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Redaktør Kirsten Møller
en alder på over to år. Da jeg kort tid efter trådte mine barne-anæstesitræsko, var jeg med til at opgive at behandle intensivpatienter med akut
nyresvigt, fordi vi ikke kunne dialysere på mit sygehus, og patienterne
var for dårlige til at tåle overflytning til det fjerntliggende universitetssygehus – det var før CRRT. Lungetransplantation var i sin absolut
indledende fase, og de astma- og KOL-patienter, som jeg behandlede,
kom i hvert fald ikke i betragtning til den slags avanceret behandling.
Cystisk fibrose var dødelig, og man var en sensation, hvis man fyldte 30
med den diagnose.

Kære læser
Velkommen tilbage fra en historisk varm og solrig sommer – hvis ikke
begrundet i de endnu ikke foreliggende statistiske analyser fra Dansk
Meteorologisk Institut, så i hvert fald bedømt ud fra kollegers lette
påklædning, teint og humør såvel som den hjemlige, efterhånden pænt
afsvedne græsplæne.
Med det snarligt tilstundende efterår følger også alvoren. Sundhedsvæsenet er under pres – det statement er så banalt, at det næsten ikke er
værd at bruge tastatur-anslag på. Flere og flere patienter skal behandles
for de samme midler. Det betyder stigende effektivisering, undertiden,
fornemmer man, i en grad, så vejen fra A til B må gøres kortere end den
rette linje, der forbinder dem. Behandlingskvaliteten er truet. I en hektisk
pulserende hverdag kan man hurtigt komme til at ønske sig tilbage til
sommerferiens uforpligtende strandbade og isspisning.
Når det er sagt, er jeg efterhånden blevet gammel nok til at kunne
huske tilbage til dengang, da den eneste behandling for hjerteinfarkt var
morfin, sengeleje og laksantia for at undgå stress, og evt. trombolyse
– hvis man (læs patienten) ellers var så heldig at det akutte EKG viste
ST-elevation. Patienter med store infarkter fik irreversibelt hjertesvigt. Tre
infarkter var i folkemunde under alle omstændigheder ensbetydende
med en dødsdom – det var før troponin og PCI. Den skriftlige instruks
vedrørende behandling af mavesår – som indrømmet nok var mere end
et tiår gammel – bestod i en anbefaling af en diæt med æggemælk i
mange uger – det var før protonpumpehæmmerne og Helicobacter-eradikationen, og ikke mindst før både Joint Commission og Den Danske
Kvalitetsmodel ville have bortdømt og brændt enhver vejledning med

Bortset fra, at der er gået godt tyve år, er jeg i mellemtiden flyttet til et
større sygehus, hvilket kan have påført mig en confounding mht. det
danske sundhedsvæsens udvikling. Alligevel mener jeg at kunne konstatere en vis bedring i behandlingskvaliteten, når perspektivet gøres så
bredt (eller snarere langt). Ekkokardiografi, PCI og akut CABG er standardbehandlingstilbud i dag. CRRT er rutine på de fleste intensivafdelinger. CT tager 10 sekunder og ikke halvanden time, som dengang da en
patient med udbredte thoraxlæsioner nåede at udvikle full-blown ARDS
under scanningen med en stigning i iltbehov fra 30 til 100%. I dag ville
vi nok også have kunnet ventilere ham mere skånsomt end med den
transportrespirator, som jeg havde til rådighed. Lungetransplantation er
stadig en avanceret behandling, men er dog et reelt behandlingstilbud
til patientkategorier, som ikke ville have haft en chance, dengang jeg
debuterede som læge.
Når det så er sagt, skal vi naturligvis hele tiden arbejde for yderligere
at bedre behandlingskvaliteten. Vi har en pligt til at kæmpe for de bedst
mulige uddannelsesvilkår og det bedst mulige arbejdsmiljø ikke mindst
for de yngste af vores kolleger, både på anæstesiafdelingerne og i andre
specialer. Vi er også patienternes advokater, og det betyder, at vi har
en etisk pligt til at gøre opmærksom på kvalitetsproblemer i sundhedsvæsenet og arbejde for at løse dem. Det vil forhåbentlig også betyde,
at nutidens yngste læger om tyve år kan se tilbage på en tid, da man
stadig brugte antikverede behandlingsteknikker som… (indsæt selv)
og… (indsæt selv).
Jeg ved også godt, at patienterne forventer state of the art-behandling
i et stadig stigende omfang, som ikke lader sig sammenligne med
dengang, da jeg var ung, og som yderligere bidrager til, at man som
sundhedsprofessionel kan føle sig som en presset citron. Men alligevel.
Æggemælk bruger vi da ikke mere. Eller er det mig, der er ved at blive
gammel?
Kirsten Møller

DEADLINES DASINFO

Generalforsamling DAO

DASINFO nr. 4, oktober 2013 – Deadline 23. august 2013
DASINFO nr. 1, januar 2014 – Deadline 2. december 2013
DASINFO nr. 2, april 2014 – Deadline 2. marts 2014
DASINFO nr. 3, juli 2014 – Deadline 25. maj 2014

Der indkaldes til generalforsamling i
Danske Anæstesiologers Organisation torsdag
d. 14. november 2013, kl. 16.00-17.30 på
Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Indlæg til DASINFO sendes til redaktør,
overlæge Kirsten Møller
Rigshospitalet, afsnit 2091
Tlf. 3545 0420
E-mail: redaktoer@dasaim.dk
Manuskripter og indlæg modtages elektronisk
i rtf- og wordformat.
Billeder modtages som tiff- eller jpg-filer i min. 300 dpi.
Billederne må ikke være sat ind i word, powerpoint
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Generalforsamling DASAIM
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag
d. 14. november 2013, 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.
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REPORT FROM THE 33RD ANNUAL ISICEM CONFERENCE
Sian Robinson M.B., B.S., PhD student, Dept. of Anaesthesia & Intensive Care,
Odense University Hospital

Square - Brussels meeting center

»

The International Symposium on Intensive Care and
Emergency Medicine (ISICEM) held in Brussels in
March of each year, attracts thousands of participants
throughout the conference week. An ecletic mix of
physicians, nurses, medical sales reps and medical
students have afforded ISICEM the distinction of being
the largest such conference worldwide. The annual
influx of conference-goers has not escaped the notice
of the local hotel chains, many of which do brisk
business during the week long conference.

For this, the 33rd edition
of ISICEM more than
two hundred leading
experts were invited to
take part. There were six
thousand participants in
attendance, with Asia,
Europe and the Americas in particular being well represented. The conference
boasted a myriad of opportunities for learning including,
formal lectures, workshops, pro/con debates, and tutorials. In addition, daily lunch symposia allowed for more
intimate gatherings, and provided the opportunity of posing some very difficult questions to the experts.
A first time visitor to Brussels, I found that it offered a
hotchpotch of old and new, culinary delights and for
the most part good weather. Alighting from the train at
Brussels central station, one noticeable piece of luggage
was absent; the dreaded poster tube that is the bane of
every presenter’s existence. For the first time since its
inception, traditional paper posters were excluded from
ISICEM, having been abandoned for the more sophisticated e-posters. This year saw more than five hundred
candidates submitting abstracts.
The ever eloquent Jean-Louis Vincent , chairman for
ISICEM kicked things off at the opening ceremony, extending words of welcome to the audience at large. Many
exciting sessions were to follow, including a lecture
series on the surviving sepsis campaign, which allowed
insights into the new recommendations, and the considerations the task force had when assigning weights to
these recommendations. Pro/con debates about the use
of care bundles in the resuscitation of severe sepsis, followed later in the programme.
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Greet Van den Berghe provided interesting insights taken
from her latest series of publications, regarding the
dysfunction of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis
during critical illness. According to Dr Van den Berghe, elevated circulating levels of bile acids potentially suppress
the metabolism of cortisol in critically ill patients. This
leads to sustained elevated levels of cortisol and thus enhanced negative-feedback and subsequent suppression
of adrenocorticotropic hormone.
Throughout the entire week, and in between jam-packed
sessions, e-posters could be viewed at any one of the
touch screen stations. Posters were organized according
to the different organ systems, allowing for an easy and
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comprehensive user interface. Posters were presented
to fellow contestants and interested audience members
some of whom, bolstered by glasses of champagne,
hung around until well into the evening. Impressive,
especially when one considers that one such session
continued until 8:00 pm!
The Lund concept, which utilizes the physiological principles surrounding brain volume and regulation of
cerebral perfusion to treat severe brain trauma in the
ICU, was another topic of particular interest. Per-Olaf
Grände from the University Hospital in Lund, Sweden, is
a pioneer and champion of the Lund concept. He led the
session on brain trauma management, and touched on
biomarkers of acute injury.
The subject of biomarkers was a recurring topic at the
conference. At the satellite lunch symposium chaired
jointly by: John Kellum, Lakhmir Chawla and Andrew
Shaw, the two top biomarkers for acute kidney injury
(AKI), were expounded at length. Urine insulin-like
growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) and tissue
inhibitor of metalloproteinases-2 (TIMP-2) are inducers of
cell cycle arrest, a known mechanism implicated in AKI.
They have so far outperformed all previously described
markers of AKI.
At every session, a genuine feeling of transatlantic
cooperation prevailed. These world experts not only collaborated on guidelines and various multicentre studies,
but also spent substantial periods of time at the research
centres of their esteemed colleagues. Such exchanges
serve as an inspiration to all junior researchers, and the
building blocks of such formidable relations can be laid,
by grasping the networking opportunities presented at
an international conference such as this.

The adjacent gardens

As ever savvy conference attendee knows, no conference is complete without a souvenir. As per usual, some
participants were willing to try anything in the hopes of
collecting more than the one bag allotted per attendee.
Such attempts were effectively blocked; to the general
amusement of the other delegates waiting in line, and
the chagrin of the unfortunate delegate trying to outsmart the computer.
As the conference drew to a close, I travelled back to
Denmark contemplating all the new information gleaned
from ISICEM 2013. After a peaceful night’s slumber in
my sleeping car on the City Night Line, I arrived at my
destination the next morning refreshed and ready to start
the new day.
All young physicians should endeavour to participate
in international conferences, hopefully with their own
research in hand. It is a chance to see the experts in
action, to meet like minded colleagues, not to mention
an ideal way of amassing European CME credits. It is
also an excellent mode for candidates sitting the April/
May session of the European Diploma in Intensive Care
Medicine, to keep abreast of the current issues prior to
the examination.
Last, but certainly not least, the author wishes to
extend a warm thank you to the Foreningen Intensiv
Symposium Hindsgavl (FISH) for the generous travel
grant of 10,000 kr awarded at the Intensive Symposium
Hindsgavl 2013.
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Det ideelle bør være, at patienten i intensiv pleje er rolig, fri for smerter
og angst, men har bevaret kommunikationsevnen
– både i forhold til familie og personale
– trods sederende og analgetiske lægemidler
DAISAM, Sederingsguidelines, 2011
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STETHOSCOPIA PULMONIS: PROCEDURE OG
PRINCIPPER FOR STETOSKOPI AF LUNGER
Læge Ronan M. G. Berg, med. afd., Regionshospitalet Randers
Stud.med. Linea Natalie Toksvang, Center for Inflammation og Metabolisme,
Epidemiklinikken, Rigshospitalet
Læge Ronni R. Plovsing, Intensiv Terapiafsnit, Rigshospitalet (E-mail: ronan@dadlnet.dk)

»

Forløberen for det moderne akustiske stetoskop (græsk; στήθος,
stétho: bryst og σκοπή, skopé: undersøgelse) blev opfundet i
1816 af René Théophile Hyacinthe Laennec, en yderst genert
fransk læge, da en ung kvinde henvendte sig i hans praksis
med almene symptomer på ’hjertesyge’. På grund af patientens
alder og køn, fandt Laennec det ’utilladeligt’ at udføre direkte
auskultation, der på denne tid bestod i at lægen anbragte sit
øre direkte mod patientens bryst.

Lykkeligvis genkaldte den pinligt berørte Laennec en leg
han tidligere havde overværet, hvor to børn havde sendt
hinanden signaler gennem et langt stykke træ ved at
lytte i den ene ende og skrabe på den anden ende med
en nål. Dette inspirerede ham til at rulle en tragt af papir
og anvende denne til at lytte på den unge piges bryst.
Til hans store overraskelse kunne han høre hjertelydene
tydeligere end ved direkte auskultation.
Siden er det moderne akustiske stetoskop (figur 1) blevet
det hyppigst anvendte lægelige instrument og betragtes af mange som et symbol på hele lægegerningen.
Ikke desto mindre er den diagnostiske værdi, især af
lungestetoskopien, omdiskuteret, og lungestetoskopien
betragtes af mange som et klinisk ritual uden diagnostisk
betydning. Dette skyldes blandt andet at undersøgelsen
er behæftet med stor interobservatørvariation, samtidig
med at der er et betydeligt overlap mellem de forskellige
stetoskopiske fund og de dertil knyttede sygdomskategorier. Således har selv den berømte engelske lungemediciner og pioner inden for lungestetoskopi Paul
Forgacs skrevet, at ”en våd svamp, såsom lungen, har et
yderst begrænset repertoire af lyde”. Lungestetoskopiens
begrænsninger kan dog i vidt omfang imødekommes
ved at udføre en korrekt procedure kombineret med en
koncis beskrivelse af fund, særligt hvis dette kombineres
med en viden om hvilke fysiologiske og patofysiologiske

Figur 1. Det moderne akustiske stetoskops opbygning.
1: Hovedbøjlen består af to metalrør og øreoliven, og er
den del af stetoskopet som slangen er monteret på. 2:
Slangen forbinder hovedbøjlen med bryststykket, og kan
være enkelt- eller dobbeltløbet. 3: Bryststykket er den del
af stetoskopet, der er i kontakt med patienten, og kan enten være enkelt- eller dobbeltsidet. Et akustisk stetoskop
er typisk dobbeltsidet og har således en membran (3a)
og en klokke (3b). Foto: Linea Natalie Toksvang.
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sammenpressede læber (engelsk: pursed lip breathing)
for dermed at øge luftvejstrykket og modvirke kollaps af
alveoler under eksspirationen.
Den normale respiration er lydløs, og respirationslyde
der er hørbare bedside er at betragte som et faresignal.
Således er inspiratorisk stridor tegn på larynxobstruktion
(kræver øjeblikkelig intervention), mens pibelyde kan
være tegn på svær bronkospasme (se under auskultation
for uddybende beskrivelse).
Figur 2. Auskultatorisk fremgangsmåde i forhold til
lungernes topografiske anatomi. A: thorax bagflade; B:
thorax forflade; C: venstre aksil; D: højre aksil. HML: højre
mellemlap, Lobus medius pulmonis dextri; HOL: højre
overlap, Lobus superior pulmonis dextri; HUL; højre
underlap, Lobus inferior pulmonis dextri; VOL: venstre
overlap, Lobus superior pulmonis sinistri; VUL: venstre
underlap, Lobus inferior pulmonis sinistri. Først lyttes på
thorax bagflade sv.t. begge lungers overlapper der ca.
udgør den øverste ¼, og der lyttes helt ud i aksillerne; på
højre side kan den laterale del af højre mellemlap høres.
Underlapperne udgør på begge sider de nederste ¾ af
thorax bagflade og auskultationen fortsættes her. Efterfølgende lyttes på thorax forflade. Først lyttes supraklavikulært til lungernes apices (med stetoskopets klokke), og
herefter til højre og venstre overlap. På højre side udgør
overlappen den øverste tredjedel, hvorimod overlappen
udgør størstedelen af forsiden på venstre side, hvor den
dog er mindre tilgængelig på grund af hjertet. Nedadtil
på thorax forflade høres på højre side den højre mellemlap. Foto: Linea Natalie Toksvang.

forhold der kan ligge til grund for de forskellige stetoskopiske fund. Formålet med nærværende essay er at
præsentere en opdateret systematisk tilgang til udførelse, beskrivelse og fortolkning af lungestetoskopiens
fire komponenter: inspektion, palpation, perkussion og
auskultation.

Forberedelse af patienten
Lungestetoskopi kan med fordel udføres umiddelbart
efter hjertestetoskopi. Patienten anbringes om muligt
siddende med fuldt afklædt overkrop. Det må frarådes at
patienten har tøj på overkroppen, da dette gør inspektion,
palpation og perkussion uudførlig, og selv en tynd T-shirt
eller undertrøje forårsager en betydelig reduktion i den
diagnostiske værdi af de auskultatoriske fund.

