Palle Toft og Else Tønnesen
13.50 -14.00 Diskussion
14.00 -14.10 Afslutning v/ Marianne Simonsen

INTENSIV SYMPOSIUM 2013
Hindsgavl Slot, Middelfart
fredag d. 25. januar - lørdag d. 26. januar

Tilmelding:  Til Bolette Herskind på boletteherskind@yahoo.dk. Tilmeldingen er bindende og registreres på det tidspunkt, mødeaf-
  giften indbetales. Der er begrænset deltagerantal.

Mødeafgift:  Deltager uden ledsager: kr. 3.000,-. Deltager med ledsager til middag: kr. 4.200,-. Beløbet skal indbetales på bank -
  kontonummer: 7670 4406075. 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, e-mailadresse, stilling og adresse 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
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Karolinska Institutet 
and 

Olof Norlanders Minnesstiftelse 
announces a

Travel Scholarship 
in the amount of 100.000 SEK

The scholarship will be awarded to support a promising or already 
established Nordic researcher in the field of Anesthesiology and Intensive 
Care during a research stay at a foreign medical institution. Research 
concerning intensive care to patients with immunological disorders has a 
high priority.

The application should be accompanied by a current curriculum vitae 
including a list of publications and presentations. A detailed description of 
the planned research project and financial planning should also be included, 
as well as an explanation for the choice of institution to be visited. 

The application and four copies of the application, addressed to the Olof 
Norlanders Minnesstiftelse, should be sent to the Deptartment of 
Anesthesiology and Intensive Care, Karolinska University Hospital Solna, 
SE-171 76 Stockholm, Sweden. Application could also be mailed to 
ann.norberg@karolinska.se.

Application deadline: October 1, 2012
Information available from 

Ann Norberg, secretary, phone +46-(0)8-517 72064 
ann.norberg@karolinska.se

Professor Lars I Eriksson, phone +46 (0)8-517 72340
lars.i.eriksson@karolinska.se
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bestyrelsen ............................... bestyrelsen@dasaim.dk  

anæstesiudvalget  ..................... anaestesi_udv@dasaim.dk  

børneanæstesiudvalget .............. boerneanaestesi_udv@dasaim.dk  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uddannelsesudvalget ................. udd_udv@dasaim.dk  

udvalgsformændenes adresser: .... fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk     

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

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

redaktør af dasInfo ................. redaktoer@dasaim.dk  

uems-repræsentant ................... uems_rep@dasaim.dk  

bestyrelsens sekretær ................ best_sekr@dasaim.dk        

fYa’s hjemmeside ...................... www.fya.nu

dasaims oFFiCielle e-mailadresser

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

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

a division of Medtronic

Enkel, men samtidig sofistikeret 

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

For yderligere oplysninger ring 3248 1800 
eller se på www.physio-control.dk

DK LP20 175x119 draft1.indd   1 09-12-15   13.51.11



Referencer: 1. QUTENZA SPC. 2. www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/000909/WC500040450.pdf. 3. Nolano M et al. Pain 1999;81(1–
2):135–145. 4. McCormack PL. Drugs 2010;70(14):1831–1842. 5. Backonja M et al. Lancet Neurol 2008;7(12):1106–1112. Erratum in Lancet Neu rol 2009;8:31. 6. Simpson DM et al. Neu rology 
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 behand-
lingsrelaterede 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 be-
handlingsproceduren. 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 hjerte-kar-hændelser, bør der tages højde for risikoen for uønskede hjerte-kar-reaktioner forårsaget af den potentielle behandlingsin-
ducerede 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 ordina-
tion 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, re-
aktioner, irritation og blå mærker på applikationsstedet, perifere ødemer. Undersøgelser: forhøjet blodtryk. ATC-kode: N01BX04, lokal anæstetika. Udlevering: B. Tilskud: Nej. Pakninger og priser (pr. 
26.04.2012): 1 stk. kutanplaster 3182,75 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 | Kajakvej 2, 2770 Kastrup. Telefon 4343 0355. Fax 4343 2224. kontakt@astellas.com. www.astellas.dk.

QUTENZA KAN UDSKRIVES TIL VOKSNE IKKE-DIABETIKERE, ENTEN ALENE ELLER I KOMBINATION MED ANDRE SMERTESTILLENDE.

EN T IMES APPL ICER ING,  
TRE  MÅNEDERS SMERTEL INDRING 1

E F F E K T E N  A F  C H I L I F R U G T E N S  C A P S A I C I N  T I L  N E U R O PAT I S K  S M E R T E

Med QUTENZA® (capsaicin) behandler du neuropatisk smerte lokalt – uden at give 
systemiske bivirkninger og uden interaktioner. QUTENZA indeholder en høj koncen-
tration capsaicin (8 %), samme substans som giver den stærke smag i chilifrugten. 

Capsaicinet frigøres i huden via en kutan film, og skaber derved en reversibel funk-
tionsnedsættelse i de hyperaktive sensoriske nerveender.1–3 Den enkle behandling 
virker hurtigt, og giver patienten smertelindring i op til tre måneder.1,4–6 

Læs mere om hvordan QUTENZA kan hjælpe dine patienter,  
og bestil en startbox på www.qutenza.dk.

QTZ-120181  05.2012
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cobas® 8000 modular analyzer series 
Intelligent LabPower -
fordi udfordrende jobs kræver intelligente og effektive 
løsninger, nu og i fremtiden 
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cobas b 123 POC system
Blodgas – så let som 1, 2, 3

Det nye cobas b 123 POC system er et fleksi-
belt blodgasinstrument, designet til dig, som har 
brug for svar i en fart. Systemet kræver minimum 
oplæring og har maksimum oppetid, så du kan 
bruge tiden på det, der er vigtigt for dig.

…tænk hvis alt var så let som 1, 2, 3. 
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cobas b 123 POC system
Blodgas – så let som 1, 2, 3

Det nye cobas b 123 POC system er et fleksi-
belt blodgasinstrument, designet til dig, som har 
brug for svar i en fart. Systemet kræver minimum 
oplæring og har maksimum oppetid, så du kan 
bruge tiden på det, der er vigtigt for dig.
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