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Kære kolleger

Omstruktureringen af hjemmesiden og den efterhånden tolerable 
arbejdsgang omkring mailsystem og gruppemails gør, at IT-udvalget, 
bortset fra redaktørhvervet, er ved at være overflødigt. 

Kombineret med en række arbejdsmæssige forhold vil Eders gl. 
Redactuer derfor lige så stille vil give stafetten videre til en anden. 
Jeg takker for jeres tillid og jeres indlæg, som gerne måtte have været 
hyppigere, og håber at mere eller mindre skingre opråb herfra har 
rusket lidt i jer. 

Fagets nyeste professor, Jørgen B. Dahl, har indvilliget i at løfte 
opgaven, det glæder mig meget. Jeg er sikker på, at hans gennem-
slagskraft og store engagement vil kunne løfte DASINFO.

Med tak for 3 spændende år på posten forsvinder 

Eders hengivne gl. Redacteur
Torben Callesen
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generalforsamling DASAIM
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for 
Anæstesiologi og Intensiv Medicin fredag d. 13. november 
2009, kl. 15.00-18.00 på Radisson SAS Royal Hotel, Køben-
havn. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og 
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generalforsamling FyA
Der indkaldes til generalforsamling i Foreningen af Yngre 
Anæstesiologer torsdag d. 29. oktober 2009, kl. 18.30-20.30 
på Odense Universitetshospital. Dagsorden ifølge vedtægter 
– se side 45.

generalforsamling DAo
Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers 
Organisation fredag d. 13. november 2009, kl. 18.30-20.00 
på Radisson SAS Royal Hotel, København. Dagsorden ifølge 
vedtægter.
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Sevorane® sevofluran

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

• Sevorane® sevofluran indeholder
mindst 300 ppm vand for at beskytte
mod Lewis syrer

• Sevorane-flasken er monteret med
lukket QuikFil® påfyldningssystem

• Sevorane-flasken er fremstillet i
stødsikker PEN (polyethylen naftalate)
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Medlemsforhold
Pr. 1. september 2009 har Dansk Selskab 
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 
1.278 medlemmer, heraf er 3 æresmedlem-
mer. 32 har meldt sig ud af selskabet.

Nye medlemmer
Angelika Schnitzkewitz, Christian Fynbo 
Christiansen, Gitte Linderoth, Maria 
Anker Thyø, Kirsten Hage, Jan Peter 
Jensen, Josefine Thomsen, Susanne von 
Rosen, Claus Bretlau, Klaus Ulrik Koch, 
Kamilla Nielsen, Sofie Mathiesen, Mikhail 
Zemtsovski, Malene Espelund Tobiasen, 
Asger Granfeldt, Magaly Engsig, Marie 
Winther-Olesen, Lars Findsen, Thorbjørn 
Grøfte, Yuliya Boyko, Niels Franzen, Holger 
Wemmelund, Renee Anita Moen, Sigrun 
Høegholm Kann, Poul Kristensen, Joachim 
Hoffmann-Petersen, Christine Lodberg 
Hvas, Louise Bendix Kiel, Anne Juul  
Wikkelsøe, Henrik Gammelager, Anne-
Marie Jensen, Emilie Ramberg, Steen Peter-
sen, Carsten Albek, Ronan Berg, Charlotte 
Runge, Søren Mose Hansen, Goran Nadir 
Salih, Peter Blom Jensen, Kasper Kræmer, 
Michael Hinrichs, Dorte Due-Rasmussen, 
Peter Møller Eggertsen, Emmy Yoshinaka 
Thomsen, Thorbjørn Grøfte, Karin Hoborg 
Juhl, Mojgan Vazin, Martin Risom Vester-
gaard, Claus Hedebo Thygesen, Jacob Kuhn 
og Morten Vester-Andersen.

tidligere omtale
Da nogle af emnerne relevante for for-
mandsberetningen er omtalte i maj-num-
meret af DASINFO, er de ikke berørt i 
denne beretning. Der henvises til det 
tidligere DASINFO.

tilgrænsende specialer og fagområder
Akut medicin
Fagområdet akut medicin har i de seneste 
år markeret sig stadig tydeligere, og er 
nu ved at forsøge de første flyveøvelser 
i det virkelige liv. Dette foregår ikke ef-
ter en, og kun en veldefineret standard, 

men med lokal forankret variation. Det 
er svært at øjne nogen synlig national 
og koordinerende spiller på området. 
Der er dog forlydender om, at der fra 
regionernes side er planlagt et nationalt 
initiativ senere på året for at koordinere 
uddannelsen på området. Et initiativ man 
principielt må støtte. 

Med henblik på at løfte sagen op i ly-
set inviterede DASAIM i maj 2009 DMS 
formand og formanden for DMS’s følge-
gruppe for akut medicin samt en lægelig 
repræsentant fra Region Midt (lægefaglig 
kursusleder Ole Mølgaard) til møde om 
problemstillingen. 

Det fremgik her, at et af de mere struktu-
rerede tiltag inden for området er en første 
kursusrække planlagt i efteråret 2009 i 
Region Midt. Kursusrækken på 30 dage 
tager udgangspunkt i den målbeskrivelse 
DMS har forfattet for akut medicin. Kurset 
henvender sig til læger og sygeplejersker 
som allerede er fungerende nøglepersoner 
i området samt til nyansatte, og fokuserer 
på funktionen som forløbsleder. 

Denne kursusrække er formentlig lige 
så meget et første tiltag overhovedet, som 
det er første skridt i en tilblivelsesproces 
som over tid resulterer i en figur man kan 
kalde en akut-mediciner (AM). Figuren 
er ikke færdigtegnet, men må tværtimod 
forventes at skulle formes bl.a. af erfarin-
gerne fra de første forløb. Dertil kommer, 
at dette ikke er det eneste bud på figuren. 
Eksempelvis er man i drift i bl.a. også 
i Køge, Horsens og Herlev. I det sidst-
nævnte tilfælde har man implementeret en 
mere all-round diagnostiker og behandler 
inspireret af amerikansk tradition.

DASAIM ser potentielt figuren som 
en velkommen spiller til organisering 
og strukturering af et forsømt område: 
den akutte medicinske patient. Der vil op-
lagt være faglige afgrænsningsproblem-
stillinger over for det anæstesiologiske 
speciale. I den øvelse må fagligheden 
være central. Set med DASAIMs øjne 

varetager anæstesiologen fortsat typisk 
kerneydelser som in-hospitalt omfatter 
intubation og adgang til centrale kar, 
og udenfor hospitalet den præhospitale 
varetagelse af den akutte patient. 