Inspektion
Inspektionen påbegyndes allerede før patienten er
afklædt, idet det bemærkes om patienten har tegn på
central cyanose (blåfarvning af læber og tunge). Et tegn
på udtalt respirationsinsufficiens hos patienter med
kronisk obstruktiv lungesygdom er, at de eksspirerer mod
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Herefter vurderes patientens respirationsfrekvens samt
-dybde, respirationsbevægelserne og til sidst inspiceres
trachea og thorax.
Respirationsfrekvens og -dybde
Allerede mens pulsen palperes under hjertestetoskopien, er det en fordel ubemærket at tælle patientens
respirationsfrekvens, og således vurdere om patienten
har bradypnø eller takypnø. Respirationsfrekvensen bør
tælles over mindst 30 sekunder. Den normale respirationsfrekvens hos raske, hvilende individer er 16-25 min-1
(om end den i mange lærebøger ofte opgives som 12-18
min-1), men den kan være væsentligt lavere uden det bør
betragtes som et faretegn; således beskriver man en respirationsfrekvens over 25 min-1 som takypnø, mens man
først vil karakterisere patienten som bradypnøisk hvis
respirationsfrekvensen er under 8 min-1. Takypnø kan
hos en hvilende person i sig selv være tegn på en lang
række kliniske tilstande; af alle vitale parametre er dets
tilstedeværelse ved indlæggelse den stærkeste prædiktor
for hjertestop og død under indlæggelse. Bradypnø tyder
typisk på forgiftning eller akut hjerneskade.
Endvidere vurderes det om respirationen er dyb (hyperpnø) eller overfladisk (hypopnø). En hyppig fejl er at
beskrive takypnø og/eller hyperpnø som hyperventilation; for at kunne vurdere den alveolære ventilation er
andre undersøgelser, såsom arteriepunktur, dog nødvendige.
Respirationsfrekvens og -dybde kan indgå i forskellige
patologiske respirationsmønstre, hvoraf Cheyne-Stokes
respiration og Kussmauls respiration er de vigtigste.
Ved Cheyne-Stokes respiration, der typisk ses i liggende
stilling, antager respirationen en cyklisk form, hvor perioder med apnø (typisk på ca. 25 sekunder) afbrydes af
perioder med tiltagende hyperpnø (over ca. 30 sekunder)
der herefter gradvist aftager indtil der igen opstår apnø.
Patientens bevidsthedsniveau kan ligeledes veksle med
denne cyklus, idet patienten falder hen i apnøperioderne
og er agiteret i hyperpnøperioderne. Cheyne-Stokes
respiration ses typisk hos patienter med hjertesvigt, hos
hvem det er tegn på dårlig prognose. Endvidere ses det
ved hjernestammepåvirkning, f.eks. som følge af cerebral
blødning, infarkt, tumor, eller anden årsag til intrakraniel
hypertension. Kussmauls respiration er kombinationen
af takypnø og udtalt hyperpnø og tyder på metabolisk
acidose, som f.eks. ved diabetisk ketoacidose.
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Respirationsbevægelser
I vurderingen af respirationsbevægelserne bemærkes
det, om der er normal abdominal respiration, hvor respirationsbevægelserne ses lige så tydeligt i epigastriet
som på thorax. Hvis thoraxvæggen bevæger sig indad
eller diaphragma bevæger sig opad (hvormed abdomen
trækker sig indad) under inspirationen, taler man om
paradoks respiration. Dette kan skyldes multiple costafrakturer eller diaphragmaparese. Ved et andet paradokst
mønster, der tyder på øvre luftvejsobstruktion, går
brystkassen ud under inspiration, hvorimod abdomen
går ind og omvendt ved eksspirationen. Her bemærkes
det endvidere, om respirationsbevægelserne er symmetriske. Asymmetriske respirationsbevægelser kan f.eks.
ses ved pneumothorax, costafraktur, tør pleurit, lobær
pneumoni eller atelektase. I vurderingen af respirationsbevægelserne bemærkes det endvidere, om patienten
gør brug af de auxillære respirationsmuskler; der er en
række auxillære respirationsmuskler, men klinisk er det
primært mm. sternocleidomastoideii samt mm. scalenii der er relevante under inspiration og m. obliquus
abdominis under eksspiration. Dette ses hos 90% af alle
patienter, der indlægges med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i excacerbation. Endvidere noteres det om
der er inspiratoriske indtrækninger af huden i incisura
jugularis, fossae supraclaviculares, interkostalrummene
og subkostalt.
Trachea og thorax
Ved inspektion af trachea bemærkes det, om der er
trachealdeviation. Trachealdeviation kan enten være imod
den syge side, hvilket særligt kan ses efter pneumonektomi, eller væk fra den syge side, hvilket kan ses ved
trykpneumothorax og ved massiv pleuraeffusion.
Ved inspektion af thorax bemærkes det først og fremmest, om der er synlige læsioner. Endvidere inspiceres
thorax’ form og det noteres eventuelt om patienten lider
af kølbryst (pectus carinatum; også kaldet kyllingebryst/
pectus gallinaceum), hvor thorax er sammentrykt fra side
til side med fremstående sternum eller tragtbryst (pectus
excavatum), hvor nederste del af sternum bøjer indad
og danner en større eller mindre grube. Tøndeformet
thorax, hvor ratioen mellem den antero-posteriore og
den laterale diameter er over 0.9 (normalværdi hos raske
~0.6) ses hyppigt ved emfysem, og menes dels at skyldes
at kontraktion af de inspiratoriske auxillære respirationsmuskler udvider thorax diameter og dels at lungernes
indadrettede elastiske rekylkræfter er nedsat. Harrisons
fure, ses som en fordybning langs thorax’ nedre grænse
svarende til diaphragmas insertion på costae; dette ses
typisk hos patienter med KOL eller ved rachitis.

Palpation
I en travl klinisk hverdag er palpation af thorax i forbindelse med lungestetoskopi i det væsentligste overflødig
og bør begrænses til et minimum, med mindre det er på
specifik indikation. Ved thoraxtraumer kan der udvikles

subkutant emfysem, som giver en karakteristisk knitren
ved palpation.

Perkussion
Ved perkussion vurderes det om de underliggende strukturer er luftholdige eller massive.
Teknik
Den teknik der i dag anvendes klinisk kaldes indirekte
perkussion. Her udføres bankningen med én finger, der
kaldes perkussionsfingeren, med hvilken man banker
på pleximeterfingeren, som er i kontakt med thorax.
Perkussionsfingeren vil typisk være højre hånds anden
eller tredje finger. Denne holdes strakt i metacarpofalangealleddet og bøjet i første interfalangealled, således at
spidsen af pulpa rammer lodret ned på pleximeterfingeren, som typisk vil være venstre hånds tredje finger.
Pleximeterfingerens volarside lægges fast an mod thorax
overfladen, således at den ligger parallelt med costae.
Perkussionsfingeren skal med en løs bevægelse i håndleddet ramme dorsalsiden af anden eller tredje phalanx
på pleximeterfingeren.
Perkussionen udføres symmetrisk på thorax, skiftevis på
højre og venstre side og perkussionslyden vurderes relativt i forhold til modsatte side. Med lungernes topografiske anatomi in mente (figur 2) foretages perkussionen
først på ryggen, hvor der perkuteres i mindst tre positioner (1 på hver overlap og to på underlapperne). Scapulae
fås af vejen ved at bede patienten bevæge albuerne frem
mod hinanden på thorax’ forside, hvormed de roteres
fremad. Ved perkussion på ryggen perkuteres også i to
positioner i aksillerne, således at både over- og underlap
undersøges her. På forsiden perkuteres først supraklavikulært svarende til lungeapices, og herefter i mindst
tre positioner. Herefter kan lungegrænserne eventuelt
udperkuteres.
Perkussionslyde
Den normale perkussionslyd er klar (sonor); relativt til
denne kan man have en rungende (hypersonor) eller
dæmpet (hyposonor) perkussionslyd. En rungende perkussionslyd tyder på at der er mindre eller intet lungevæv under thoraxvæggen, hvilket bl.a. kan ses ved emfysem og pneumothorax. Dæmpet perkussionslyd tyder
på lufttomt lungevæv som det ses ved bl.a. pneumoni,
atelektase, tumor eller pleuraeffusion.
Lungegrænser
Ved perkussion kan lungegrænserne også vurderes, om
end det sjældent er klinisk relevant. Disse identificeres
som grænselinjen mellem den klare perkussionslyd over
lungefelterne og den dæmpede perkussionslyd over abdominalorganerne. Normalt krydser lungegrænserne angulærlinjen (vertikal linje gennem angulus scapulae når
armene holdes ind til kroppen) over costa 10 eller 11, og
midtaksillærlinjen over costa 8, og højre forflade over costa 6 ved funktionel residualkapacitet. Ved dyb inspiration
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skal lungegrænserne mindst forskydes 4 cm nedad på
bagsiden af thorax. Ved emfysem, hvor den inspiratoriske
reservekapacitet er nedsat, er lungegrænserne udvidede
og forskydes kun meget lidt under dyb inspiration. Vurdering af lungegrænser er en tidskrævende proces, og er
sjældent indiceret, idet lungegrænserne kan vurderes på
røntgen af thorax.

Auskulation
Ved auskultation vurderes respirationslydene og eventuelle bilyde.
Akustiske forhold i thorax
Almindelig tidal respiration er lydløs hos raske og der
opstår kun i meget begrænset omfang turbulens under
luftens strømning i luftvejene. Ved at instruere patienten
i at trække vejret dybt og hurtigt gennem munden opstår der turbulens i de konduktive luftveje, hvilket giver
anledning til lydbølger i det hørbare spektrum (under
10.000 Hz). I denne sammenhæng fungerer lungevævet, der er at betragte som en homogen ’skumlignende’
blanding af luft og vandlignende væv (alveoler, små
luftveje, kapillærer og støttevæv) som et filter, der absorberer lydenergi.
Kun lydbølger med relativt lave bølgelængder passerer
gennem lungevævet til thoraxvæggen, hvor de kan høres
med stetoskopet. Hvis lungevævet umiddelbart under
den del af thoraxvæggen hvor stetoskopet er placeret
er raskt og luftfyldt drejer det sig om lydbølger med en
frekvens på ca. 100 Hz; disse lydbølger opstår under
inspiration som følge af luftens turbulens i segmentbronkierne og under eksspiration i hovedbronkierne og
trachea. Dette giver anledning til den normale vesikulære
respirationslyd. Hvis lungevævet derimod er lufttomt eller hvis de store luftveje her er relativt tæt på thoraxvæggen, ændres lungevævets filteregenskaber, idet det hermed bliver dårligere til at absorbere lydenergi. Således
passerer lydbølger med relativt kortere bølgelængder til
thoraxvæggen (frekvens 300-400 Hz). Disse opstår som
følge af luftens turbulens i segmentbronkierne, og giver
anledning til den bronkiale respirationslyd.
Respirationslydenes intensitet forskellige steder på
thorax afhænger af den regionale ventilation og kan
således vurderes ved auskultation; dette gør sig dog
kun gældende i oprejst stilling. Endvidere kan regionale
forskelle i ventilation kun vurderes ved at sammenligne
fra side til side. Dette skyldes dels at ventilationen i
oprejst stilling som normalfysiologisk fænomen stiger
i apikal-basal retning og dels at afstanden til ’lydkilden’
(de centrale luftveje) også stiger. Der kan endvidere
være sideforskel på lungebasis på thorax’ bagflade med
kraftigere respirationslyde på venstre side, idet luftvejenes asymmetri med en mere horisontal venstre hovedbronkus og hjertets placering bevirker at segmentbronkierne på venstre side er mere posteriort rettede end på
højre side.
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Lokal svækkelse af respirationslyden tyder på nedsat
ventilation af området. Universel svækkelse af respirationslyden kan tyde på at patienten ikke er i stand til
at trække vejret, enten på grund af smerte, udtrætning,
almen svækkelse eller øvre luftvejsobstruktion.
Auskultatorisk teknik
Patienten instrueres i at trække vejret dybt og hurtigt
hvormed resonans fra nasopharynx undgås. Eftersom
respirationslydene er relativt højfrekvente anvendes
stetoskopets membran altid, på nær supraklavikulært når
der lyttes over lungeapices, hvor klokken kan anvendes.
Ligesom ved perkussion lyttes der ved mindst tre positioner på bagsiden (over- og underlap), to lateralt i aksillerne (over- og underlap), supraklavikulært (apices) og tre
positioner anteriort (højre: over- og mellemlap; venstre:
overlap), idet lungernes topografiske anatomi haves
in mente (figur 2). Der lyttes hele tiden fra side til side,
således at der kan sammenlignes direkte med modsatte
lunge. Til sidst lyttes over trachea.
Respirationslyde og bilyde
Respirationslydene kan inddeles i vesikulær- og bronkial respirationslyd, og respirationslyd med forlænget
eksspirium. Der findes en række bilyde, hvoraf såkaldte
pibe- og rallelyde er de hyppigste og vigtigste, men også
stridor og pleural gnidningslyd, samt eventuel stemmegenlyd har klinisk relevans.

Vesikulær respiration
Den vesikulære respirationslyd høres under ventilation
af rask, luftfyldt lungevæv og således over størstedelen
af thoraxvæggen. Inspirationen er højere og længere
end eksspirationen, og der er ingen hørbar pause imellem disse to faser. Laennec beskrev meget poetisk lyden
af den vesikulære respiration som ’vinden der hvisler i
trækronerne’. Tilstedeværelse af vesikulær respirationslyd
indikerer således, at det underliggende lungevæv er raskt
og luftfyldt, og at området ventileres.
Bronkial respiration
Den bronkiale respirationslyd er skarpere (mere højfrekvent) end den vesikulære. Eksspirationsfasen er mindst
lige så lang som inspirationsfasen, og der er en hørbar
pause mellem de to faser. Endvidere er eksspirationsfasen typisk højere end inspirationsfasen. Den kan høres
som et normalt fænomen over trachea og manubrium
sterni og mellem scapulae hvor de store luftveje ligger
tæt på thorax overflade. Herudover er bronkial respiration at betragte som patologisk, idet det indikerer
sammenfald af det underliggende lungevæv. Dette ses
bl.a. ved lobær pneumoni, atelektase og ved lokaliseret
pulmonal fibrose. Ved pleuraeffusion kan der endvidere
høres bronkial respiration umiddelbart over eks- eller
transsudatet.
Amforøs respiration er en særlig type bronkial respiration. Her har respirationslyden en helt særlig karakter,
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Tabel 1. Rallelyde

idet den er hul og blæsende, som når man blæser over
en flaske. Dette tyder på tilstedeværelse af et afgrænset
luftfyldt hulrum uden alveoler, og vil oftest ses i kombination med en rungende, undertiden ligefrem metallisk,
perkussionslyd. Trykpneumothorax, bulla-dannelse ved
KOL og tuberkulose kan bl.a. give anledning til dette
fund.
Respirationslyd med forlænget eksspirium
Ved bronkospasme som følge af astma bronchiale, astma
cardiale eller KOL høres ofte respirationslyd med et
forlænget og ofte pibende eksspirium. Denne respirationslyd kan hverken med rette beskrives som vesikulær,
dersom eksspirationsfasen er lige så lang eller længere
end inspirationsfasen, eller som bronkial eftersom der
ikke er nogen hørbar pause mellem in- og eksspiration,
og beskrives mest korrekt blot som respirationslyd med
forlænget eksspirium.

hinanden under luftens passage. Karakteren af ronchi
afhænger af luftstrømmens hastighed; jo sværere luftvejsobstruktionen er desto mere højfrekvente (sibilerende),
intense og længerevarende er de. De bliver således ofte
mere intense under eksspiration, da luftvejsmodstanden
er størst her. Ved respiratorisk udtrætning hos en astmapatient kan det undertiden være svært at høre ronchi
over thoraxvæggen (tyst thorax), men disse kan oftest
stadig høres over trachea, hvilket understreger vigtigheden af at afslutte auskultationen med at lytte her.
Udbredte polyfone ronchi, der ofte beskrives som en
’koncert af sonore og sibilerende ronchi’, høres ved
bronkospasme, typisk som følge af astma, KOL eller
lungeødem. En lokaliseret monofon ronchus uden effekt
af hoste kan høres ved lokaliseret obstruktion, f.eks. som
følge af en tumor.

Pibelyde
Pibelyde er musikalske bilyde og omfatter dels kontinuerte pibelyde (varighed på over 250 msek), der består
af sonore (lavfrekvente) og sibilerende (højfrekvente)
ronchi, og dels nogle særlige diskontinuerte pibelyde
(varighed på under 250 msek), der kaldes skræppelyde
(engelsk: squawks).

Skræppelyde er højfrekvente, kortvarige og høres kun
under inspirationen. De menes at opstå på samme måde
som krepitationer (se nedenfor), idet de skyldes en pludselig åbning af luftveje der er kollaberet under eksspirationen. Sandsynligvis opstår de dog i lidt større luftveje
end krepitationer, dvs. i de mellemstore og små bronkiegrene. Skræppelyde kan høres ved allergisk alveolitis,
lungefibrose og pneumoni.

Sonore og sibilerende ronchi opstår som følge af
forsnævring eller konstriktion af bronkier eller de store
bronkioler, idet bronkievæggene hermed vibrerer mod

Rallelyde
Rallelyde er diskontinuerte (varighed under 250 msek),
umusikalske bilyde. De opdeles i grove (lavfrekvente)
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Figur 3. Stetoskopiske fund og de mest sandsynlige diagnoser. Der henvises til teksten for beskrivelse af fund ved inspektion og palpation, som er udeladt af nærværende figur. *Stetoskopien er kun vejledende og normal lungestetoskopi udelukker ikke selv svær lungesygdom. ∆ De stetoskopiske fund ved emfysem vil oftest ses i kombination med de øvrige stetoskopiske fund ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hvoraf de sidste skyldes bronkospasme som følge af bronkial
inflammation (bronkitis). † En pneumoni skal typisk omfatte en hel lungelap før den giver anledning til sikre stetoskopiske
fund. ‡ En pleuraeffusion skal i reglen være ~300 ml før den giver anledning til stetoskopiske fund. Bemærk her, at der i
modsætning til de andre årsager til bronkial respirationslyd høres bronkial respirationslyd umiddelbart kranielt for området
med dæmpning og svækket respirationslyd (når patienten sidder eller står op). Ved lufttomt lungevæv som følge af f.eks.
pneumoni, atelektase eller tumor vil der være bronkial respirationslyd direkte på området med dæmpning og svækket
respirationslyd. Φ Ved trykpneumothorax ses endvidere trachealdeviation væk fra siden med rungende perkussionslyd.
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og fine (højfrekvente) rallelyde, også kaldet henholdsvis subkrepitationer og krepitationer. Tidligere har man
ofte yderligere beskrevet dem som fugtige eller tørre og
med andre tillægsord og onomatopoietika, men dette er
behæftet med en betragtelig interobservatørvariation og
frarådes nu.
De grove rallelyde har ofte et snorkende eller boblende
præg og høres typisk under inspiration. De menes at
opstå idet luftbobler bevæger sig igennem sekret i luftvejene. De allergroveste rallelyde beskrives oftest som
’sekretraslen’ og menes at skyldes sekret i trachea og
hovedbronkierne og kan hostes væk, og høres ved svækkelse af hosterefleksen, f.eks. hos kritisk syge, bevidsthedssvækkede patienter eller under anæstesi. Herudover
høres grove rallelyde ved venstresidigt hjertesvigt med
’lungestase’ (begyndende alveolært ødem) eller lungeødem, hvor de vil være deklive, ved KOL og undertiden
ved pneumoni. Bemærk at lungestase, dvs. ophobning
af blod i lungekredsløbet, ikke i sig selv giver anledning
til auskultatoriske fund; først når lungestasen fører til
begyndende alveolært ødem, kan det høres.
Krepitationer lyder som en fin knitren (eller velcrobånd).
Krepitationer høres typisk i inspirationsfasen, og opstår
ved at kollaberede eller væskefyldte dele af luftvejene
distalt for de respiratoriske bronkioler pludselig åbnes.
Jo længere distalt i luftvejene dette finder sted, desto senere i inspirationsfasen vil krepitationerne kunne høres.
Hvis der er udtalt påvirkning af de respiratoriske luftveje
kan krepitationerne udbrede sig til hele inspirationen og
evt. også til eksspirationen, hvor de omvendt skyldes det
pludselige kollaps af luftvejene. Krepitationer kan skyldes
en lang række tilstande, og man vil ofte kunne indsnævre
det differentialdiagnostiske spektrum ved at notere deres
placering i respirationscyklus (tabel 1).
I en klinisk kontekst er den præcise skelnen mellem
hvornår en rallelyd er grov og hvornår den er fin arbitrær, og det vil ikke være brugbart at fastsætte en specifik
frekvens for denne skelnen. I princippet er grove rallelyde
ud over at være dybere dog også mere heterogene (som
bobler af forskellig størrelse der sprænger) end fine rallelyde (hvor den enkelte ”krepitationslyd” er den samme
og forekommer i salver).
Lette, typisk midtinspiratoriske, krepitationer kan undertiden høres nedadtil, særligt på thorax forflade, hos lungeraske individer idet de påbegynder forceret respiration.
Dette betegnes ’udfoldelseskrepitation’ og skyldes at
små luftveje nedadtil i lungerne, der som normalfysiologisk fænomen kollapser ved residualvolumen, åbner
ved inspiration. Udfoldelseskrepitationer svinder efter få
inspirationer.
Stridor
Stridor er en vibrerende, højfrekvent lyd, der opstår som
følge af luftens turbulens under dennes passage gennem en obstrueret øvre luftvej. Det er kendetegnende, at

stridor lyder kraftigere over trachea end resten af thorax.
Bilydens relation til respirationscyklus kan anvendes til at
diagnosticere obstruktionens placering: inspiratorisk stridor, der typisk kan høres uden brug af stetoskop, tyder
på larynxobstruktion, eksspiratorisk stridor på tracheobronkial obstruktion og bifasisk stridor på obstruktion
svarende til glottis, subglottis eller trachea. Stridor kan
skyldes luftvejsødem, f.eks. som del af en anafylaktisk reaktion, fremmedlegeme, tumor eller infektion (epiglottitis
acuta, retropharyngeal absces, croup og pseudocroup).
Pleural gnidningslyd
Den pleurale gnidningslyd er en diskontinuert bilyd
(varighed under 250 msek) af knitrende eller skrabende
karakter. Den høres både i in- og eksspirationsfasen,
giver indtryk af at være meget ’tæt’ på stetoskopet, og
forstærkes hvis man trykker stetoskopet lidt hårdere mod
thoraxvæggen. Hvis man holder sin håndfalde over øret
og skraber med en finger på håndens bagside opstår der
en lyd som kan minde om denne bilyd.
Den pleurale gnidningslyd opstår typisk når fibrinøs ekssudation mellem pleurabladene inducerer inflammation
og gør dem ru, således at der opstår friktion under de
almindelige respirationsbevægelser, hvilket typisk ses
ved tør pleuritis. Bilyden vil således typisk være at finde
i et distinkt smertefuldt område. Den pleurale gnidningslyd er dog ikke stationær og kan hurtigt svinde (i løbet af
timer). Andre årsager til pleural gnidningslyd er lungeinfarkt, pneumoni, tuberkulose eller malign forandring i
pleura.
Stemmegenlyd
Stemmegenlyd findes under samme forhold som bronkial respiration. Hvis der samtidig er svækket respirationslyd, kan det dog være svært at erkende bronkial
respirationslyd, her er undersøgelse for stemmegenlyd
et nyttigt redskab. Normalt vil patientens tale høres som
en fjern, uforståelig rungen under auskultation, men over
mindre luftholdigt lungevæv vil der være øget stemmegenlyd, dvs. stemmen vil høres tydeligere. Dette kan
yderligere kvalificeres ved at bede patienten sige ’dididi’;
hvis det i stetoskopet lyder som ’dadada’ er der ægofoni,
hvilket ligeledes indikerer, at der er lufttomt lungevæv.
Undersøgelse for stemmegenlyd udføres ikke rutinemæssigt, men kan bruges til at skelne mellem lufttomt
lungevæv og pleuraeffusion. Begge tilstande giver anledning til dæmpning og svækket respirationslyd, med ved
lufttomt lungevæv vil der være stemmegenlyd evt. med
ægofoni, mens der ved pleuraeffusion vil være nedsat
stemmegenlyd uden ægofoni. Endvidere vil der ved
pleuraeffusion være bronkial respirationslyd umiddelbart
kranielt for området med dæmpning ved perkussion
og svækket respirationslyd, hvorimod der ved lufttomt
lungevæv, f.eks. som følge af pneumoni eller atelektase,
vil være bronkial respirationslyd direkte på området med
dæmpet perkussionslyd. Dog skal væskeansamlingen
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ved pleuraeffusion andrage mindst 300 ml før det giver
anledning til sikre stetoskopiske fund.

Beskrivelse og fortolkning af lungestetoskopi
Flere studier har vist, at anamnestiske oplysninger er
lungestetoskopien overlegne i forhold til at stille den korrekte diagnose, og de stetoskopiske fund bør derfor altid
betragtes som vejledende. Under stethoscopia pulmonis
beskrives de objektive fund i henhold til inspektion, palpation, perkussion og auskultation, og sættes i relation til

lungernes topografiske anatomi. Egentlige fortolkninger
af de stetoskopiske fund (f.eks. bronkospasme, lungestase etc.) bør udelades under objektivt og i stedet anføres under resume og konklusion. En række af de typiske
auskultatoriske mønstre er angivet i figur 3. Generelt bør
terminologien holdes simpel og systematisk, da talrige
(og farverige) tillægsord og beskrivelser både synes at
svække den diagnostiske sikkerhed og øge interobservatørvariationen.
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SYV SPØRGSMÅL TIL PERNILLE LYKKE PETERSEN

»

Title: The transversus abdominis (TAP) plane block.
A valuable option for postoperative analgesia?
Forsvar: Onsdag den 11. September 2013 kl. 14.00
Sted: Auditorium C, Glostrup Hospital

Hvad handler din afhandling om?
Postoperative smerter har en negativ effekt på patienterne evne til at komme sig efter et operativt forløb.
Multimodal smertebehandling er en tilgang til postoperativ smertebehandling, hvor forskellige smertestillende
medikamenter med forskellig virkningsmekanisme
kombineres for at opnå en additiv effekt samt at minimere bivirkninger fra hvert enkelt lægemiddel. Perifere
nerveblokader kan udgøre en del af en multimodal
tilgang til postoperativ smertebehandling. Transversus
abdominis plane (TAP) blok er et perifert nerveblok, der
bedøver bugvæggen og er dermed en potentiel mulighed
for at forbedre smertebehandlingen efter abdominale og
gynækologiske kirurgiske indgreb. Formålet med ph.d.’en
var at evaluere TAP-blokkets smertestillende effekt til mindre til moderat abdominalkirurgi i dagkirurgisk regi.
Hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning
tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig forskning eller klinisk praksis?
Det første studie i ph.d.’en var et topical review over
publicerede studier af TAP-blokkets smertestillende effekt,
der viste lovende resultater. Derefter fulgte to kliniske
studier med TAP-blok til henholdsvis laparoskopisk cholecystektomi og lyskebrokoperationer i dagkirurgisk regi.
TAP-blokket udviste en beskeden smertestillende effekt
efter cholecystektomi, hvorimod der ingen effekt fandtes
efter lyskebrokoperationer. I begge studier fik patienterne
en basis behandling med paracetamol og ibuprofen.
Det sidste studie i ph.d.’en var et metodestudie på 8 raske
forsøgspersoner, hvor vi undersøgte om TAP-blokkets
effekt kunne forlænges ved infusion af ropivacain via
TAP-katetre. Forsøget viste en begrænset sensorisk
dermatom-involvering i blokket, der til en vis grad blev
vedligeholdt med infusionen.
De lovende resultater i det initiale review kunne vi således ikke reproducere i de kliniske undersøgelser.
Der er siden vi startede dette ph.d.-forløb blevet publiceret mange kliniske studier af TAP-blok. Desværre er studierne meget heterogene både med hensyn til kirurgiske
procedure og blok teknik, samt type, koncentration og
volumen af anvendt lokal analgetika. Heterogeniteten af
studierne gør det svært at komme med en entydig anbefaling af TAP-blokket i klinisk sammenhæng.

Hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive ph.d.,
og hvordan kom du til at arbejde lige netop med det
valgte emne?
Jeg blev speciallæge uden den store viden og forståelse
for forskning og manglede evnen til at forholde mig
kritisk til den store mængde af ny viden, man bliver præsenteret for i klinikken. Et ph.d.-forløb giver en grundlæggende forskningsforståelse og jeg var så heldig at blive
tilbudt et ph.d.-forløb på Glostrup Hospital med Jørgen
B. Dahl som hovedvejleder. Jørgen har forsket meget i
postoperativ smertebehandling og emnet for min ph.d.
blev derfor indenfor dette område.
Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført dine
studier på en anden måde – i givet fald hvilke og hvordan?
Overordnet nej. Studierne blev med vejledernes hjælp
godt planlagt og de udførlige protokoller kunne bruges
undervejs i studierne og under skrivning af artiklerne.
Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet undervejs?
Jeg har haft gode vejledere under processen. Jeg har
glædet mig over alle de spændende kurser, jeg har
deltaget i under ph.d.-studiet og nydt at høre om andre
ph.d.-studerendes projekter lige fra tvangsfiksering af
psykiatriske patienter over ”the good grade pill” til basal
forskning omkring tumormarkører.
Frustrationerne har langt overvejende været af logistisk
karakter; bl.a. bevirkede hospitalsplanen at ”mine” patienter i fremtiden skulle overflyttes til et andet sygehus
og inklusion i de 2 kliniske studier blev et kapløb med tiden. Ligeledes blev min tålmodighed sat på prøve under
en af reviewprocesserne hos et tidsskrift.
Hvad skal du lave, når du er færdig med din afhandling?
Jeg fortsætter efter ph.d.-forsvaret i min stilling som
afdelingslæge i Anæstesi- og operationsklinikken,
HovedOrtoCentret på Rigshospitalet. Jeg har en delestilling mellem klinik og Enhed for Akut Smertebehandling
(EAS), hvor vi arbejder med optimering af den postoperative smertebehandling på Rigshospitalet ved kvalitetsudviklingsprojekter, forskning og undervisning.
Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret – og i givet
fald hvordan?
Ja, helt sikkert. Jeg er så heldig at have muligheden for
at forske videre indenfor postoperative smerter i samarbejde med professor Jørgen B. Dahl og overlæge Ole
Mathiesen i min nuværende stilling på Rigshospitalet.
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Mycamine®, pulver til infusionsvæske, opløsning 50 mg og 100 mg micafungin. Indikationer: Behandling af invasiv candidiasis. Profylakse mod Candidainfektion hos patienter, der gennemgår allogen hæmatopoetisk stamcelletransplantation eller patienter, der forventes at få neutropeni (absolut neutroﬁltal
< 500 celler/μl) i 10 dage eller mere. Voksne, unge ≥ 16 år og hos ældre: Behandling af candidiasis i øsofagus hos patienter, hvor intravenøs behandling er
passende. Beslutningen om at anvende Mycamine bør tage højde for den potentielle risiko for udvikling af levertumorer. Mycamine bør derfor kun anvendes,
hvis andre antimykotika ikke er hensigtsmæssige. (se ”særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen”) * Dosering: Prøver til svampekulturer
og andre relevante laboratorietests (inklusive histopatologi) bør tages før behandling for at isolere og identiﬁcere de(n) sygdomsfremkaldende organisme(r).
Behandlingen kan startes, før dyrkningsresultaterne og andre laboratorietests foreligger. Når resultaterne foreligger, bør den antimykotiske behandling justeres
i overensstemmelse med resultaterne. Dosering af Mycamine afhænger af patientens vægt og indikation: Invasiv candidiasis. Vægt > 40 kg. 100 mg/dag Max.
200 mg/dag. Vægt ≤ 40 kg. 2 mg/kg/dag Max. 4 mg/kg/dag. Profylakse mod Candida-infektion. Vægt > 40 kg. 50 mg/dag. Vægt ≤ 40 kg. 1 mg/kg/dag. Øsofageal
candidiasis. Voksne og børn ≥ 16 år og > 40 kg. 150 mg/dag. Voksne og børn ≥ 16 år og ≤ 40 kg. 3 mg/kg/dag. Efter rekonstitution og fortynding bør opløsningen
administreres som intravenøs infusion i løbet af ca. 1 time. Hurtigere infusioner kan føre til hyppigere histaminmedierede reaktioner. Behandlingsvarighed
Invasiv candidiasis: Behandlingsvarigheden af Candida-infektion bør være på mindst 14 dage. Infektionsbehandlingen bør fortsætte i mindst en uge, efter at
to på hinanden følgende negative blodprøver er taget, og efter at kliniske symptomer fra infektionen er ophørt. Candidiasis i øsofagus: Ved behandling af
candidiasis i øsofagus bør Mycamine administreres i mindst en uge, efter at kliniske symptomer er ophørt. Profylakse mod Candida-infektioner: Ved profylakse
mod Candida-infektioner bør Mycamine administreres i mindst 1 uge, efter at neutroﬁltallet er normaliseret. Erfaring med Mycamine hos patienter under 2
år er begrænset. Brug hos patienter med nedsat leverfunktion Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion.
De eksisterende data for brug af Mycamine hos patienter med svært nedsat leverfunktion er utilstrækkelige, og brug til disse patienter kan ikke anbefales.
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof, andre echinocandiner eller over for et eller ﬂere af hjælpestofferne. * Særlige advarsler og
forsigtighedsregler vedrørende brugen: Leverpåvirkning: Hos rotter blev der observeret udvikling af foci med forandrede hepatocytter (FAH) og
hepatocellulære tumorer efter en behandlingsperiode på 3 måneder eller længere. Den formodede tærskelværdi for tumorudvikling hos rotter
var omtrent i samme størrelsesorden som klinisk eksponering. Relevansen af denne observation for klinisk brug til patienter kan ikke udelukkes.
Leverfunktionen bør overvåges nøje under behandlingen med micafungin. For at mindske risikoen for adaptiv regenerering og mulig dannelse
af levertumorer anbefales der tidlig seponering ved signiﬁkante og vedvarende forhøjede værdier af ALAT/ASAT. Micafunginbehandling bør først
gives efter nøje vurdering af risk/beneﬁt-forholdet, især af patienter med svært nedsat leverfunktion eller kroniske leversygdomme med præneoplastiske
tilstande, som f.eks. fremskreden leverﬁbrose, cirrose, viral hepatit, neonatal leversygdom eller medfødte enzymdefekter eller hos patienter, som samtidig
får behandling, som har hepatotoksiske og/eller genotoksiske egenskaber. Børn < 1 år er muligvis mere udsatte for leverskade (se ”Bivirkninger”). Under
behandling med micafungin kan anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner forekomme, herunder anafylaktisk shock. Hvis sådanne reaktioner forekommer, bør
infusionen af micafungin afbrydes og passende behandling igangsættes. Eksfoliative hudreaktioner, såsom Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal
nekrolyse er blevet rapporteret. Hvis patienten udvikler hududslæt, skal patienten overvåges nøje, og micafungin seponeres, såfremt læsionen udvikler sig.
Patienter, som udvikler kliniske symptomer eller har laboratorieprøver, som viser hæmolyse under behandling med micafungin, bør overvåges nøje, for at
man kan følge en mulig forværring af disse tilstande, og vurdere risk/beneﬁt-forholdet med henblik på at fortsætte behandlingen. Micafungin kan forårsage
nyreproblemer, nyresvigt og unormale nyrefunktionsværdier. Patienten bør overvåges nøje, for at man kan følge en evt. forværring af nyrefunktionen. Samtidig
administration af micafungin og amphotericin B-desoxycholat bør kun anvendes, når fordelene klart opvejer risikoen og under omhyggelig monitorering
af toksiciteten af amphotericin B-desoxycholat. Patienter, som får sirolimus, nifedipin eller itraconazol i kombination med Mycamine, bør monitoreres for
sirolimus-, nifedipin- eller itraconazoltoksicitet, og dosis af sirolimus, nifedipin eller itraconazol skal om nødvendigt reduceres (se pkt. 4.5). Dette lægemiddel
til intravenøs brug indeholder laktose. Patienter med sjældne arvelige sygdomme som galaktose-intolerance, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktose
malabsorption bør ikke tage dette lægemiddel. * Interaktion med andre lægemidler: Micafungin har et lavt interaktionspotentiale med lægemidler,
som omdannes via CYP3A- medierede nedbrydningsveje. Der er udført interaktionsforsøg hos raske frivillige for at undersøge interaktionspotentialet mellem
micafungin og mykofenolatmofetil, ciklosporin, takrolimus, prednisolon, sirolimus, nifedipin, ﬂuconazol, ritonavir, rifampicin, itraconazol, voriconazol og
amphotericin B. I disse forsøg blev der ikke fundet bevis for, at farmakokinetikken af micafungin blev påvirket. Dosisjustering af micafungin er ikke nødvendig
ved samtidig administration af disse lægemidler. Samtidig administration af micafungin og amphotericin B-desoxycholat var forbundet med en 30 % øgning
i amphotericin B-deoxycholat eksponeringen. Da dette kan have klinisk betydning, bør samtidig administration kun ske, når fordelene klart opvejer risiciene
og under omhyggelig monitorering af toksiciteten af amphotericin B-desoxycholat. Patienter, som får sirolimus, nifedipin eller itraconazol i kombination med
Mycamine, bør monitoreres for sirolimus-, nifedipin- eller itraconazoltoksicitet, og dosis af sirolimus, nifedipin eller itraconazol skal om nødvendigt reduceres.
* Bivirkninger: De hyppigst indberettede bivirkninger var kvalme (2,8 %), forhøjet alkalisk fosfatase i blodet (2,7 %), ﬂebit (2,5 %, hovedsageligt hos HIVinﬁcerede patienter med perifert venekateter), opkast (2,5 %) og forhøjet aspartataminotransferase (ASAT) (2,3 %). Almindelig (31/100 til <1/10): Blod og
lymfesystem: leukopeni, neutropeni, anæmi. Metabolisme og ernæring: hypokaliæmi, hypomagnesæmi, hypokalcæmi. Nervesystemet: hovedpine. Vaskulære
sygdomme: ﬂebit. Mave-tarmkanalen: kvalme, opkastning, diarré, abdominalsmerter. Lever og galdeveje: forhøjet alkalisk fosfatase i blodet, forhøjet
aspartataminotrans-ferase (ASAT), forhøjet alaninaminotransferase (ALAT), forhøjet blodbilirubin (inklusive hyperbilirubinæmi) unormal leverfunktionstest. Hud
og subkutane væv: udslæt. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: pyreksi, rigor. Ikke almindelig (31/1.000 til <1/100): Blod og lymfesystem:
pancytopeni trombocytopeni, eosinoﬁli, hypoalbuminæmi. Immunsystemet: anafylaktisk / anafylaktoid reaktion, overfølsomhed. Det endokrine system:
hyperhidrose. Metabolisme og ernæring: hyponatremi, hyperkaliæmi, hypofosfatæmi, anoreksi. Psykiske forstyrrelser: insomni, angst, forvirring. Nervesystemet:
somnolens, tremor, svimmelhed, ændret smagssans. Hjerte: takykardi, palpitationer, bradykardi. Vaskulære sygdomme: hypotension, hypertension, rødmen.
Luftveje, thorax og mediastinum: dyspnø. Mave-tarmkanalen: dyspepsi, obstipation. Lever og galdeveje: leversvigt, forhøjet gamma-glutamyltransferase,
icterus, kolestase, hepatomegali, hepatitis. Hud og subkutane væv: urticaria, pruritus, erytem. Nyrer og urinveje: forhøjet serumkreatinin, forhøjet urinstof i
blodet, forværret nyresvigt. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: trombose på injektionsstedet, inﬂammation på injektionsstedet, smerte
på injektionsstedet, perifert ødem. Undersøgelser: forhøjet laktatdehydrogenase i blodet. Sjælden (31/10.000 til <1/1.000): Blod og lymfesystem: hæmolytisk
anæmi, hæmolyse. Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Blod og lymfesystem: dissemineret intravaskulær koagulation. Vaskulære
sygdomme: shock. Lever og galdeveje: hepatocellulær beskadigelse, inklusive letale tilfælde. Hud og subkutane væv: toksisk hududslæt, erythema multiforme,
Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse. Nyrer og urinveje: nedsat nyrefunktion, akut nyresvigt. Mulige allergilignende symptomer: Symptomer
såsom udslæt og rigor er indberettet i kliniske forsøg. Størstedelen var af mild til moderat grad og begrænsede ikke behandlingen. Alvorlige reaktioner (f.eks.
anafylaktoide reaktioner 0,2 %, 6/3028) blev indberettet som sjældne ved behandling med micafungin og kun hos patienter med alvorlige underliggende
sygdomme, (f.eks. fremskreden AIDS og maligne tilstande), som kræver samtidig behandling med ﬂere lægemidler. Bivirkninger i leveren: I de kliniske forsøg
med micafungin var den totale incidens af bivirkninger i leveren 8,6 % (260/3028) hos patienter, som blev behandlet med micafungin. Størstedelen af disse
bivirkninger var milde eller moderate. De hyppigste var forhøjet ALP (2,7 %), ASAT (2,3 %), ALAT (2,0 %), blodbilirubin (1,6 %) og unormale leverfunktionstests
(1,5 %). Få patienter (1,1 %; 0,4 % alvorlige) afbrød behandlingen pga. en hepatisk hændelse. Tilfælde af svært nedsat leverfunktion var ikke almindelige.
Reaktioner på injektionsstedet: Ingen af bivirkningerne på injektionsstedet var begrænsende for behandlingen. Børn: Hyppigheden af visse bivirkninger (angivet
i nedenstående tabel) var større hos børn end hos voksne patienter. Desuden ﬁk børn < 1 år ca. dobbelt så ofte en stigning i ALAT, ASAT og ALP end ældre
børn. Den mest sandsynlige årsag var forskelle i de underliggende sygdomme hos børn < 1 år i forhold til voksne eller ældre børn i de kliniske undersøgelser. På
det tidspunkt, hvor de indgik i undersøgelsen, var andelen af børn med neutropeni mange gange større end andelen af voksne patienter (40,2 % og 7,3 % af
henholdsvis børn og voksne). Det samme gjaldt for allogen SCT (29,4 % og 13,.4 %, henholdsvis) og hæmatologiske malignitet (henholdsvis 29,1 % og 8,7 %,).
*Prækliniske sikkerhedsdata: Micafungin var ikke mutagent eller klastogent i standardtestsundersøgelser, der omfattede både in vitro og in vivo tests.
En af testene var en in vitro-undersøgelse ”Unscheduled DNA Synthesis” med hepatocytter fra rotter. ATC-kode: J02AX05. Udlevering: BEGR. Tilskud: Nej.
Pakning og priser: 50 mg 3767,25 (AIP) 100 mg 5921,50 (AIP) (pr. den 03.26.2013). Dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk
*Afsnittet er forkortet/omskrevet.
Registreringsindehaver: Astellas Pharma Europe B.V., Holland.
Baseret på produktresumé dateret 01/2013. Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Astellas Pharma a/s på telefon: 4343 0355
Revideret februar 2013
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PROGRESS AND FUTURE OF ACADEMIC INTENSIVE
CARE MEDICINE IN SCANDINAVIA
Anders Perner, MD, PhD, EDIC, Professor at Dept. of Intensive Care, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet
Anne Berit Guttormsen, MD, PhD,DEAA, EDIC, Professor at Dept. of Intensive Care, Haukeland university hospital, Bergen
Eldar Søreide, MD, PhD, Professor at Dept. of Anaesthesiology and Intensive care, Stavanger University Hospital
Gisli H Sigurdsson, MD, PhD. Professor at Department of Anaesthesia and Intensive Care Medicine
Landspitali University Hospital, Reykjavik, Iceland
Hans Flaatten, MD, PhD. Professor and Medical director, ICU, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Jan Wernerman, MD, PhD, Professor at Karolinska University Hospital Huddinge, Stockholm Sweden
Jon Henrik Laake, MD, PhD, Chairman of the Clinical Practice Committee,
Consultant at Division of Critical Care, Oslo University Hospital, Norway
Morten Bestle, MD, PhD, EDIC, Ass. professor at Dept. of Intensive Care, Copenhagen University Hospital Hillerød
Ville Pettilä, MD, PhD, EDIC, Acting Professor in Anaesthesiology and Intensive Care Medicine,
University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland
Sten Rubertsson, MD, PhD, EDIC, Professor at Dept. of Surgical Sciences/Anaesthesiology & Intensive care,
Uppsala University, Sweden

Intensive care medicine has its roots in the polio
epidemic in Scandinavia in the fifties. Since then great
progress has been made and academic intensive care
medicine in Scandinavia is on the raise. Already more
than 15 years ago the idea of a Scandinavian intensive
care medicine network was launched. It resulted in the
post graduate training program, the research network,
and a strong position of Intensive Care Medicine within
the Scandinavian confederation SSAI. The activities today
occur at multiple levels, which deserve describing. By
doing so we hope to stimulate more activities and collaboration to further strengthen academic intensive care
medicine in Scandinavia through improved education,
clinical guidelines and research, and thereby the care of
our patients. Scandinavian intensive care medicine is
in the international forefront in many respects, but it is
time to increase our visibility on the international arena.
We feel that by further developing and displaying the
academic qualities, such visibility will come.

The educational program
SSAI’s postgraduate training program in intensive care
(http://www.ssai.info/education/training-programs/intensive-care.html) started with a two-year training program
in 1998 and since then more than 400 colleagues have
attended the program from all the five Nordic countries.
Many of these have taken the written and practical exams
constituting European Diploma in Intensive Care (EDIC)
1 and 2 and received the SSAI-IC Diploma. The benefits
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of improved care of patients, networking and obtaining a
common understanding of intensive care in the Scandinavian countries are likely to be substantial, but cannot
be measured. The training program is presently undergoing revision by the steering committee. As the basal speciality of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
in our countries contains the major part of the stipulated
competences as outlined by ESICM in CoBaTrICE (http://
www.esicm.org/education/cobatrice), it will in the future
be mandatory for candidates that they have passed EDIC
1 before they can enter the Scandinavian training program. The courses in the program will also more focus
on how to extract and apply existing evidence.
A major challenge to the Scandinavian collaboration is
to get continuous input to the training program from
all participating countries in terms of both candidates
and courses. We have to further consider possibilities to
lower the costs of courses and admit that the number of
candidates will probably decline in the near future. One
solution would be to combine relevant Scandinavian
activities in intensive care medicine at the same venue,
e.g. having training program courses in connection with
SCCTG meetings and the planned SSAI intensive care
meetings.

Evidence-based guidelines
Until now, SSAI guidelines for anaesthesia and intensive
care medicine have been developed by experts in relevant fields without a common methodology. Recently,
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the SSAI-board endorsed the methodology developed
by the GRADE-working group (http://www.gradeworkinggroup.org/). The Clinical Practice Committee coordinates this work. For intensive care medicine there are at
present three task forces working on guidelines for the
management of acute organ failure; respiratory failure,
circulatory failure and acute kidney injury, as well as a
fourth task force that develops guidelines for postoperative pain management. Here the emphasis is on informative (as opposed to normative) guidelines. The work is
done in collaboration with the GRADE-working group via
the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
(Kunnskapssenteret) in Oslo, and the progress will be
presented at the SSAI congress in August 2013 in Turku.

academics, whom all could contribute to and learn
from the array of activities. Such meetings will have the
potential to attract colleagues from other parts of the
world as faculty and active participants. The idea is to
arrange these meetings every second year in June in the
years not confined to the SSAI congress starting in 2014
in Helsinki. The program of the meetings is planned to be
thematic with single session and plenty of time for free
presentations and discussions. The idea is also to keep a
low budget profile. Hopefully these meetings will also be
used by all other activities within Scandinavian intensive
care medicine networks to meet and to disseminate their
activities. These summer symposiums will be under the
SSAI umbrella, and the SSAI Board is supporting the
initiative.

National intensive care registries
All the Scandinavian countries now have active national
registries of ICU admissions. This is a great progress and
collaboration between some of the registries has already
produced remarkable results (1). The registries differ in
design ranging from data gathered from the national
administrative hospital database in Denmark to units
reporting directly to the databases in Finland, Norway,
Iceland and Sweden. Due to civil registration numbers
we can track all patients in Scandinavia, which is unique
in the world, and give us the opportunity to make regional estimates on the use of ICU resources, including
mechanical ventilation and renal replacement therapy,
and outcome.