Interessant er det, at fagområdets 
position på europæisk niveau ikke er 
endelig afklaret

DASAIM har ud over figurens indhold 
også været optaget af dennes organisato-
riske indplacering med de potentielt vig-
tige implikationer forskellige scenarier 
vil afføde - også for anæstesiologer. 

Den lidt bureaukratiske hindring for - i 
samarbejde med DMS - at komme langt 
ad den vej er, at AM via DMS er forankret 
i Det Nationale Råd for Lægelig Videre-
uddannelse, som ikke har beføjelser på 
driftsområdet.

DASAIM har indtil videre deltaget i 
forskellige arbejder under Sundheds-
styrelsen og DMS om problemstillinger 
vedrørende akut medicin. 

Dagkirurgi
Dansk Selskab for Dagkirurgi har hen-
vendt sig mhp fremtidigt samarbejde. 
DASAIM er selvsagt indstillet på dette.

Fælles akutmodtagelser
Hvis akut-medicineren opleves uklart 
beskrevet, kan man i endnu højere grad 
sige det samme om de fælles akutte mod-
tagelser. Tegningerne til en sådan model 
er langt fra færdige, og ideen om én model 
er formentlig utopi. Der pågår imidlertid i 
skrivende stund initiativer til at gøre disse 
enheder operationelle, om end meget fort-
sat er præliminært. Nogle af de centrale 
problemstillinger er følgende:
•		Hvor	skal	den	faglige	og	driftsmæssige	

snitflade mellem FAME og stamafdelin-
gerne lægges? Ser vi en meget stor FAME 
med en tynd rand af stamafdelinger præ-
get af kronisk klientel, eller er FAME en 
lille enhed bestående af den lille mest 
akutte del af forskellige specialer?
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•		Er	FAME	blot	et	forsinkende	led	fordi	
den akutte patient endnu engang, efter 
først at være visiteret af den praktise-
rende læge, skal viderevisiteres af AM 
(som alligevel ikke kan håndtere den 
faglige problemstilling) til det speciale/
den speciallæge som rent faktisk fagligt 
kan klare den akutte problemstilling, 
ELLER vil AM i stor udstrækning enten 
selv kunne klare en stor del af proble-
merne, eller logistikoptimere den videre 
ekspedition af patienten?

•		Hvem	refererer	(special-)lægen	til	og	
i hvilke situationer: stamafdelingen 
eller FAME?

•		Da	pengekassen	ikke	vokser	ret	meget,	
hvor skal pengene til FAME tages? …
der er ikke så mange muligheder... 
rigtig gættet! De øvrige afdelinger…

•		Etablering	af	uddannelsesplaner	og	
-faciliteter, herunder (et tilstrækkeligt 
antal) patienter. Et meget reelt problem, 
al den stund at god klinisk virksomhed 
kræver en vis rutine, og dermed et vist 
antal patienter pr. læge.

Anæstesiologer både er og bør være cen-
tralt placeret i tegningen og udviklingen 
af FAME. DASAIM spiller ind via DMS, 
via kontakt til igangværende initiativer, 
og via planlagt kontakt til de anæstesio-
logiske specialeråd. 

Opgaveglidning
Opgaveglidning inden for sundhedssekto-
ren blev i foråret aktualiseret af et udspil fra 
DSR og et par af regeringspartierne. DSR’s 
udspil indeholdt bl.a. forslag om ekspert-
sygeplejersker med egen ordinationsret. 
Sundhedsministeren fulgte efter med krav 
om, at enten skete der noget på ”frivillig” 
basis, ellers (som alternativ/trussel?) ville 
ministeren effektuere det ønskede. På et 
møde mellem Lægeforeningen, DMS og 
enkelte videnskabelige selskaber, herun-
der DASAIM, i foråret 09 var begejstringen 
for den udgave til at overskue. Derimod var 
der enighed om, at der selvfølgelig løbende 
i en dynamisk struktur som sundheds-
sektoren, kontinuerligt må forekomme 
reformulering af opgavefordelingerne.

Inden for det anæstesiologiske område 
har der i mange år været tradition for 
opgaveglidning i den forstand, at der 

såvel inden for anæstesi som inden for 
intensiv terapi har eksisteret videreud-
dannelse af sygeplejersker med udvidede 
kompetencer inden for de to områder. 
Tilsvarende er under udvikling inden for 
smerteområdet. Dertil kommer at mange 
anæstesiologer sikkert godt kunne tænke 
sig yderligere opgaveglidning f.eks. i 
retning af afvikling af oplevet unødige 
bureaukratiske byrder.

På de seneste er DASAIM blevet kon-
fronteret med en ny variant: NAPS (nurse 
administered propofol sedation), som ret-
telig burde hedde NANAPS (non-anaes-
thesiologic nurse administered propofol 
sedation).  Som det formentlig er bekendt, 
har der over sommeren 2009 udspundet 
sig en korrespondance i Ugeskriftet om 
problemstillingen. På baggrund af Propofols 
farmakologiske egenskaber - omfattende 
snævert terapeutisk indeks, risiko for depri-
mering af respiration og kredsløb sammen-

holdt med at der ikke findes nogen antidot 
- har DASAIM’s standpunkt været, at der må 
udvises skærpet opmærksomhed af hensyn 
til patienternes sikkerhed. DASAIM’s krav 
har - i overensstemmelse med formulerin-
gen i Lægemiddelkataloget - været at stoffet 
alene administreres af anæstesiologisk ud-
dannet personale. Ud fra en evidensbaseret 
tankegang må det fortsat være holdningen, 
indtil der evt. måtte fremkomme data som 
dokumenterer, at NANAPS i veldefinerede 
rammer er forsvarligt. DASAIM er bevidst 
om at andre selskaber har antaget varianter 
af denne holdning.

Det er blevet fremført, at DASAIM 
ikke har været interesseret i dialog men 
kun har villet pleje fagpolitiske interes-
ser. Det er forkert. DASAIM har hele 
tiden været, og er også fremover, åben 
for dialog og samarbejde. Det er imidler-
tid ikke det samme som at acceptere en 
unødig risiko for patienterne. 
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Specialegennemgangen
DASAIM afsluttede arbejdet i Sundheds-
styrelsen med specialegennemgangen i 
2008. Den endelige udmøntning, i sær-
deleshed med hensyn til de højt specia-
liserede områder har endnu ikke fundet 
sted. Regionerne havde frist til juni 2009 
med hensyn til at indmelde ønsker til 
disse funktioner, og Sundhedsstyrelsen 
forventes at udmelde den endelig forde-
ling og placering i september 2009. 

Et af de områder som landede på et 
midlertidig kompromis var anæstesi og 
intensiv behandling til børn. Med hen-
blik på at kvalificere fremtid betjening af 
området var der enighed om at der skulle 
iværksættes et arbejde dels med at kort-
lægge de nuværende forhold, og dels med 
at formulere kompetencekrav til personale 
som arbejder med de nævnte områder.

Sundhedsstyrelsen har påpeget, at den 
driftsmæssige opgave ligger hos Dan-
ske Regioner, som i konsekvens heraf 
er den ansvarlige for iværksættelse af de 
ovennævnte arbejder. DASAIM har flere 
gange henvendt sig med henblik at få 
påbegyndt arbejdet, men har indtil videre 
kun fået henholdende venlige svar som 
resultat. Det er klart utilfredsstillende, 

og DASAIM vil gentage henvendelserne, 
eventuelt via Sundhedsstyrelsen.

Uddannelse
Området udgør vedvarende en meget be-
tydelig del af selskabets kernesubstans. 
Dels er det i sagens natur selve specialets 
indhold. Dels er det for det anæstesiologi-
ske speciale uden tvivl også en betydelig 
rekrutteringsmaskine. På det nationale 
niveau er bl.a. den nye ansættelsesproce-
dure til hovedstillingsforløb og udrulning 
af dimensioneringsplanen to aktuelle ud-
fordringer. Uden for landets grænser er der 
på det skandinaviske niveau god dynamik i 
efteruddannelserne, som i efteråret supple-
rer de eksisterende med en tilsvarende in-
den for obstetrisk anæstesi. SSAI erkender 
behovet og har givet uddannelsesområdet 
høj prioritet også fremover. På europæ-
isk niveau er nogle af de pågående pro-
blemstillinger fagområdeafgrænsninger 
og –tilhørsforhold samt eksamen versus 
kompetencebaseret evaluering. Som det 
kan læses under UEMS-beretningen er der 
en tilfredsstillende begyndende bevægelse 
i retning af at anerkende in-training assess-
ment som pædagogisk virkemiddel.

Problemstillingen vedrørende praktise-

rende speciallægers og private hospitalers 
deltagelse i uddannelsen af speciallæger har 
ikke været genstand for synderlig diskus-
sion, men hvis/i takt med disses tiltagende 
andel af den samlede aktivitet aktualiseres 
behovet for en formalisering af uddannel-
sesforpligtigelsen hos disse aktører.

DAD og AtlS
Der henvises til omtalen i maj-nummeret 
2009 af DASINFO.

Internationale forhold
SSAI er omtalt særskilt. Freddy Lippert 
har afsluttet sin periode som kasserer 
for SSAI og Susanne Wammen udtræder 
efter tur af SSAIs Board. Store mængder 
tak for mangeårig indsats til begge. 

Ud over det i SSAI-beretningen omtalte, 
kan det bemærkes at der i SSAI board er 
en enighed om udover at optimere SSAIs 
”hjemlige” funktioner også at anvende 
SSAI til at øge skandinavisk indflydelse 
på den europæiske og globalescene.

ESA er som bekendt den europæiske 
ramme. DASAIM er som national organisa-
tion automatisk medlem af ”ESA National” 
og har i kraft vores størrelse også ret til et 
medlem af ”ESA Council”. Hans Kirkegaard 

Oktober 2009 · DASINFO · 7

Generalforsamling/
medlemmer

Bestyrelse
(formand, kasserer,
udvalgsformænd)

Udvalgsmedlemmer

Udpeger/indstiller

Andre udvalg, arbejdsgrupper & repr. udpeget af bestyrelsen

- Næstformand i bestyrelsen (Susanne Wammen)
- Organisationskomité DASAIMs årsmøde
  (Lars S. Rasmussen, Steen Møiniche, Tina Calundann)
- Dansk Medicins Selskabs repræsentantskab (DMS)
- Kirurgisk Forum (Torben Callesen)
- Dansk Råd for Genoplivning (DRG)
  (Freddy Lippert, Torsten Lauritsen)
- Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) (Kim Garde)
- Advanced Trauma Life Support (ATLS) (Ivan Petersen)
- Inspektorer i anæstesiologi (forretn.orden)
- Dansk AnæstesiDatabase (forretn.orden)
- Dansk hjertestopregister - præhospital (Danske Regioner)
   (Erika F. Christensen)
- Dansk Hysterektomidatabase (Lydia de Lasson)
- Skolen for cardiovaskulær teknik (Hans Kirkegaard)
- Dansk Center for Organdonation (Inge Severinsen)
- Organdonationsdatabasen (Inge Severinsen)
- Dansk hjertefølgegruppe (SST) (Carl Johan Jakobsen)
- Dansk hjerteregister (Danske Regioner)
  (Carl Johan Jakobsen)
- National udvalg for præhosp. udd. (NUPU) (Peter A. Berlac)
- ESA
- WFSA

- Anæstesiudv.
- Børneanæstesiudv.
- IT-udv.
- Kronisk smerteudv.
- Neuroanæstesiudv.
- Obstetriskanæstesiudv.
- Præhosp. & akutmed.
- Thoraxanæstesiudv.
- Intensivudv.
- Uddannelsesudv.

Andre udvalg og 
repræsentanter

- Etisk udvalg
- Forskningsudvalg
- SSAI
- UEMS-repræsentant
- Kritiske revisorer
- DASAIMs Fonds bestyrelse
  og revisorer
- Jensa la Cours Legats
  bestyrelse
- Dansk Standard repræsentant
- Tilforordn. SST spec.nævn

Organisationsoversigt - DASAIM

Januar 2009

Nedenstående udpeges 1 gang årligt (efter GF) eller ad hoc. 
Oplysning om de øvrige findes i forretningsordenen for det enkelte organ.