Perspectives

Clinical research
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OM KAPNOGRAFI OG BLODTRYKSMÅLING
Preben G. Berthelsen, MIA, Director DCAH
p.g.berthelsen@dadlnet.dk

»

“There has been a long-felt want in the surgical
operating room… for some practical form of apparatus
which will give with facility numerical equivalents for
variations in pulse tension…”
Cushing H. Boston Med. Surg. J. 1903;148:250-

Under et besøg i Italien blev Harvard-neurokirurgen Harvey Cushing opmærksom på Scipione Riva-Roccis blodtryksapparat. I løbet af få år blev det standard at måle
blodtrykket under anæstesi med Riva-Roccis metode. Og
tonsvis af blodtryk er blevet registreret i de 110 år der er
gået siden.

En medicinsk sandhed varierer konstant
I virkeligheden er vi ikke voldsomt interesserede i at
kende blodtrykket, idet målingen kun svagt afspejler det
vi rigtigt gerne vil vide noget om - hjertets pumpefunktion. Specielt problematisk er det at der ikke findes et
normalområde for blodtrykket hos den anæsteserede
patient (se blandt mange andre f.eks. Defining intraoperative hypotension – a comparison of blood pressure
during sleep and general anaesthesia. Soo JCL et al.
Anaesthesia 2011;66:354-).
Der findes algoritmer, hyppigt af lokalt tilsnit, som forsøger at korrigere for dette forhold. Der er mange variationer over det tema. Nogle steder må MAP ikke være
<60mm Hg mens det andre steder er helt OK hvis MAP

Fig 1. Franck-Starling check med kapnografen.
Monnet et al. 2013
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ikke er faldet mere end 30% etc. Yderligere kompliceres
blodtryksvurderingen og behandlingsalgoritmerne også
af, om patienten har hypertension til hverdag. Ingen af de
talrige regimer er baseret på solidt videnskabeligt grundlag. Da det altså er svært at vide om et blodtryksfald er
farligt eller ej giver blodtryksfald anledning til ængstelse
og en for rigelig anvendelse af pressorstoffer.
Moden svinger i øjeblikket mod anvendelse af TIVA med
propofol/remifentanil og trachealtube/larynxmaske. Sådanne anæstesier er ofte kendetegnede ved lavt blodtryk
og langsom puls. Det kliniske spørgsmål er så om trykket
er for lavt. Da blodtrykket er produktet af hjertefunktionen og den perifere vasculære modstand, kræver et
kvalificeret svar, at vi ”kender” en af de to faktorer.

Kapnografen - en kontinuerlig cardiac output monitor
Adolf Fick (1829-1901) beskrev i 1870 hvorledes hjertets
minutvolumen kunne bestemmes ud fra iltoptagelsen
og forskellen i iltindholdet i arterie- og blandet venøst
blod. Analoge forhold gør sig gældende for CO2 og da
der heldigvis er direkte proportionalitet mellem blodets
CO2-indhold og tension så afspejler ændringer i end-tidal
CO2 direkte ændringer i arterieblodets CO2-indhold. Organismens CO2-produktion under anæstesi afhænger af
patientens temperatur og RQ. Hvis disse faktorer og ventilationen er konstante så betyder en uændret end-tidal
CO2 også en bevaret hjertefunktion. Når CO2-udskillelsen
altså er uændret så skyldes et blodtryksfald et (hyppigst)
ufarligt fald i den perifere vasculære modstand. Der er
så ingen grund til inotropi/pressorterapi endsige frygt for
et uheldigt anæstesiologisk forløb. Hvis CO2-udskillelsen
derimod falder så er det tegn på problemer som kræver
indgriben.
Der er begrænsninger. Metoden kan kun anvendes under
kontrolleret ventilation. Den er kortvarigt invalid ved
bicarbonat indgift, CO2-insufflation (laparoscopi) samt
ved reperfusion af større iskæmiske områder. Lungeem-
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princip som i dag anvendes til at analysere respirationsluftens CO2-indhold.
Schweiziske Friedrich Miescher opdagede i 1880erne at
blodets pCO2 bestemmer minut-ventilationen. (Bemerkungen zur Lehre von Athembewegungen. Archiv fur
Anatomie und Physiologie 1885;355-380). (Han fandt
også, som den første, ”nuclein” (DNA) i hvide blodlegemers kerner i 1871).
Marie og August Krogh viste i 1910 at O2-optagelsen og
CO2-eliminationen var passive processer styret af tensionsforskelle over alveolemembranen. Tidens førende
respirationsfysiologer – Chr. Bohr (Kroghs mentor) og Haldane – var overbeviste om at det skete ved aktive sekretoriske processer. Dette modbeviste familien Krogh i syv
artikler, siden kaldt ”De syv små djævle”. (The mechanism
of gas-exchange I-VII. Skand. Arch. Physiol. 1910;23).

Fig 2. Verdens første (?) CO2 absorber og kapnometer.
John Snow målte forsøgsdyrs CO2 produktion før og
under anæstesi. Den expirerede CO2 absorberes af
”potash” i de to midterste kolber og vægtændringen,
bestemt off-line, var et mål for CO2 produktionen. Snow
fandt at CO2 udskillelsen faldt ca. 20% under æter eller
kloroform anæstesi

bolier eller nyopståede pulmonale dead-space områder
invaliderer kapnografen som en kontinuerlig cardiac output monitor, men det sker vel så sjældent, at det ingen
praktisk betydning har.

Kapnografen til monitorering af væskebehandling
For ganske nyligt er det vist at ændringer i end-tidal CO2
kan anvendes til at forudsige hjertets reaktion på en
øgning af det intravasculære volumen - og det meget
bedre end blodtryksmålinger. (End-tidal carbon dioxide
is better than arterial pressure for predicting volume
responsiveness by the passive leg raising test. Monnet et
al. Intensive Care Med 2013;39:93-100).

Hollænderen Brinkmans Carbovisor fra 1951 var den første
klinisk anvendelige kapnograf. Med den kunne man måle
den gennemsnitlige expiratoriske CO2. Carbovisoren spillede en afgørende rolle den 27. august 1952 da Bjørn Ibsen
overbeviste skeptiske medicinske kolleger på Blegdamshospitalets epidemiafdeling om, at patienter med bulbær
poliomyelitis døde af CO2-ophobning, acidose og kredsløbsshock og ikke af overvældende encephalit.
Først fra slutningen af 1980erne blev det almindeligt at
se anæstesiapparater med integrerede kapnografer på
operationsstuerne.

Konklusion
Selvfølgelig havde William Osler (1849-1920) en pointe da
han skrev at ”Errors in judgment must occur in the practice of an art which consists largely in balancing probabilities”. Han burde bare have tilføjet at balanceakten, for en
anæstesiolog, bliver lettere og sikrere hvis der anvendes
en kontinuerlig kapnografisk overvågning af kredsløbet.

Kapnometrien/kapnografiens historie
Engelske Joseph Black opdagede i 1774 kuldioxiden (fixed
air) som en bestanddel af den udåndede luft Franske
Antoine Laurent Lavoisier viste i 1789 (5 år før han mistede
hovedet i guillotinen) at stofskiftet kræver ”gaz oxigène”og
medfører udskillelse af ”gaz acide carbonique”.
Engelske John Snow konstruerede og anvendte i 1850
som den første en ”kapnograf” til at bestemme dyrs CO2udskillelse under anæstesi (On Narcotism by the Inhalation of Vapour. London Medical Gazette 1851;622-7).
Engelske John Tyndall påviste i 1864 CO2s evne til
koncentrationsafhængigt at absorbere infrarødt lys - det

Fig 3. Principskitse af Brinkmans Carbovisor. Indicatortuben indeholdt brommethylblåt som skiftede farve og
dermed lysgennemskinnelighed ved pH ændringer
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DASAIMS ÅRSMØDE 2013
TORSDAG 14.11.13
08.00

Registrering

09.00 – 10.00 Den 3. Ruben-forelæsning
Klinisk forskning er livsnødvendig
v/ Anders Perner
Moderator: Susanne Wammen
10.00 – 10.30 Udstilling – kaffe
10.00 – 15.00 Workshop – Ambu (3 x 1½ time med start kl. 10, kl. 12 og kl. 14)
10.30 – 11.30 Clinical consequences of long term opioid use
v/ prof i neurofarmakologi Tony Dickenson, London, UK og prof. Per Sjøgren, RH
Moderator: Eske Aasvang
An update on AKI and RRT in the critacally ill patient
v/ prof. Dr. H. Oudermans van Straaten, VU University Medical Center, Amsterdam, Holland
Moderator:
Optimering af kritisk syge børn før overflytning.
Nyfødte og større børn før overflytning til børneintensiv afdeling
v/ ovl. Ole Pedersen, OUH
Moderator: Mona Tarpgaard
Terapeutisk hypothermi. Indikationer, outcome, TTM studiet
- Target temperature management after OHCA – rationale og evidens
v/ Niklas Nielsen, MD, ph.d., dept. of anaesthesiology and intensive care medicine, Helsingborg Hospital
- Advanced postresuscitation care and survival after OHCA
v/ Jesper Kjærgaard, ovl. Kardiologisk klinik, RH
Moderatorer: Michael Wanscher og Jan Bonde
11.30 – 12.15 Frokostsymposium - OrionPharma
11.30 – 12.30 Udstilling – sandwich og vand i udstillingsområdet
11.30 – 12.30 Bag posteren
12.30 – 13.30 Præhospital behandling af hovedtraumer
v/ Vagn Eskesen
Moderator: Kim Garde
Kliniske etiske komiteer i Danmark
v/ ovl Mogens Skadborg, Resp Center Vest
Moderator: ovl Asger Petersen, BBH
Why pain is not just pain - an insight to the workings of neuronal networks
Et foredrag om fremskridt indenfor forståelse af nociceptionens mange delelementer
v/ prof i neurofarmakologi Tony Dickenson, London
Moderator: Eske Aasvang
Miljø og kulturs betydning for speciallægers efteruddannelse set i
lyset af ledelsernes krav om øget produktion
v/ led. ovl. Erik Jylling og forskningsleder Mette Krogh Christensen (Århus Universitet)
Moderator: Kirsten Bested og Karen Skjelsager
13.30 – 14.00 Udstilling – kaffe + frugt
14.00 – 15.30 Posterdiskussion (4-5) parallelle sessioner
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15.30 – 16.00 Udstilling – kaffe + kage eller lign
16.00 – 17.30 FYA-symposium
16.00 – 17.30 DAO generalforsamling
16.00 – 17.30 Forskningsinitiativet
Moderatorer: Nicolai Haase og Asger Granfeldt
16.00 – 17.30 DAD
v/ Kristian Antonsen
Moderator:
17.30 – 19.00 Middag
19.00 – 22.30 DASAIM generalforsamling

FREDAG 15.11.13
07.30

Registrering

08.00 – 08.30 Perioperativ væskebehandling af børn
v/ ovl Jens Åge Kølsen Petersen, Århus Universitetshospital (har givet accept)
Moderator: Jane Andersen
Sedation af kritisk syge patienter - en opdatering. Opdatering på sidste nye studier og
præsentation af nyt multicenter studie
v/ Palle Toft, OUH
Moderator: Thomas Strøm
Smertebehandling ved praktiserende anæstesiologer
v/ Gitte Handberg, overlæge på Smertecentret OUH
Moderator: Stephan Alpiger, praktiserende speciallæge
Etiske overvejelser i forbindelse med arbejdet på RCØ
v/ Michael Laub, RCØ
Moderator Asger Bendtsen, Glostrup
08.30 – 09.00 Udstilling – kaffe
09.00 – 09.30 Gravide og fødende i AK-behandling, hvad så?
v/ Thomas Bergholt, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d., gynækologisk-obstetrisk afd., Nordsjællands
Hospital, Hillerød
Moderator: Mette Gøttge Madsen
Nye skandinaviske retningslinjer for behandling af lette og moderate hovedtraumer
v/ Johan Undén, neurokirurg, (mangler tilbagemelding)
Moderator:
Orientering om ny målbeskrivelse
v/ Kirsten Bedsted
Moderator: Karen Skjelsager.
Er brug af halskrave præhospitalt til nogen nytte?
v/ Helge Asbjørnsen
Moderator: Charlotte Barfod
09.30 – 10.00 Udstilling – kaffe
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10.00 – 12.00 ACTA foredragskonkurrence – sponseret af SSAI
12.00 – 12.45 Udstilling – sandwich/vand i udstillingsområdet
12.00 – 12.45 Frokostsymposium - OctaPharma
12.45 – 14.15 Behandlingsmuligheder ved livstruende præhospital blødning
v/ Annemarie Bondegaard Thomsen
Moderator:
Kritisk syge børn - resultater fra arbejdsgruppe under SSAI: UL vejledt CVK, sedation og
ventilation
v/ Luana Jensen, ovl. Århus Universitetshosiptal, Jakob Gjedsted og Mona Tarpgaard
Moderator: Torsten Lauritsen
Intraoperative fluid infusion, which fluid and how much? Del 1
v/ prof Markus Rehm, Klinik für Anaesthesiologie, Ludwig-Maximilians-Universität München og Jakob
Steensballe, HOC, RH
Moderator. Jens Åge Kølsen Pedersen
Organisering af den akutte smertebehandling på tre universitetshospitaler, status og fremtid
v/ ovl Ole Mathiesen, EAS, RH og ovl Erik Jylling, OUH og ovl Lone Nikolajsen AUH
Moderator: Carsten Tollund
14.15 – 14.40 Udstilling – kaffe
14.40 – 15.10 Why do infused fluids leak? Why care? Del 2
v/ prof. Markus Rehm, Klinik für Anaesthesiologie, Ludwig-Maximilians-Universität München
Moderator: Frank Pott
Cerebral monitorering ved hjertekirurgi
v/ Bodil Rasmussen.
Moderator: Lisbeth Bredahl
Infiltration af kirurgiske cikatricer - virker det?
v/ Jørgen Dahl
Moderator: Carsten Tollund
Anæstesi til expræmature småbørn
v/ ovl Tom G Hansen, OUH
Moderator: Søren Walther
15.10 – 15.15 Kort pause
15.15 – 15.45 Shivering
v/ Sven Felsby
Moderator: Birgitte Ruhnau
Multidisciplinær stuegang på ITA - er det det, vi skal?
v/ overlæge Nikolaj Wesche, anæstesiafd., Nordsjællands Hospital og overlæge Christian von Plessen
Moderator: Mette Østergaard
Præoperativ FATE – giver det mening?
v/ Morten Bøtker, Randers
Moderator: Anne Tøttrup Klith
Anæstesi til unge voksne med hjertesygdom, herunder gravide
v/ Vibeke Hornbak, ovl RH
Moderator: Lars Folkersen
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15.45 – 18.00 PAUSE
18.00 – 19.00 Den 44. Husfeldt-forelæsning
Titel:
v/ Erik C. Jansen
Moderator: Susanne Wammen
19.00 – 02.00 Middag, prisoverrækkelser

LØRDAG 16.11.13
08.45 -

Registrering

09.00 – 09.45 Guidelines for anæstesi til kranietraume patienter ved ekstrakraniel kirurgi
v/ Klaus Koch
Moderator:
Jura på Intensiv. Hvad må vi og hvad skal vi, relation til patienter, presse og politi. Casebaseret
v/ cand.jur. Anne Murphy, SST
Moderator: Nanna Reiter
09.45 – 10.00 Kaffepause
10.00 – 11.30 Nye gadgets, devices og behandlingsmodi på ITA. Introduktion af nye
behandlingsmodi generelt
v/ Jacob Raben Greisen, overlæge, ph.d., Århus Universitetshospital, Skejby og Gunhild
Holmaas, overlæge, intensiv medicinsk sektion, Haukeland Universitetshospital, Skejby
Moderator: Susanne Ilkjær og Susanne Iversen
Dogmer i anæstesien
- relaxationsfri intubation, v/ Martin Kryspin Sørensen, Hillerød
- perioperativ NSAID: Går det? v/ Susanne Janum
- larynxmaske; udvidede indikationer – adipøse/bugleje v/ Louise Rovsing
Moderator: Karsten Skovgård Olsen og Mette Hyllested
11.30 – 12.15 Frokost
12.15 – 13.15 Den hæmatologiske patient på intensiv. Indikation, outcome, mortalitet, økonomiske
begrænsninger
v/ evt Lars Kjeldsen, klinikchef, hæmatologisk, RH
Moderator: Jens Schierbeck
Overvejelser vedrørende iværksættelse og ophør af behandling ved kritiske
neurokirurgiske tilstande
v/ Bo Bergholt og Niels Agerlin
Moderator: Niels Juul
13.15 – 14.00 Evt. politisk emne
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Ambu A/S afholder workshop torsdag d. 14. november 2013

Workshop i fleksibel optisk intubation og bronkoskopi
En kombination af teoretisk gennemgang samt “hands on”-workshop

Undervisere:
Lars Konge, thoraxkirurg, overlæge, ph.d., klinisk lektor og Michael Friis Tvede, anæstesiolog, afdelingslæge

Program:
Fleksibel optisk intubation. Uundværlig del af anæstesiologens ”værktøjskasse”
v/ Michael Friis Tvede

Fleksibel bronkoskopi. Optimal prøvetagning og komplet rensugning
v/ Lars Konge

Praktiske øvelser på fantomer med aScope 3
v/ Michael Friis Tvede og Lars Konge

For at optimere udbyttet for deltagerne vil der være et max. antal deltager pr. session på 16 personer.
Der bliver afviklet 3 sessioner á ca. 1½ times varighed: kl. 10.00-11.30, kl. 12.00-13.30 og 14.00-15.30

Workshoppen afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København, i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2013.
Deltagelse er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er nødvendig ( www.dasaim.dk )

Octapharma afholder frokostsymposium fredag d. 15. november 2013
Octaplex® - where and how to use a PCC product
Chaired by professor Pär Johansson, Denmark

Program:
The Danish guideline from DSKI, how to treat at massive bleeding v/ professor Pär Johansson, Denmark
Use of PCC for the management of bleeding under oral anticoagulant treatments
(Vitamin K Antagonists and direct anticoagulants) v/ professor Pierre Sié, France
Clinical experience in use of PCCs v/ professor James O’donnell, Ireland

Frokostsymposiet afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København, i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2014.
Der vil være frokost i tilknytning til symposiet. Deltagelse er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (www.dasaim.dk).
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Dexdor

®

RETTET TIL SUNDHEDSPERSONER:

- når RASS 0 til -3 ønskes
Et sedativum med analgesibesparende effekt til intensivpatienten
- fokus på patientkomfort

Forkortet produktresumé for Dexdor 100 mikrogram/ml,
koncentrat til infusionsvæske (dexmedetomidin)

Indikationer: Til sedation af voksne patienter på intensivafdeling, der
har behov for et sedationsniveau, der ikke er dybere end opvågning
ved verbal stimulering (svarende til Richmond Agitation-Sedation
Scale (RASS) 0 til -3). Kontraindikationer: Overfølsomhed over for

Torsdag den 14. november inviteres du til symposium

det aktive stof eller over for et eller ﬂere af hjælpestofferne. Udtalt
hjerteblok (af II. eller III. grad), medmindre der behandles med
pacemaker. Ukontrolleret hypotension. Akutte cerebrovaskulære

Symposiet afholdes i ”Denmark Room” på Radisson Blu Scandinavia Hotel , København, i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2013 . Der vil være frokost i tilknytning
til symposiet. Symposiet er gratis for deltagerne i årsmødet, men tilmelding er
nødvendig. Har du spørgsmål, eller ønsker du at deltage, er du velkommen til at
kontakte Louise Mortensen hos Orion Pharma på mail louise.mortensen@orionpharma.com eller tlf. 49126600.

tilstande. Bivirkninger: Meget almindelig: bradykardi, hypotension,
hypertension. Almindelig: hyper-/hypoglykæmi, agitation, myokardieiskæmi eller myokardieinfarkt, takykardi, kvalme, opkastning,
mundtørhed, abstinenssyndrom, hypertermi. Ikke almindelig:
metabolisk acidose, hypoalbuminæmi, hallucination, AV-blok
(I. grad), nedsat minutvolumen, dyspnø, abdominal distension,
uvirksomt lægemiddel, tørst. Særlige advarsler: Beregnet til anvendelse på intensivafdeling. Må ikke anvendes som inducerende
stof til intubation eller til at fremkalde sedation sammen med
muskelrelaksantia. Bolus- eller støddosis frarådes. Ikke egnet som
monoterapi ved status epilepticus. Forsigtighed ved behandling
af patienter med bradykardi, hypotension, hypovolæmi, rygmarvsskade og alvorligt nedsat leverfunktion. Dexdor kan nedsætte
den cerebrale blodgenemstrømning og intrakranielt tryk, og dette
skal tages i betragtning ved valg af behandling (forsigtighed ved
neurologiske forstyrrelser og hovedskader). Ved brat seponering
efter langvarig behandling har Į-2-agonister sjældent været sat i
forbindelse med abstinensreaktioner. Denne risiko skal overvejes, hvis patienten udvikler agitation og hypertension kort efter
seponering af dexmedetomidin. Kombination med betablokkere

Program

kan medføre hypotensiv virkning og bradykardi. Det vides ikke om
dexmedetomidin er sikkert at anvende ved malignt hyperthermisensitive personer, hvorfor det frarådes. Interaktioner: Der er ikke
påvist farmakokinetiske interaktioner mellem dexmedetomidin og
isoﬂuran, propofol, alfentanil og midazolam. Farmakodynamiske

11.30

Indledning
v. moderator overlæge Marianne Kjær Jensen,
Intensiv afdeling VITA, OUH

interaktioner ved samtidig administration af dexmedetomidin kan
det dog være påkrævet at reducere dosis af enten dexmedetomidin
eller det samtidige anæstetikum, sedativum, hypnotikum eller
opioid. Dosering og indgivelsesmåde: Kun til hospitalsanvendelse.
Fortyndes* inden i. v. administration. Intuberede og sederede
patienter: initial infusionshastighed på 0,7 mikrogram/kg/t (kan

11.35

"Sleep in critically ill patients"
v. Professor Dimitris Georgopoulos,
Department of Intensive Care Medicine,
University Hospital of Heraklion, Grækenland

reduceres ved svækkede patienter). Derefter trinvis tilpasning til
0,2-1,4 mikrogram/kg/t (1,4 mikrogram/kg/t bør ikke overskrides).
Ved inadækvat sedationsniveau med maksimal dosis skiftes til
alternativt sedativum. Indtil der er klinisk virkning af Dexdor, kan
der administreres propofol eller midazolam, hvis det er nødvendigt.
Behandlingsvarighed revurderes jævnligt. Ved nedsat leverfunktion overvejes reduceret vedligeholdelsesdosis. Ældre patienter:
normalt kræves ingen dosisjustering. Nedsat nyrefunktion: ingen
dosisjustering. Nedsat leverfunktion: anvendes med forsigtighed.

11.55

Kan man forbedre comfort for ITA patienterne
- kliniske erfaringer med dexdor®
v. overlæge Dorthe Bülow Keld,
Hjertecentret, Århus Universitets Hospital, Skejby

Evt. reduceret vedligeholdelsesdosis. Børn: der kan ikke gives
dosisanbefalinger for børn <17 år. *Fortynding med enten glucose
50 mg/ml (5%), Ringerlaktat, mannitol eller natriumchlorid 9 mg/
ml (0,9%) injektionsvæske, opløsning. Overdosering: Hyppigste
symptomer er bradykardi, hypotension, oversedation, somnolens
og hjertestop. Kardiovaskulære symptomer behandles som klinisk
indiceret. Sinusarrest ophæves spontant med eller responderer på
behandling med atropin og glycopyrrolat. Graviditet: dyrestudier har

12.10

Opsummering og diskussion

vist reproduktionstoksicitet. Den potentielle risiko for mennesker
kendes ikke. Må kun anvendes på tvingende indikation. Amning:
dyrestudier har vist udskillelse i modermælk hos rotter. En risiko

12.15

Afslutning

for spædbørn kan ikke udelukkes. Der skal tages en beslutning om
ophør af amning eller af behandling. Fertilitet: i dyrestudier med
rotter sås ingen virkning på fertilitet. Virkning på evnen til at føre
motorkøretøj eller betjene maskiner: ikke relevant. Pakninger og
priser (uge 34/35 2013 (AIP)): 5 x 2 ml ampuller kr. 881,78, 25 x 2
ml ampuller kr. 4408,91, 4 x 4 ml hætteglas kr. 1410,85, 4 x 10 ml

Arrangementet er anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI). Arrangementet er efter Orion Pharmas opfattelse i overensstemmelse med gældende regler på området, selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.

hætteglas kr. 3527,13. Pakninger og priser (uge 34/35 2013 (AUP)): 5 x
2 ml ampuller kr. 1138,75, 25 x 2 ml ampuller kr. 5758,40, 4 x 4 ml hætteglas kr. 1822,95, 4 x 10 ml hætteglas kr. 4482,85. For dagsaktuelle
medicinpriser se venligst www.medicinpriser.dk. Udlevering: BEGR.
Tilskudsberettiget: Nej. Indehaver af markedsføringstilladelse: Orion
Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland. Produktinformationen er forkortet. Et fuldstændigt produktresumé kan rekvireres
hos Orion Pharma A/S, Møllevej 9 A, 2990 Nivå, telefon 4912 6600.
August 2013
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TILMELDING - DASAIMS ÅRSMØDE 2013
DASAIMs årsmøde 2013 afholdes i dagene 14.-16. november
på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København
Tilmelding sker elektronisk via www.dasaim.dk som hidtil.
Evt. ændringer skal foretages inden d. 28. oktober 2013 - herefter koster det et gebyr på kr. 400,00 at annullere eller ændre i
tilmeldingen. Efter d. 8. november 2013 er tilmeldingen bindende.
OBS! Sidste frist for tilmelding til middag og prisoverrækkelser fredag er 8. november 2013.
Betalingen dækker udgifter til de videnskabelige sessioner, sandwich torsdag og fredag, frokostbuffet lørdag samt kaffe
alle 3 dage. Derudover betales for aftenarrangementerne: Buffet før DASAIMs generalforsamling torsdag samt middag og
prisoverrækkelser fredag. Alle sociale arrangementer er åbne for medlemmer med ledsagere og repræsentanter fra vore
samarbejdspartnere i industrien.
Booking af hotelværelse foretages nu direkte på hotellets hjemmeside - find linket på www.dasaim.dk - eller ring til
reservationskontoret: 3396 5000 - tryk 1 for reservation af værelser - og referer til koden: DASAIM.
Prisen er pr. nat kr. 1.375,- for enkeltværelse og kr. 1.475,- for dobbeltværelse.
Spørgsmål i forbindelse med årsmødet rettes til Tina Calundann: Email: sekretariat@dasaim.dk, tlf.: 3545 0420.

PRISER 2013

Mødepakke
Inden
9/10

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

Efter
9/10

Dagsbillet
Inden
9/10

Efter
9/10

500,-

750,-

200,-

325,-

DASAIM-medlem, speciallæge

1.800,-

2.500,-

900,-

1.200,-

Andre

2.900,-

3.500,-

1.400,-

1.700,-

Frokostsymposium torsdag d. 14/11 OrionPharma
Workshop torsdag d. 14/11 (kl. 10, kl. 12 og kl. 14) Ambu
Frokostsymposium fredag d. 15/11 Octapharma

Aftenarrangementer

Deltager

Ledsager

Firma-deltager

Aftenbuffet torsdag d. 14. november

200,-

250,-

450,-

Middag m. prisoverrækkelser fredag 15. november

450,-

450,-

1.100,-
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Agerlin, Niels, overlæge, MEVO, neurokirurgisk afd., NEU, Rigshospitalet
Alpiger, Stephan, praktiserende speciallæge, ph.d., Syddansk Smerteklinik Haderslev
Andersen, Jane, overlæge, anæstesi- og intensivafd., V, Odense Universitetshospital
Antonsen, Kristian, vicedirektør, Bispebjerg Hospital
Asbjørnsen, Helge, overlæge, akuttmedisinsk seksjon - KSK, Haukeland Universitetssjukehus
Bendtsen, Asger, overlæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
Bergholt, Bo, overlæge, neurokirurgisk afd., Hoved-Neuro-Centret, Aarhus Universitetshospital, NBG
Bergholt, Thomas, klin.forskningslektor, overlæge, ph.d., gynækologisk-obstetrisk afd., Nordsjællands Hospital, Hillerød
Bested, Kirsten, overlæge, anæstesiafd., Sygehus Lillebælt Vejle
Bonde, Jan, klinikchef, dr.med., ITA, ABD, Rigshospitalet
Bredahl, Lisbeth, overlæge, thoraxanæstesiologisk afd., HJE, Rigshospitalet
Bøtker, Morten, læge, anæstesiafd., Regionshospitalet, Randers
Christensen, Mette Krogh, forskningsleder, Københavns Universitet
Dahl, Jørgen B., professor, overlæge, dr.med., anæstesi, Rigshospitalet
Dickenson, Anthony, professor of neuropharmacology, dept., of neuroscience, physiology and pharmacology, University
College, London, UK
Eskesen, Vagn, overlæge, neurokirurgisk klinik, NEU, Rigshospitalet
Felsby, Sven, overlæge, dagkirurgi, Århus Universitetshospital, Skejby
Folkersen, Lars, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Garde, Kim, klinikchef, neuroanæstesiologisk klinik, NEU, Rigshospitalet
Gjedsted, Jakob, afdelingslæge, ph.d., anæstesi- og intensivafd., Århus universitetshospital, Skejby
Granfeldt, Asger, læge, ph.d, anæstesiafd., Århus Universitetshospital, NBG
Greisen, Jacob Raben, overlæge, ph.d., anæstesi- og intensivafd., Århus universitetshospital, Skejby
Handberg, Gitte, overlæge, smertecenter, Odense Universitetshospital
Hansen, Tom G., overlæge, anæstesi- og intensivafd., V, Odense Universitetshospital
Holmaas, Gunhild, overlæge, intensivmedisinsk seksjon, Haukeland Universitetssjukehus
Hornbak, Vibeke, overlæge, thoraxanæstesiologisk klinik, HJE, Rigshospitalet
Hyllested, Mette, overlæge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Haase, Nicolai, klinisk asst., ITA, Rigshospitalet
Ilkjær, Susanne, overlæge, ph.d., anæstesi- og intensivafd., Århus universitetshospital, Skejby
Iversen, Susanne, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Slagelse Sygehus
Jansen, Erik, overlæge, dr.med., anæstesi- og operationsklinikken, trykkammeret, HOC, Rigshospitalet
Janum, Susanne, klin.asst., epidemiklinikken, forskningslab., FIN, Rigshospitalet
Jensen, Luana, L., overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
Juul, Niels, overlæge, anæstesiafd., Hoved-Neuro-Centret, Aarhus Universitetshospital, NBG
Jylling, Erik, ledende overlæge, anæstesi- og intensivafd., V, Odense Universitetshospital
Kjeldsen, Lars, klinikchef, dr.med., hæmatologisk afd., FIN, Rigshospitalet
Kjærgaard, Jesper, overlæge, hjertemedicinsk klinik, HJE, Rigshospitalet
Klith, Anne Tøttrup, overlæge, Regionshospitalet, Randers
Koch, Klaus, afdelingslæge, anæstesiafd., Hoved-Neuro-Centret, Aarhus Universitetshospital, NBG
Laub, Michael, overlæge, dr.med., Respirationscenter Øst
Lauritsen, Torsten, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, JMC, Rigshospitalet
Madsen, Mette Gøttge, overlæge, anæstesiafd., Nordsjællands Hospital, Hillerød
Mathiesen, Ole, overlæge, ph.d., enhed for akut smertebehandling (EAS), Rigshospitalet
Murphy, Anne, cand.jur., Sundhedsstyrelsen
Nielsen, Niklas, MD, ph.d., dept. of anaesthesiology and intensive care medicine, Helsingborg Hospital
Nikolajsen, Lone, forskningsoverlæge, ph.d., anæstesiafd., ABD, Århus Universitetshospital, NBG
Oudemans-van Straaten, Heleen, professor, dr., dept. of intensive care medicine, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, Holland
Pedersen, Ole, overlæge, anæstesi- og intensivafd., V, Odense Universitetshospital
Perner, Anders, professor, overlæge, dr.med., ITA, ABD, Rigshospitalet
Petersen, Asger, overlæge, anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
Petersen, Jens Aage Kølsen, overlæge, anæstsiafd., Århus Universitetshospital
Plessen, Christian von, overlæge, Nordsjællands Hospital Hillerød, Lunge- og Infektionsmed. afd.
Markus Rehm, professor, Klinik für Anaesthesiologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München
Olsen, Karsten Skovgaard, overlæge, dr.med., operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
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Pott, Frank, overlæge, anæstesiafd., Z, Bisbebjerg Hospital
Rasmussen, Bodil Steen, overlæge, ph.d., intensivafd., klin.anæst., Aalborg Universitetshospital Syd
Reiter, Nanna, afdelingslæge, ITA, Rigshospitalet
Rovsing, Louise, overlæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
Ruhnau, Birgitte, klinikchef, anæstesi- og operationsklinikken, ABD, Rigshospitalet
Schierbeck, Jens, overlæge, anæstesi- og intensivafd., V, Odense Universitetshospital
Sjøgren, Per, professor, overlæge, dr.med., palliativt afsnit, onkologisk klinik, FIN, Rigshospitalet
Skadborg, Mogens, overlæge, exam.art.phil., MEVO, Aarhus Universitetshospital, Skejby, Respirationscenter Vest, Hjertecentret
Skjelsager, Karen, uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE, anæstesiafd., Næstved Sygehus
Strøm, Thomas, overlæge, ph.d., anæstesi- og intensivafd., V, Odense Universitetshospital
Sørensen, Martin Kryspin, læge, ph.d., Nordsjællands Hospital Hillerød
Tarpgaard, Mona, afdelingslæge, anæstesiafd., Hoved-Neuro-Centret, Århus Universitetshospital, NBG
Thomsen, Annemarie Bondegaard, overlæge, ph.d., anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Toft, Palle, professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., V, Odense Universitetshospital
Tollund, Carsten, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, ABD, Rigshospitalet
Undén, Johan,
Wammen, Susanne, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Wanscher, Michael, overlæge, ph.d., thoraxanæstesiologisk klinik, HJE, Rigshospitalet
Wesche, Nikolaj, overlæge, anæstesiafd., Nordsjællands Hospital, Hillerød
Østergaard, Mette, overlæge, anæstesiafd., Nordsjællands Hospital Hillerød
Aasvang, Eske, post.doc., enhed for kirurgisk patofysiologi, JMC, Rigshospitalet