Generalforsamling/
medlemmer

Bestyrelse
(formand, kasserer,
udvalgsformænd)

Udvalgsmedlemmer

Udpeger/indstiller

Andre udvalg, arbejdsgrupper & repr. udpeget af bestyrelsen

- Næstformand i bestyrelsen (Susanne Wammen)
- Organisationskomité DASAIMs årsmøde
  (Lars S. Rasmussen, Steen Møiniche, Tina Calundann)
- Dansk Medicins Selskabs repræsentantskab (DMS)
- Kirurgisk Forum (Torben Callesen)
- Dansk Råd for Genoplivning (DRG)
  (Freddy Lippert, Torsten Lauritsen)
- Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) (Kim Garde)
- Advanced Trauma Life Support (ATLS) (Ivan Petersen)
- Inspektorer i anæstesiologi (forretn.orden)
- Dansk AnæstesiDatabase (forretn.orden)
- Dansk hjertestopregister - præhospital (Danske Regioner)
   (Erika F. Christensen)
- Dansk Hysterektomidatabase (Lydia de Lasson)
- Skolen for cardiovaskulær teknik (Hans Kirkegaard)
- Dansk Center for Organdonation (Inge Severinsen)
- Organdonationsdatabasen (Inge Severinsen)
- Dansk hjertefølgegruppe (SST) (Carl Johan Jakobsen)
- Dansk hjerteregister (Danske Regioner)
  (Carl Johan Jakobsen)
- National udvalg for præhosp. udd. (NUPU) (Peter A. Berlac)
- ESA
- WFSA

- Anæstesiudv.
- Børneanæstesiudv.
- IT-udv.
- Kronisk smerteudv.
- Neuroanæstesiudv.
- Obstetriskanæstesiudv.
- Præhosp. & akutmed.
- Thoraxanæstesiudv.
- Intensivudv.
- Uddannelsesudv.

Andre udvalg og 
repræsentanter

- Etisk udvalg
- Forskningsudvalg
- SSAI
- UEMS-repræsentant
- Kritiske revisorer
- DASAIMs Fonds bestyrelse
  og revisorer
- Jensa la Cours Legats
  bestyrelse
- Dansk Standard repræsentant
- Tilforordn. SST spec.nævn

Organisationsoversigt - DASAIM

Januar 2009

Nedenstående udpeges 1 gang årligt (efter GF) eller ad hoc. 
Oplysning om de øvrige findes i forretningsordenen for det enkelte organ.

Juni 2009



afgår efter tur, og der er således nyvalg. Stor, 
stor tak til Hans. Kandidater efterlyses. 
Undertegnede stiller op til posten. 

Deltagelse i arbejdet er vigtigt på en 
række oplagte tværnationale områder 
som eksempelvis immigration, uddan-
nelsesforløb, autorisation, fagområdeaf-
grænsninger og tekniske standarder, og 
for mere overordnet at bringe de skandina-
viske selskaber i fokus og indflydelse.

WFSA har skandinavisk repræsenta-
tion ved nordmanden Jannicke Mellin 
Olsen, som er formand for WFSA’s ”Edu-
cation Committee”.

Interne forhold
DASAIM  har prioriteret en modernise-
ring af selskabets hjemmeside, og har 
valgt delvis frikøb af Tina Calundann til 
varetagelse af opgaven. Den mulighed har 
været begunstiget af en mindre belastning 
af sekretariatet som følge af at DASAIMs 
årsmøde afvikles i en nedskaleret udgave i 
efteråret 2009 som følge af prioriteringen 
af SSAI-kongressen i Odense.

Selskabets organisationsdiagram er 
”nyrenoveret”  og den generiske kalender 
er ved Tinas mellemkomst kommet på 
hjulform som det fremgår af de to hos-
stående figurer (s. 6 og 7).

DASINFO har på det senest utilsigtet slan-
ket sig. Bestyrelsen ser med bekymring 
på den udvikling og er aktuelt i færd med 
overvejelser på hvordan vi/I – alle med-
lemmer – kan ”fede det op” igen. Bladet 
er en del af selskabets ansigt udadtil. Det 
er vigtigt at det gode og stærke brand sel-
skabet bl.a. i kraft af uddannelsesprofilen 
og årsmøderne har, understøttes af bladet 
(og som ovenfor anført hjemmesiden).

Fremtiden
Allervigtigst: har vi overhovedet en?  
Selvfølgelig har vi det og anæstesiologi 
er formentlig et af de bedre rustede spe-
cialer. Men det er ikke en fremtid uden 
udfordringer, og nogle af de vigtigere 
kunne være følgende: 
•		Mangel	på	arbejdskraft.	Det	er	ikke	det	

mest synlige lige nu, men om få år sker 
der formentlig en stor aldersbetinget 
afvandring fra faget som ikke selvføl-

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3.  Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
4.  Beretning og regnskab fra DASAIMs 

Fond
5. Indkomne forslag
6.  Regnskab og budget, herunder fast-

sættelse af kontingent
7. Valg af formand
8.  Valg af formænd for udvalgene, nævnt 

i protokollat 1
9.  Valg af kasserer og 2 yngre læger til 

bestyrelsen
10. Valg af formænd for øvrige udvalg
11.  Valg af øvrige medlemmer til udvalg
12. Valg af repræsentanter for Selskabet
13.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsup-

pleant
14. Evt.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen har følgende 2 forslag til 
vedtægtsændring:
1: IT-udvalget nedlægges
2:  DASINFOs redaktør vælges på generalfor-

samlingen for en periode af 2 år ad gan-
gen med mulighed for genvalg 2 gange. 
Redaktøren har plads i bestyrelsen

Begrundelse for forslag 1:
Formandsposten omfatter redaktørjobbet 
for DASINFO, og mens redaktøren har 
haft nogle sekretariatsmæssige opgaver, 
herunder kontakt til web-hotellet e-navn, 
vedligeholdelse af maillister, forberedelse 
af valg og tilhørende materiale til general-
forsamlingen, udsendelse af gruppemails 
til medlemmerne, kontakt til web-master 
m.m. Derudover har IT-udvalget har ingen 
selvstændige IT-opgaver.

Disse opgaver kan løses af sekretaria-
tet, og vil ligge naturligt i forlængelse af, 
at hjemmesiden www.dasaim.dk tages 
hjem til sekretariatet og forbedres. Be-
styrelsen finder derfor ikke behov for et 
selvstændigt IT-udvalg.