Lægemidlets navn: Atropin Stragen, atropinsulfat 0,1 mg/ml, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.
Terapeutiske indikationer: Vagus-induceret bradykardi og bradykardi-relaterede tilstande, hvor hæmning af vagus-tonus er indiceret (f.eks. sinusbradykardi, atrioventrikulært blok). Præanæstetisk medicinering. Kontraindikationer:
obstruktiv sygdom i mave-tarm-kanalen. Lukket-vinklet glaukom eller en snæver-vinkel mellem iris og hornhinde. Akut blødning med ustabil kardiovaskulær status. Kontraindikationer gælder ikke
i forbindelse med brugen af atropin i livstruende situationer (f.eks. asystoli, forgiftninger). Bivirkninger: Bivirkningerne er dosisrelaterede og sædvanligvis reversible, når behandlingen ophører.
Meget almindelig: Synsforstyrrelser (mydriasis, hæmning af akkommodation, sløret syn, fotofobi). Nedsat bronkiesekretion. Tørhed i munden (besvær med at synke og tale, tørst), parasympatisk
Almindelig:
Ophidselse, koordinations-svigt, mental konfusion, og/eller hallucinationer (især ved højere doser), hypertermi. Takykardi (arytmier, forbigående eksacerbation af bradykardi). Rødme. Hæmning af
den parasympatiske kontrol af urinblæren, urinretention. Ikke almindelig: Psykotiske reaktioner. Sjælden: Allergiske reaktioner. Krampe-anfald, døsighed. Meget sjælden: Anafylaksi. Atriearytmier,
Ikke kendt: Hovedpine, rastløshed, ataksi, søvnløshed. Pædiatrisk population: Spædbørn, børn og børn med spastisk parese eller hjerneskade kan være
mere følsomme over for antimuskarine virkninger. Andre særlige populationer: Kan give ophidselse, koordinationssvigt, konfusion og/eller hallucinationer, især hos ældre. Særlige advarsler og
forsigtighedsregler vedrørende brugen:
koronar hjertesygdom. Skal bruges med forsigtighed til pt. med hyperthyreoidisme, lever- eller nyresygdom eller hypertension og til pt. med høj temperatur eller feber. Parenteralt indgivet atropin
skal bruges med forsigtighed til pt. med kronisk lungesygdom. Antimuskarine midler skal bruges med stor forsigtighed til pt. med autonom neuropati. Bør ikke gives til pt. med myasthenia gravis
undtagen for at reducere uønskede muskarine virkninger af en anticholinesterase. Nedsætter den gastriske motilitet, får den nedre øsofageale sphincter til at slappe af og kan forsinke gastrisk
forsigtighed til pt. med ileostomi eller kolostomi. Under inhalationsanæstesi (især med halothan) kan antikolinergika forårsage hjertearytmi. Andre særlige populationer: Det ser ud til, at personer
med Downs syndrom har en øget følsomhed over for nogle af virkningerne af atropin, hvorimod personer med albinisme kan have en nedsat følsomhed. Interaktion med andre lægemidler og
andre former for interaktion: Virkningerne kan forstærkes ved samtidig indgivelse af andre lægemidler med antikolinerg aktivitet, f.eks. tricykliske antidepressiva, spasmolytika, antiparkinsonmidler (f.eks. amantadin), visse antihistaminer, phenothiaziner, antiarytmika af klasse Ia (f.eks. disopyramid og quinidin), antiemetika, muskelafslappende midler. Kan også antagonisere de
gastrointestinale virkninger af cisaprid, domperidon og metoclopramid. Dosering og indgivelsesmåde: Vagus-induceret bradykardi og bradykardi-relaterede tilstande, hvor hæmning af
vagus-tonus er indiceret: Voksne: 0,5-1 mg iv. Pædiatrisk population: 0,01-0,02 mg/kg kropsvægt op til højst 0,6 mg pr. dosis. Præanæstetisk medicinering: Iv indgivelse umiddelbart før operation.
Hvis nødvendigt, er en im indgivelse 30-60 minutter før operation mulig. Voksne: 0,3-0,6 mg. Pædiatrisk population: 0,01-0,02 mg/kg kropsvægt (højst 0,6 mg pr. dosis). Generelt skal dosis justeres i
henhold til pt. respons og tolerance. Dosis øges normalt indtil bivirkningerne bliver uudholdelige op til en total maksimal dosis på 3 mg. Herefter giver en lille reduktion i dosis generelt den
højeste dosis, der tåles af pt. Særlige populationer: Det anbefales at udvise forsigtighed i forbindelse med behandling af pt. med nedsat nyre- eller leverfunktion og i forbindelse med behandling
af ældre. Pakningsstørrelser: Fyldte injektionssprøjter pakket enkeltvis i en æske med 10. Udlevering: B. Pris: AUP 743,55 kr (pr. 04-06-2013). Tilskudsstatus: Ingen tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelse: Stragen Nordic A/S, Helsingørsgade 8C, 3400 Hillerød.
Teksten er forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume (26.11.2012). Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Stragen Nordic.
Lægemidlets navn: Efedrin Stragen, ephedrinhydrochlorid 3 mg/ml, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.
Bivirkninger:
Terapeutiske indikationer: Hypotension forbundet med spinal, epidural eller generel anæstesi. Kontraindikationer:
Almindelig: forvirring, angst, depression, nervøsitet, irritabilitet, rastløshed, afkræftelse, søvnløshed, hovedpine, svedafsondring, palpitationer, hypertension, takykardi, dyspnø, kvalme, opkastning.
Sjælden: hjertearytmier, akut urinretention. Ikke kendt:
niveauer, overfølsomhed, psykotiske tilstande, frygt, tremor, hypersalivation, episoder af glaukom med lukket vinkel. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Skal
anvendes med forsigtighed ved: hyperthyreoidisme, hypertension, hjerte-karsygdom (iskæmisk hjertesygdom, arytmi eller takykardi, okklusive vaskulære sygdomme, herunder arteriosklerose,
med: cyclopropan, halothan eller andre halogenerede anæstetika. Øget risiko for arytmier ved indgift til pt., der får hjerteglykosider, quinidin eller tricykliske antidepressiva. Hypokaliæmi
forbundet med høje doser ephedrin kan medføre øget modtagelighed over for digitalisinducerede hjertearytmier. Hypokaliæmi kan forstærkes ved samtidig indgivelse af aminophyllin eller andre
xanthiner, kortikosteroider eller af behandling med diuretika. Indeholder 3,32 mg (0,144 mmol) natrium pr. ml. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Kombinationer, der frarådes: Indirekte virkende sympatomimetika (phenylpropanolamin, pseudoephedrin, phenylephrin (metaoxedrin), methylphenidat) - Risiko for vasokonstriktion og/eller akutte episoder af
hypertension. Halogenerede inhalationsanæstetika - Alvorlige ventrikulære arytmier (øget hjerteirritabilitet). Tricykliske antidepressiva (f.eks. imipramin)+ Noradrenerge-serotonerge antidepressiva
- Væsentligt øget blodtryk. Kombinationer, der kræver forsigtigheds(minalcipran, venlafaxin) + Sibutramin - Paroksysmal hypertension med mulighed for arytmier.
regler vedrørende brugen: Nonselektive MAO-hæmmere - Stigning i adrenalins og noradrenalins blodtryksforhøjende virkning, som sædvanligvis er moderat. Må kun bruges under strengt lægeligt
tilsyn. Selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid, toloxaton)+ Linezolid - Risiko for øget blodtryksforhøjende virkning. Må kun bruges under strengt lægeligt tilsyn. Theophyllin - Samtidig indgivelse
kan medføre søvnløshed, nervøsitet og gastrointestinale problemer. Clonidin- Øget trykrespons på ephedrin hos pt., der allerede er behandlet med clonidin. Kortikosteroider - Ephedrin har vist sig
at øge clearance af dexamethason. Antihypertensiva
Oxytocin- Hypertension
med karkontraherende sympatomimetika. Dosering og indgivelsesmåde: Ephedrin må kun bruges af eller under tilsyn af en anæstesilæge/ narkoselæge. Til iv brug. Voksne og børn over 12 år:
samlede indgivne dosis
af 24 timer
må ikke overstige
32 ·i løbet
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2013 150 mg. Børn under 12 år: 0,5-0,75 mg/kg eller 17-25 mg/m2 hvert 3.-4. minut i henhold til respons. Ældre: Som til voksne. Pakningsstørrelser: Fyldte sprøjter pakket enkeltvis i en æske med 10 sprøjter. Udlevering: B. Pris: AUP 743,55 kr (pr. 04-06-2013). Tilskudsstatus: Ingen tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelse:
Stragen Nordic A/S, Helsingørsgade 8C, 3400 Hillerød.
Teksten er forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume (02.01.2013). Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Stragen Nordic.
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Altid klar med fyldt injektionssprøjte
– en nålefri løsning
Ingen yderligere håndtering. Klar til brug.
Tydelig mærkning og Luer Lock for sikker anvendelse.
Kan nedsætte spild.

Pharmapack Award i kategorien
”Security of use-hospital product”
Tilberedning og administrering af lægemidler giver
risiko for stikskader, fejlmærkning, forveksling af
lægemidler samt nosokomielle infektioner.(1-3)
European Section and Board of Anaesthesiology,
UEMS, anbefaler at fyldte injektionssprøjter anvendes,
hvor det er muligt.(4)

Kontakt Stragen Nordic for mere information
Stragen Nordic A/S, Helsingørsgade 8C, 3400 Hillerød, tlf. 31 22 83 91, info@stragen.dk
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Referencer (1) G. Aulagner, P. Dewachter, et al. Prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie. Recommandation de la SFAR - Novembre 2006. (2) Ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, DGS/DHOS, CTIN/Septembre 2003. Désinfection des dispositifs médicaux en anesthésie et en réanimation. (3) J-L. Pourriat, P. Gorce. Infections nosocomiales: prévention en anesthésie. MAPAR
1997, P.547-561. (4) http://www.eba-uems.eu/resources/PDFS/EBA-UEMS-recommendation-for-Safe-Medication-Practice.pdf. European Section and Board of Anaesthesiology UEMS 1, October, 2011.
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Professor Per Sjøgren (DK)

Professor Anthony Dickenson (UK)

Per Sjøgren har siden den medicinske embedseksamen
i 1983 dedikeret sig til behandlingen af og forskningen
i cancerrelaterede smerter. Således begyndte han som
klinisk assistent på Cancersmerteklinikken ved Finseninstituttet i 1986, blev speciallæge i anæstesi i 1997 og kort
derefter grundlagde og ledte han i 2001 den palliative
enhed på Bispebjerg Hospital. Siden 2012 har Han været
professor i palliativ medicin ved Rigshospitalet, Københavns Universitet.

Anthony Dickenson er en international anerkendt topforsker indenfor basale smertemekanismer. Han er uddannet i basal videnskab i London og har arbejdet i Paris,
Californien og Frankrig. Han er Professor of Neuropharmacology ved Department of Neuroscience, Physiology
and Pharmacology ved University college London, hvor
han har arbejdet siden 1983. Anthony Dickenson er
forfatter til mere end 275 peer-reviewed artikler og er en
efterspurgt foredragsholder ved kongresser, men også
på TV (BBC), hvilket man forstår når man har oplevet ham
gøre foredrag om tilsyneladende komplicerede emner
tilgængelige og fascinerende. Størstedelen af hans forskning er indenfor smertemekanismer i centralnervesystemet, herunder hvordan smerte kan kontrolleres både
under normale og patologiske tilstande, og især hvordan
hjernens inhiberende signaler modulerer smertesignaler
før de når til bevidstheden.

Per Sjøgren opnåede den medicinske doktorgrad i 2006,
er medforfatter på ca. 170 peer-reviewede artikler og
bogkapitler, har holdt mere end 250 foredrag nationalt og
internationalt og er vicepræsident i European Association
for Palliative Care (EAPC). Per Sjøgren er en international
anerkendt ekspert især indenfor palliation, kognitiv funktion hos patienter med cancer, samt effekter af langtidsforbrug af opioider. Hans foredrag på årsmødet vil netop
omhandle betydningen og konsekvenserne af langvarig
opioidbehandling. En behandling der gives til 3-5% af befolkningen, med velkendte bivirkninger i form af kvalme,
sedation, kognitive forstyrrelser, kløe, etc., men også
fysisk afhængighed, misbrug, suppression af immunsystemet, opioidinduceret hyperalgesi etc. Foredraget
vil sætte konsekvenserne af et langvarigt opioidforbrug
i en klinisk kontekst med relevans for anæstesilæger.
Professor Per Sjøgren holder sit foredrag sammen med
professor Anthony Dickenson, der vil beskrive de basale
patofysiologiske konsekvenser af langvarige smerter og
medicinsk behandling.
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På årsmødet vil Anthony Dickinson holde foredrag sammen med Per Sjøgren om, hvilke ændringer der opstår
i det nociceptive system, når man udsættes for langvarig smerte og får langvarig smertebehandling. Anthony
Dickenson’s anden forelæsning på årsmødet handler om,
hvordan smerte ændrer neurofysiologien og hvad kroppen
gør for at modulere smertesignaler, således at disse enten
hæmmes eller forstærkes. Foredraget vil strække sig over
en gennemgang af basale mekanismer til hvordan det kan
påvirke den kliniske virkelighed patienten er i.
Vi glæder os over at kunne præsentere disse to internationalt anerkendte eksperter, og deres viden om smertemekanismer og konsekvenserne af opioidbehandling.
Foredragene vil ruste enhver anæstesiolog til en bedre
forståelse for, og behandling af patienterne, uanset hvilken af anæstesiologiens søjler man tilhører.
DASAIMs Smerteudvalg

| DASAIMS ÅRSMØDE 2013 |

Professor Markus Rehm

Johan Undén

Alle anæstesilæger kende det: Patient har lavt blodtryk,
arteriekurven gynger og patienten er allerede 2 liter i
overskud. Skal man give mere væske? Hvilken væske
skal man vælge? Hvorfor siver væske egentlig ud af
karbanen efter infusion? Betyder det noget? Hvor meget
krystalloid/kolloid skal der til for at erstatte blodtab?

Johan Undén er anæstesiolog fra Malmø, Sverige, medlem af Scandinavian Neurotrauma Comittee.
Hovedforfatter på netop publicerede Skandinaviske
guidelines for behandling af milde og moderate hovedskader. Derudover har Johan Undén et omfattende forfatterskab indenfor området monitorering og behandling af
neurotraumer.