Begrundelse for forslag 2:
DASINFO er en væsentlig del af forenin-
gens og bestyrelsens ansigt udadtil, og re-
daktørens medlemskab af bestyrelsen og 
deltagelse i bestyrelsesarbejdet er væsentlig 
for at sikre en uhindret kommunikation fra 
forening og bestyrelse til medlemmerne via 
DASINFO. Bestyrelsen har derfor ønsket 
at formulere en figur, som er præcist de-
dikeret til DASINFO.
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DASAIMs 61. ordinære generalforsamling  
13. november 2009

gelig fuldt kompenseres af udrulningen 
af dimensioneringsplanen

•		Immigration	som	en	anden	del	af	sam-
me problemkompleks. Indlejrede pro-
blemer omfatter faglige kvalifikationer, 
sprogbeherskelse (incl. engelsk for at 
kunne beherske videreuddannelse?), 
kulturelle normer mm

•		Afgrænsning	af	fagområder	og	funk-
tioner i bredere forstand. Opgaveglid-
ningen er måske kun i sin vorden

•		Kamp	om	knappe	ressourcer,	 i	sær-
deleshed hvis den nationale økonomi 
ikke bedres markant

•		Lægefaglig	rådgivning	(læs	bare	ind-
flydelse) både i mikro- og makroskala-
problemstillinger

Hvis det gamle ord om at ”godt begyndt 
er halvt fuldendt” fortsat gælder, kan vi 
godt holde strategi-tænketankene i kog. 
Forhåbentlig kan SSAI’s strategi-papir 
være et af værktøjerne. 

Et andet er en stærk og engageret 
medlemsskare. Med en Frederik den 
7. parafrase: medlemmernes aktivitet, 
selskabets styrke.

Sidst en tak til aktive medlemmer, be-
styrelsen og ikke mindst sekretariatet = 
Tina Calundann uden hvem mange tråde 
ville flagre løst i vinden.

HUSK DEN ORDINÆRE GENE-
RALFORSAMLING I KØBENHAVN 
13-11-09!

Ole Nørregaard
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Anæstesiudvalget
Anæstesiudvalget har i det forløbne år 
brugt meget tid på at diskutere brug af 
Propofol ved ikke-anæstesiologisk ud-
dannet personale. Der er holdt møde 
med Dansk Kirurgisk Selskab omkring 
dette emne, og konklusionen af oven-
nævnte drøftelser blev, at DASAIM ikke 
mener at Propofol skal anvendes ved ikke-
anæstesiologisk uddannet personale (se 
formandsberetningen).

Anæstesiudvalget koordinere udvik-
ling af nye landsdækkende rekomman-
dationer og man opfordres til at komme 
med ideer til nye rekommandationer. 
Opsætning af nye rekommandationer 
skulle gerne følge ”Vejledning til udar-
bejdelse af rekommandationer” som ses 
på DASAIM’s hjemmeside.

Derudover har vi brugt tid på at disku-
tere vejledninger på et overordnet niveau, 
idet der efterhånden er vejledninger på 
lokal niveau, national niveau og interna-
tional niveau (SSAI). Hvordan skal disse 
koordineres i fremtiden?

Vi arbejder fortsat med fagområdet 
”almen anæstesi” hvor et af områderne 
er anæstesi til kirurgi omkring abdomen. 
Tanken er, at dette fagområde vil dække 
flere kirurgiske specialer der har lig-
nende anæstesiologiske udfordringer. 

Ved sidste årsmøde blev der dannet 
et undervalg til anæstesiudvalget med 
fokus på regional anæstesi og perifer 
blokader. Der arbejdes videre på dette 
område, specielt omkring anlæggelsen 
af perifere blokader, enten ved ultralyd 
eller nervestimulation.

Mette Hyllested

Børneanæstesiudvalget
Efter et par år med mange diskussioner 
og overvejelser angående organiseringen 
af den pædiatriske anæstesi og intensive 
terapi i Danmark, har det sidste år især 
været præget af forespørgsler om fortolk-
ningen af Sundhedsstyrelsens speciale-
udmelding. Interessant bliver det at få 

Sundhedsstyrelsens konkrete udmelding 
i efteråret om den kommende aktivitet i 
de enkelte regioner – ikke kun indenfor 
den pædiatriske anæstesi.

Den nordiske subspecialiseringsuddan-
nelse i SSAI regi har fortsat stor dansk 
søgning. Diskussionen vi har haft i Dan-
mark om graden af centralisering og den 
positive bevågenhed uddannelsen har 
haft nationalt og internationalt har været 
med til at styrke den profil. Børneanæ-
stesiudvalget finder det særdeles værdi-
fuldt med dette nordiske samarbejde og 
nødvendigt med et sådant for at bevare 
en tilfredsstillende faglig uddannelse og 
udvikling på området. SSAI-uddannelsen 
gennemgår konstant revision og forsøges 
forbedret. Efter i et år at have afprøvet 
en elektronisk form for monitorering af 
kursisternes færdigheder efter de teoreti-
ske kurser, vil næste hold blive afkrævet 
denne vurdering for at kunne fuldføre 
uddannelsen. 

Speciallægeuddannelsens teoretiske 
kursus i pædiatrisk anæstesi afholdes 
fortsat 2 steder i Danmark og det er lyk-
kedes at bevare et hold af erfarne og en-
gagerede undervisere. 

Ved næste kongres i FEAPA (Federa-
tion of European Associations of Paedia-
tric Anaesthesia) i september omdannes 
foreningen til ESPA (European Society 
of Paediatric Anaesthesia). Det er endnu 
ikke muligt at melde sig ind i ESPA, men 
så snart den elektroniske mulighed åbnes 
til oktober, vil børneanæstesiudvalget 
formidle relevant information. Danmark 
vil blive repræsenteret som hidtil i det 
rådgivende organ med repræsentant 
udpeget af DASAIM.  

Torsten Lauritsen

etisk Udvalg
Udvalget har sammen med den ned-
satte arbejdsgruppe fået færdiggjort 
og offentliggjort Vejledning vedrørende 
etiske og andre overvejelser i forbindelse 
med undladelse af eller ophør med livs-

forlængende behandling. Vejledningen 
kan findes på følgende link: http://www.
dasaim.dk/pdf/pdf-0093.pdf. Stor tak 
til arbejdsgruppen for en forbilledlig 
indsats og samarbejde. Også stor tak for 
det arbejde sekretariatet og redaktøren 
har bedrevet med offentliggørelse og 
design af ”Pixi”-udgave. Det er håbet 
at foreningens medlemmer og andre vil 
få inspiration til deres daglige kliniske 
praksis - og at vejledningen vil blive 
brugt, ikke mindst som debatskaber og 
debatvedligeholder. Personligt håber 
jeg at vejledningen med mellemrum vil 
blive kritiseret og revideret efterhånden 
som den bliver brugt og årene tilsiger 
revisioner eller tilføjelser.