Det er spørgsmål mange anæstesilæger hyppigt stiller
selv. Anæstesiudvalget vil på DASAIM’s årsmøde forsøge
at besvare disse spørgsmål i 2 sessioner om væskebehandling.
I ”Intraoperativ Fluid Infusion. Which Fluid and How
Much?” vil professor Markus Rehm, Ludwig Maximilian
Universität, München, komme med sit bud. Professor
Rehm er én af Europas førende eksperter på området
med en stor og pågående forskningsaktivitet inden for
emnet. Efter professor Rehms indlæg, bliver arbejdet
med en dansk vejledning for intraoperativ væskebehandling præsenteret af Jakob Stensballe, afdelingslæge og
ph.d., anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet. Der vil til sidst blive tid til diskussion.
I ”Why do Infused Fluid Leak? Why Care?” vil professor
Rehm præsentere den nyeste viden om kapillærmembranen. Hvad sker der når kapillærerne bliver utætte og
hvad betyder det for væskestrategien under anæstesi og
kirurgi?”
Anæstesiudvalget

Afdelingslæge Klaus Koch
Klaus Koch, afdelingslæge, Aarhus. Arbejder til dagligt på
neuroanæstesiologisk afsnit og har således hånden nede
i substansen hver dag. Vil præsentere de nye retningslinjer for anæstesi til patienter med kranietraume, der skal
have foretaget ekstrakraniel kirurgi, fra den teoretiske og
praktiske synsvinkel.
Neuroanæstesiudvalget

Overlæge Thomas Bergholt
Overlæge Thomas Bergholt, obstetriker, Hillerød Hospital,
er forskningslektor, klinisk lektor, forskningsansvarlig
og er vejleder for flere phd-studerende. Han har skrevet
ph.d. om kejsersnit og er ved at færdiggøre en master of
evidencebased healthcare.
Obstetrisk anæstesiudvalg
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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 ﬂeksibelt 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.

COBAS and LIFE NEEDS ANSWERS
are trademarks of Roche.
© 2011 Roche
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Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 99 52
www.cobas.com
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi
videnskabeligt og fagligt under følgende former:
1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens
skøn, som anerkendelse for et originalt videnskabeligt
arbejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats
2. Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, som har ydet en videnskabelig indsats eller
til anæstesiologer, som ønsker at studere specielle
emner
3. Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af
DASAIMs møder
4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv
Medicins Fond, att.: Advokat Keld Parsberg, Bredgade
23, 1260 København K. Ansøgningsfristen er 30. april og
30. september.

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

Lippmann Fonden
Lippmann Fonden (oprindelig S&W fonden) blev oprettet i 1977 af nu afdøde direktør for Simonsen &Weel,
Ole Lippmann, kendt bl.a. fordi han gav anæstesi til Erik
Husfeldt’s første pneumonektomi på Rigshospitalet.
Fonden støtter bl.a. lægevidenskabelige, humanitære
og almennyttige formål.
I mange år har Lippmann Fonden hvert år doneret kr.
50.000 til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv
Medicin mhp. støtte til forskning indenfor anæstesiologien. Ansøgninger vedr. disse 50.000 kr. sendes i
elektronisk 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 anæstesisygeplejersker og anæstesilæger), der arbejder med mindre,
overskuelige, men originale kliniske projekter, hvortil
det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at opnå støtte
fra større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog
støttes kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde,
f. eks. når der er tale om fremlæggelse af væsentlige
originale danske forskningsresultater. Undtagelsesvis
støttes også ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse
af disputats (men ikke ph.d.). Ansøgninger til denne del
af fonden stiles til fondens bestyrelse og fremsendes
til Advokat Henrik Wedell-Wedelsborg, Advokatfirmaet
Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer.
Ansøgningsfrister er 1/5 og 1/10.

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

Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond

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 lungeog kredsløbsproblemer. Legatet uddeles til enkeltpersoner eller institutioner i få portioner. Der foreligger
ikke specielle ansøgningsskemaer, men ansøgning med
kortfattet beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan,
kortfattet curriculum samt oplysninger om evt. ansøgning om støtte fra andre steder. Ansøgning i 3 eksemplarer sendes til Holger og Ruth Hesses mindefond, c/o
Inga Hesse Kovstrup, Brandsøvej 17, Skærbæk, 7000
Fredericia. Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgningsmaterialet vil blive behandlet fortroligt. Såfremt legatet
tilfalder en anæstesiolog, finder uddelingen sted i
forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond til
fremme og optimering af det operative patientforløb
Fondens formål er at virke til fremme og optimering af
det operative patientforløb ved at yde støtte og bistand til forskning og behandling med speciel interesse
i smertereduktion, nedsættelse af rekonvalescens,
reduktion i komplikationer, samt tidlig hjemsendelse
fra hospital. Uddeling af disponibelt beløb i henhold til
fundatsen sker efter bestyrelsens skøn én gang årligt
med uddeling af legatet i forbindelse med DASAIMs
årsmøde (- 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
videnskabelige - og æstetiske formål.
Ansøgningen stiles til Fondsbestyrelsen og sendes til
advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København
K. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer.
Ansøgningsfrist 1/10.

DASAIMs Forskningsinitiativ
I november 2012 vedtog DASAIMs generalforsamling igen at hensætte et beløb
af selskabets overskud til forskningsformål.

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

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

Ansøgning
Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på www.dasaim.dk . Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde
en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede eller accepterede
artikler).
Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til:
Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Ansøgningsfristen er 1. oktober 2013.
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| KURSER, SYMPOSIER, MØDER OG KONGRESSER |

SSAI Training Program in Intensive Care Medicine
Important Changes of the Program
The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) has co-ordinated an advanced
training program in Intensive Care Medicine for doctors working at Scandinavian hospitals since 1998. Un l
now some 400 Scandinavian intensivists have been trained during the 15 programs organized so far. The aim
and the content of the program was designed more than 15 years ago and the result of the program is that
Scandinavian Intensive Care Medicine is in the interna onal forefront clinically. Most major Scandinavian ICUs
are now run by former par cipants of the program and the network created is func onal. The only major
modifica on of the program so far is the introduc on of the ICU project, which is basically an adapta on to the
so called Bologna process for European Academic training.
The program steering group has now come to the conclusion that a further step forward is needed. The presence
of the program has influenced the basic specialty training for Anesthesia and Intensive Care Medicine, so that
more of the formal knowledge required is covered during that training. The need for the future is to strengthen
the competence to extract evidence from the current literature and presenta ons at mee ngs. To meet this
extended aim the program needs to be partly reorganized. Most importantly, the requirement for accepta on
into the program will from now on include a suﬃcient knowledge of basics in Intensive Care Medicine as reflected
in the EDIC Part I (European Diploma in Intensive Care Medicine). The steering group will during the coming year
reveal details in the new program, but the framework (2 years, rota ons, ICU project, interna onal experience,
5-6 courses) will remain (see further informa on on www.SSAI.info).

Summary of Changes in the Scandinavian Training Program in Intensive Care Medicine
1. There will be no program star ng in 2014 and no applica ons can be filed during 2013.
2. Next program starts in January 2015 with delegates selected from applica ons in the fall of 2014.
3. EDIC I exam -passed and registered - will be compulsory to apply for the program.
4. There will be 5-6 courses organized during the program. Their content will focus on new knowledge,
controversies and clinical problem-solving, using the basic and scien fic content of intensive care
medicine covered by EDIC I as a ground for reasoning.

In April 2013
SSAI-IC Steering CommiƩee
Gisli H Sigurdsson, Sten Rubertsson, Jan Wernerman, Chris an Rylander, Morten Bestle,
Katrin Thormar, Ulrik Skram, Hans Flaa en, Anne Berit Gu ormsen, Anna Kuitunen, Sari.Karlsson
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Tirsdag den 19. november 2013, kl. 15.30-18.00
Rigshospitalet, auditorium 2
15.30 - 15.35

Åbning
Klinikchef, dr.med. Jakob Trier Møller, Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet

15.35 - 15.50

Hvem er Erik - en faglig vinkel
Professor, overlæge, dr.med. Lars S Rasmussen, Anæstesi- og operationsklinikken, HOC,
Rigshospitalet

15.50 - 16.35

Hyperbaric Oxygen and Neuroplasticity - thermodynamic view and clinical data
Dr. Shai Efrati, Head of Research & Development unit, Head of the Hyperbaric Institute,
Assaf-Harofeh Medical Center, Israel

16.35 - 16.55

Strålebehandling af hoved-hals-kræft: Helbredelse, men ikke uden komplikationer
Professor, overlæge, dr.med. Lena Specht, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

16.55 - 17.10

Hyperbar oxygenbehandling af senfølger til strålebehandling af hoved-hals cancer
Tandlæge, ph.d., Lone Forner, Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet

17.10 - 17.40

Erik og Grønland
Chefkonsulent, cand.polit. N.O. Coops Olsen

17.40 - 17.55

Om Erik - Det internationale samarbejde - INFECT
- person og kollega
Overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard, Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet

17.55 - 18.00

Afrunding
Klinikchef, dr.med. Jakob Trier Møller, Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet

18.00 -

Reception
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Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I
______________________________________________________________________________________________________________________________

Skejby Symposium
Den intensive patient, der udvikler abdominale problemer
Torsdag den 3. Oktober 2013, kl. 12.15 – 20.00.
Aarhus Universitetshospital, Skejby. Auditorium A, Indgang 6, Brendstrupgaardvej 100, 8200 Århus N
Læger kan tilmelde sig til Birgit Nielsen på tlf. 2920 3396 eller via email: birgit.nielsen@pfizer.com med
angivelse af, om deltagelse i symposiet er med eller uden deltagelse i traktementet.
Mødet er et samarbejde mellem Skejby Sygehus og Pfizer Danmark.
Program
Kl. 11.45-12.15 Registrering ( Sandwich)
Kl. 12.15-12.20 Velkomst
Kl. 12.20-14.20 Leveren
Stigende levertal . S-ammonium. Alarmsymptomer på en lidende lever Hvornår skal levermedicinsk afdeling kontaktes ?
Leverinsufficiens. Graduering, relevans på intensiv afdeling, medicinjusteringer og interaktioner. Levercirrose. Hvad skal vi
være særligt opmærksomme på? Hæmodynamik. Vasokontraherende medikamenter ? Udtømning af ascites. lbumsubstitution,
antibiotikapolitik, laksantia. Stigende intraabdominalt tryk. Aflastning hvornår, hvordan Hepatorenalt syndrom. Definition,
patofysiologi, disponerende faktorer, hvad skal man være opmærksom på behandling ? Ernæring til den leversyge patient.
MARS Hvornår er det aktuelt ?

v/Afdelingslæge, klinisk lektor Ph.D Niels Kristian Aagaard, Medicinsk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital.

Kl. 14.20-14.50 Pause - Kaffe, kage
Kl. 14.50-15.35 Pancreas
Kronisk/ akut pancreatit. Differentiering, behandling – hvordan? Tolkning af en akut forværring. Kan vi forhindre akut
forværring ?

v/ Afdelingslæge Niels Christian Bjerregaard, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L, Aarhus Universitetshospital
Kl. 15.35-16.20 Udredning
Parakliniske undersøgelser. Ultralyd. Hvornår ?, hvilke oplysninger får vi ? CT-abdomen. Hvornår ?, hvilke oplysninger får vi
med og uden kontrast ? MR-abdomen. Hvornår ?

v/ Overlæge Lars Peter Larsen, Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Kl. 16.20-16.50 Pause Kaffe, frugt
Kl.16.50- 17.35 Med kirurgiske øjne
Paralyse/ Ileus. Abdominal compartment. Hvornår?, behandling ? Sonde (overløb, -sug, proppes). Hvornår? Enteral ernæring
ved en lidende tarm. Hvornår? Sonde. Ventrikel ? – duodenum? Laksantia. Hvornår?, hvilke

v/ Overlæge Niels Thomassen, Kirurgsk Afdeling, P, Aarhus Universitetshospital.

Kl. 17.35-18.10 Koagulation
Lav PP – Antikoagulantia. Hvornår til lever/nyre insufficiente og immobiliserede? Hyppigste koagulationsforstyrrelser hos den
intensive patient. DIC-tal. Vurdering. Nye, supplerende undersøgelser. HIT. Tolkning og konsekvenser

v/ Professor Anne-Mette Hvas, Center for hæmofili og trombose, Aarhus Universitetshospital.

Kl. 18.10-18.15 Pause
Kl. 18.15-18.45 Den farmakologiske vinkel
Interaktioner og polyfarmaci. Ved leverinsufficiens, pancreasinsufficiens, nedsat mave-tarm-funktion. Klinisk relevante
overvejelser. Undgå bestemte farmaka ?, justere dosis ?

v/ Overlæge Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitet.

Kl. 18.45-19.20 Ernæring
Optimering af ernæring. Ved nedsat mave/tarm funktion, aspirater, stort opdrevet abdomen. Enteral eller IV-ernæring.
Hvornår. Vitaminer og mineraler. Har det en plads på intensiv afdeling ?

v/Overlæge Dorte Illum, ITA, Aarhus Universitetshospital.

Kl. 19.20-19.25 Afslutning
Kl. 19.25-20.00 Let traktement i forhallen foran Auditorium A
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INTENSIV SYMPOSIUM 2014
Hindsgavl Slot, Middelfart
fredag d. 24. januar - lørdag d. 25. januar

Fredag d. 24. januar 2014
09.00 - 10.00
10.00 - 10.10

Registrering. Udstilling. Kaffe og rundstykker
Velkomst v/ Marianne Simonsen

Sepsis
10.10 - 10.55
10.55 - 11.40
11.40 - 11.50
11.50 - 12.00
12.00 - 13.00

Surviving sepsis guidelines 2012 v/ Richard J. Beale
Evidence behind the SSC guidelines v/ Jukka Takala
Diskussion
Orientering om de nationale rekommandationer v/ Bjarne Dahler-Eriksen
Udstilling og frokost

Hæmodynamik
13.00 - 13.45
13.45 - 13.55
13.55 - 14.25
14.25 - 15.10
15.10 - 15.55
15.55 - 16.05
16.05 - 16.35

Fluids and vasopressors v/ Jukka Takala
Diskussion
Udstilling og kaffe
Non-invasiv monitorering v/ Michelle Chew
Invasiv monitorering v/ Richard J. Beale
Diskussion
Udstilling og kaffe

Igangværende multicenterstudier
16.35 - 16.45
Non-sedation v/ Palle Toft
16.45 - 16.50
Diskussion
16.50 - 17.00
Stress ulcer prophylaxis in ICU v/ Morten Hylander Møller
17.00 - 17.05
Diskussion
17.05 - 17.15
Conservative vs. liberal ﬂuid volume in septic shock v/ Peter Hjortrup
17.15 - 17.20
Diskussion
17.20 - 17.35
Nyt fra Dansk Intensiv Database v/ Christian Fynbo Christiansen
Kl. 20.00 - Middag

Lørdag d. 25. januar 2014
09.00 - 09.45
09.45 - 09.55
09.55 - 10.40
10.40 - 10.50
10.50 - 11.20

End of life decision v/ Jukka Takala
Diskussion
Smerter og smertebehandling på intensiv v/ Lone Nikolajsen
Diskussion
Udstilling og kaffe

Fire unge forskere
11.20 - 12.20
T.b.a.
12.20 - 12.50
Udstilling og frokost
De ﬁre professorer om året der gik
12.50 - 13.50
T.b.a.
13.50 - 14.00
Diskussion
14.00 - 14.10
Afslutning v/ Marianne Simonsen

Tilmelding:

Til Bolette Herskind på boletteherskind@yahoo.dk . Tilmeldingen er bindende og registreres på det tidspunkt, møde afgiften indbetales. Der er begrænset deltagerantal.
Mødeafgift:
Deltager uden ledsager: kr. 3.000,00,- Deltager med ledsager: kr. 4.200,00,Beløbet indbetales på bankkontonr.: 7670 - 4406075. Mødeafgiften inkluderer mødedeltagelse, overnatning i enkeltværelse (deltager uden ledsager) eller dobbeltværelse (deltager med ledsager), måltider incl. 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, bliver indlogeret på hotel i nærheden.
HUSK at opgive navn, e-mailadresse, stilling og adresse ved indbetalingen.
Sidste frist:
Tilmelding og indbetaling senest d. 1. december 2013
· DASINFO
· August
2013Simonsen på mariasim@rm.dk - tlf. 8722 2170
Yderligere42info:
Fås hos
Marianne
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Anæstesiudvalget ..................... anaestesi_udv@dasaim.dk

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

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

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

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