Der har været afholdt et enkelt møde i 
udvalget. Her drøftedes bl.a. det fremti-
dige arbejde i udvalget. Der blev foreslået 
en række emner, der kunne tages op. 
Heriblandt:
•		spørgeskemaundersøgelse	vedrørende	

praksis med hensyn til afslutning af 
livsforlængende behandling på danske 
intensive afdelinger

•		prioritering	af	intensive	pladser,	bl.a.	
etiske og andre overvejelser

•		oprettelse	af	lokale,	kliniske,	etiske	
komiteer på sygehusene

•		det	har	været	oppe	tidligere	og	det	er	
udvalgets holdning, at disse komiteer 
bør udspringe fra lokale miljøer/initia-
tiver på de enkelte sygehuse. Det blev 
pointeret, at de kun bør have en ren råd-
givende funktion med hensyn til etiske 
problemstillinger. De må ikke bruges 
som domstol eller facitliste eller som et 
organ hvor man kan placere ansvaret 
for at afholde vanskelige samtaler eller 
tage vanskelige beslutninger

Udvalget bestod i beretningsåret af Per-
nille Lykke Petersen, Glostrup Hospital, 
Asger Petersen, Rigshospitalet, Hans-
Henrik Bülow, Holbæk og undertegnede. 
De 2 sidstnævnte fratræder efter funkti-
onstidsreglerne ved kommende general-
forsamling. Tak fra mig til hele udvalget 
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for både inspiration, fornøjeligt samvær 
og en god arbejdsindsats.

Mogens K. Skadborg, formand

Forskningsudvalget
Udvalget har afholdt et møde siden sidste 
generalforsamling

Udvalget samt repræsentanter fra DA-
SAIM’s bestyrelse har uddelt DDK 120.000 
på DASAIM’s forskningsinitiativ.

Pengene blev tildelt til 4 forskningspro-
jekter. To af projekterne fik DKK 45.000 
for herved at opnå en større impact på 
disse 2 forskningsprojekter. To andre 
projekter fik henholdsvis DKK 20.000 
og DKK 10.000.

Forskningsprojekterne, som er blevet 
tildelt støtte, vil blive præsenteret på DA-
SAIM’s årsmøde. 

Palle Toft

It-udvalget
Det er ikke så meget at berette. Tina arbej-
der stadig på at overtage hjemme-siden.  
Udvalget har derudover ingen selvstæn-
dige IT-opgaver, og bestyrelsen ser ikke 
længere nogen grund til at have et selv-
stændigt IT-udvalg. Det foreslås derfor at 
nedlægge IT-udvalget, se under bestyrel-
sens forslag til vedtægtsændringer.

Mht. DASINFO er det ofte tungt, at få 
stof nok. Vi modtager derfor gerne indlæg 
om alle emner, der har berøring med 
vores speciales mange forgreninger. Jeg 
vil også på det kraftigste opfordre til, at vi 
bruger både DASINFO og hjemmesiden 
til debat. DASINFO, principielt et trykt 
medie, er nok mest egnet til faglige og 
sundhedspolitiske indlæg, gerne lange, 
mens hjemmesiden kunne være velegnet 
til den lidt hurtigere kommunikation. Det 
kunne være spændende, om vi kunne 
opdyrke en skarp diskussionskultur i 
"Bladet" og på hjemmesiden.

 Jeg har i et stykke tid følt, ikke at have 
krudt nok til at få DASINFO til at køre. 
Professor Jørgen B. Dahl har indvilliget 
i at forsøge at styrke DASINFO, og be-
styrelsen foreslår, at han indtræder som 
konstitueret redaktør indtil afviklingen 
af IT-udvalget er på plads.

Torben Callesen

Kassereren
Regnskab for året 2008/2009 lægges 
på www.dasaim.dk ligesom det vil blive 
uddelt og gennemgået på generalforsam-
lingen.

Lars S. Rasmussen

Kronisk smerteudvalg
Kronisk smerteudvalg følger med interes-
se i initiativer, som udbreder kendskabet 
til behandling af kroniske smerter blandt 
lægekolleger.

Der planlægges at etablere et multicen-
ter-arbejde med forskelle i smerteopfat-
telsen hos forskellige etniske grupper.

Kronisk smerteudvalg hilser initiativet 
med at etablere en Palliativ Database 
velkomment.

Udvalget arbejder videre med at støt-
te en ensartet kvalitet og indhold i de 
tværfaglige smertebehandlingstilbud. 
Udfordringen vokser i takt med, at nye 
behandlingstilbud med forskellige kon-
struktioner bliver tilgængelige.

Luana E. Jensen

neuroanæstesiologisk udvalg
Neuroanæstesiudvalget har i det forløbne 
år udarbejdet en fagområdebeskrivelse. 
Denne er formelt godkendt og skal præ-
senteres for Dansk Medicinsk Selskab. 
I beskrivelsen gennemgås en række for-
hold af betydningen for neuroanæstesi 
ligesom uddannelse og faglig profil for 
neuroanæstesiologer gennemgås. Udval-
get har herudover fortrinsvist beskæfti-
get sig med udarbejdelse af nationale 
retningslinjer for organdonorterapi. I den 
forbindelse er udvalget suppleret med to 
ad hoc medlemmer (Inge K. Severinsen, 
Rikke Helsted). Retningslinjerne forelæg-
ges DASAIMs bestyrelse ultimo 2009. 
Udvalgets medlemmer har deltaget i to 
møder i Dansk NeurotraumeUdvalg (fæl-
lesudvalg med neurokirurgerne). Her 
udarbejdes tværfaglige retningslinjer for 
behandling af komplicerede lidelser som 
f. eks. malignt mediainfarkt. Udvalget 
påtænkes udvidet fra 3 til 4 medlemmer, 
senest ved generalforsamlingen 2010, 
således at alle centre i landet er repræ-
senteret.

Karsten Bülow

obstetrisk anæstesiudvalg
Udvalget har holdt møder i januar og 
august 2009. På mødet i august lægger 
vi sidste hånd på rekommandationen for 
fødeepidural.

Obstetrisk anæstesiudvalg har i år 
desuden arbejdet med:
•		et	fælles	meldesystem	for	sectio,	hvor	

Eva Weitling sammen med obstetrikere 
via Sandbjerg-møderne har arbejdet på 
at tilpasse meldesystemet. Det endelige 
udkast vil blive publiceret på DSOGs 
og DASAIMs hjemmeside 

•	rekommandation	for	fødeepidural
•		speciallægekurser	indenfor	obstetrisk	

anæstesi
•		fagområdebeskrivelsen	for	obstetrisk	

anæstesi er at finde på DMS hjemme-
side

•		planlægning	af	den	obstetriske	anæ-
stesiuddannelse i SSAI-regi

Rekommandationen for fødeepidural har 
desværre taget noget længere tid end 
forventet, da det på grund af travlhed 
på afdelingerne ikke har været muligt 
at få udført arbejdet. Af samme årsag 
har Henrik Dietz desværre set det nød-
vendigt at melde sig ud af udvalget. Vi 
takker Henrik for hans arbejde og input 
gennem tiderne.

Vedrørende speciallægekurserne af-
holder vi disse i to hold, i henholdsvis 
København og Århus. Kurserne styres 
af Ulla Bang og som undervisere er Eva 
Weitling, Ulla Bang og Michael Sprehn.

Ulla Bang og Søren Helbo Hansen 
fortsætter arbejdet med den obstetriske 
SSAI anæstesiuddannelse, som starter 1. 
september 2009, hvor der fra Danmark 
deltager 4 speciallæger, 1 fra Århus, 
Odense, Glostrup og Herlev.

Desuden er det nationale indikatorprojekt 
startet med en indikatorgruppe vedrørende 
fødsler i Danmark - i dette arbejde deltager 
Ulla Bang og Desiree Rosenborg.

Ved generalforsamlingen i november, 
2009 vælges en formand for udvalget, De-
siree Rosenborg fortsætter i udvalget.

Desiree Rosenborg

præhospital og akutmedicinsk udvalg
I det forløbne år har PAU haft to møder. Vi 
har udarbejdet en beskrivelse af fagom-
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rådet Præhospital Indsats og derudover 
har vi været involveret i arbejdet med at 
etablere en landsdækkende traumedata-
base. Af opgaver for det videre arbejde 
er at udarbejde en rekommandation for 
præhospital anæstesi.

Susanne Wammen

thoraxanæstesiologisk udvalg
Thoraxanæstesiudvalget har i 2009 ikke 
afholdt thoraxanæstesiologisk forårs-
symposium, men deltaget aktivt i SSAI 
kongressen i Odense. Året er blevet brugt 
til at planlægge næste thoraxanæste-
siologi symposium, der skal afholdes i 
Skejby den 19.03.2010, hvor hovedem-
nerne er; hø ventrikel, DOORS samt UL 
af lunger.

Udvalget har til november afholdt 2 ud-
valgsmøder, henholdsvis 26. februar og i 
august. Thoraxudvalget diskutere forhol-
det mellem thoraxintensiv og thoraxanæ-
stesi. Diskussionen omkring intensivop-
gaverne. Har det thorax-intensive afsnit 
et specielt tilbud? Findes der specielle 
kompetencer? Hvorledes opnås disse 
kompetencer? Skal man lave en læring/
uddannelse specifikt til den intensive 
thorax-anæstesiologiske patient? Hvilke 
patienter vil med fordele kunne anbringes 
her frem for på en almen intensiv afdeling. 
Man arbejder videre med henblik på at 
lave politikpapirer.

Stadigt flere thoraxanæstesiologiske 
opgaver løses i samarbejde med kardio-
loger. Der er flere kardiologiske inten-
sive patienter, bl.a. køle-patienter efter 
hjertestop, anæstesi til aorta-stentklap. 
Der ses i disse år en omlægning af tho-
raxanæstesiologens opgaver. Der er også 
blevet brugt megen tid på at diskutere 
vor holdning til sedation uden for ope-
rationsgangen og uden anæstesiologisk 
assistance, dette emne er også diskuteret 
i bestyrelsen.

Claus Andersen

Uddannelsesudvalget
Det uddannelsesudvalg, der blev valgt 
ved sidste generelforsamling, har haft 
speciallæge- og yngre lægerepræsentati-
on fra de tre uddannelsesregioner udover 
de postgraduate kliniske lektorer.

Den nye ansættelsesprocedure blev 
taget i anvendelse for første gang ved 
ansættelsesrunden i foråret. Ansættel-
sesudvalgene består jf. bestemmelse fra 
Danske Regioner af en repræsentant for 
alle de afdelinger, der indgår i uddan-
nelsesforløbene. Det betyder, at det er 
store ansættelsesudvalg - størst i region 
øst hvor det består af 22 medlemmer + 
en sekretariatsmedarbejder.

Da proceduren er ny har DASAIM's ud-
dannelsesudvalg (DUU) fulgt processen 
tæt. Ansættelsesudvalgene har besvaret 
spørgeskemaer og foretaget registrering 
af hvor meget tid, der er blevet anvendt 
ved den nye procedure. 

På baggrund af de tilbagemeldinger 
ansættelsesudvalgene og ansøgerne er 
kommet med har DUU revideret den 
faglige profil, således at den forhåbent-
lig er blevet mere klar og det samme er 
tilfældet med vejledningen vedrørende 
skrivning af ansøgning. Specielt har vi 
forsøgt at begrænse mængden af den 
dokumentation, der skal medsendes. 

Ansøgerne har generelt givet udtryk 
for at de har fundet samtalerne positive 
og, at ansættelsesudvalgene har mødt 
dem med en positiv holdning.

Den nye procedure er meget mere 
tidskrævende end den gamle. Ansæt-
telsesudvalgene har registreret deres 
tidsforbrug ved første runde med den 
nye procedure og DUU vil bede dem gøre 
det igen ved ansættelsesrunden i dette 
efterår. På baggrund af disse opgørel-
ser vil vi rette henvendelse til Danske 
Regioner med henblik på at få dem til at 
revurdere processen.

Samtidig med at den nye ansættelses-
procedure blev taget i brug havde vi på 
landsplan det højeste antal ansøgere til 
hoveduddannelsesforløb nogensinde. 
Det er for vores speciale positivt. For 
ansøgerne betyder det, at de er nødt til 
at kvalificere sig udover de kompetencer, 
der kræves opnået for at kunne få god-
kendt et introduktionsforløb.

I region Nord og Øst, hvor der var flest 
ansøgere, valgte ansættelsesudvalgene at 
afholde et formøde, hvor de udvalgte de an-
søgere, der skulle til samtale. I region Syd 
blev alle ansøgere indkaldt til samtale.

Der arbejdes med at gøre ansøgningen 
elektronisk, dette vil især være en let-
telse for sekretariaternes administrative 
arbejde. For ansættelsesudvalgene vil det 
betyde at de fremover modtager ansøg-
ningerne og dokumenterne indskannet 
i stedet for i papirudgave. Den elektro-
niske ansøgning var forventet klar til 
efterårets ansøgningsrunde, men den 
er blevet forsinket.

Sundhedsstyrelsen (SST) har øget 
fokus på inspektorordningen og knyt-
ter kommentarer til de indkomne rap-
porter.

DUU ønsker at gøre udvælgelsen af 
personer til inspektorfunktionen mere 
åben og har diskuteret hvordan udval-
get ønsker at udvælgelsen af inspektorer 
fremover skal foregå. DUU ønsker at le-
dige stillinger som inspektorer besættes 
efter opslag via DASAIM's gruppemail. 
Samtidig ønsker DUU at stillingen som 
inspektor tidsbegrænses, forstået sådan 
at stillingen genopslås hvert 6 år. Inspek-
torer, der er interesseret i at forsætte 
i funktionen kan selvfølgelig gensøge 
stillingen. DUU ønsker på denne måde 
at give alle, der er interesserede i uddan-
nelse og inspektorfunktionen mulighed 
for at søge en stilling i den region de er 
ansat i, når en stilling bliver ledig.

Ledige stillinger og stillinger, hvor der 
har siddet en inspektor i mere end 6 år 
opslås i august 2009. DUU har udarbejdet 
en profil for en inspektor, der vil indgå 
i opslaget.

Doris Østergaard sidder i den følge-
gruppe under SST, der skal monitorere, 
modernisere og kvalitetsudvikle de ge-
nerelle og specialespecifikke kurser i 
introduktion og hoveduddannelsen.

DASAIM har meget fokus på hvilke 
snitflader vi har med det nye speciale 
akut medicin. 

På flere sygehuse har der været ønske 
om, at introduktionslæger i anæstesiologi 
kunne indgå i vagten på de nye akutafde-
linger. Denne udvikling følger vi nøje. I 
øjeblikket og formentlig også fremover 
vil det ikke være muligt at opfylde målbe-
skrivelsen for introduktionsuddannelsen 
i anæstesiologi på de nye akutafdelinger, 
hvorfor vi må fraråde oprettelse af stillin-
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ger, hvor noget af ansættelsen indebærer 
vagt på akut afdelingerne.

Forskningstræningsmodulet er for den 
anæstesiologiske specialespecifikke del 
velfungerende. Grundkurset har i Region 
Øst haft en noget svingende kvalitet. Der 
arbejdes på at få kurset mere standardi-
seret, sådan at det også bliver lettere at 
bygge videre på i den specialespecifikke 
overbygning.

DUU fik ved sidste generalforsamling 
en del nye medlemmer. Det nye udvalg 
har været velfungerende og der skal lyde 
en stor tak til alle for godt og konstruktivt 
samarbejde.

Karen Skjelsager

Udvalget for Intensiv Medicinsk terapi 
(UFIM)
Udvalget har gennemgået en 50% udskift-
ning det forløbne år og derfor brugt noget 
tid på at konstituere sig. Der er blevet af-
holdt ét møde hvert kvartal, men samtidig 
arbejdet ad hoc i flere arbejdsgrupper. 

Dansk Intensiv Database gik i 2009 ind 
i fase 2 med registrering af et sæt ekstra 
koder. Stadig via landspatientregistret, 
hvilket har krævet etablering af regionale 
brugerflader til de nye koder i de patient-
administrative systemer og særskilte afde-
lingskoder for intensiv afdelinger på syge-
huse med mere end én intensiv afdeling. 
Første årsrapport med data fra første fase 
i 2007 er netop offentliggjort. Samtidig 
arbejder styregruppe og arbejdsgruppe 
med at forberede fase 3, hvor SAPS2 og 
IKAS indikatorer kobles på.

I forbindelse med specialegennemgan-
gen besluttede UFIM at kigge på, om der 
skulle være behov for revision af selska-
bernes rekommandationer for intensiv 
medicinsk terapi. Der eksisterer foruden 
fagområdebeskrivelsen hos Dansk Medi-
cinsk Selskab to dokumenter om emnet; 
nemlig Sundhedsstyrelsens rapport fra 
2006 (Intensiv terapi – definitioner, do-
kumentation og visitationsprincipper) og 
DASAIM/DSIT rekommandationen fra 
1998. En arbejdsgruppe er ved at kon-
stituere sig med det formål at etablere 
overensstemmelse.

Der er også i år blevet arbejdet videre 
med at etablere et forum for nationale 

rekommandationer indenfor intensiv me-
dicinsk terapi. En styregruppe har taget 
form, og de to første emner er valgt som 
prøveballoner. Det første er en gammel 
traver: sepsis. I forbindelse med anven-
delse af sepsispakkerne i Operation Life 
har det vist sig, at der er mulighed for at 
anvende mere end én definition på sep-
sis, og det kan være uhensigtsmæssigt, 
specielt i forbindelse med internationale 
sammenlignende studier og i fremtidig 
database-sammenhæng. En arbejds-
gruppe vil lave et forslag til en national 
definition på sepsis. Det andet emne bli-
ver svampeprofylakse og -behandling i 
intensiv medicinsk terapi. Det er tanken, 
at udkast skal behandles på et åbent kon-
sensusmøde, inden der vil blive tale om 
egentlig national rekommandation.

Lone M. Poulsen

AtlS
Sidste år endte en række uoverensstem-
melser mellem DASAIM og ATLS’ be-
styrelse med, at DASAIM fremførte en 
række punkter man ønskede taget op og 
ageret på som forudsætning for fortsat 
samarbejde.

Et samarbejde med Danske Regioner, 
ikke mindst af økonomisk karakter. ATLS’ 
bestyrelse foreslog regionerne samar-
bejde og tilbød en plads i bestyrelsen, 
men dette er blevet afvist.

En ændring af vedtægtens krav om at 
bestyrelsesformanden skal være fra et af 
de kirurgiske selskaber. Det er vedtaget 
at fjerne denne binding i vedtægterne 
således, at ”formanden kan være fra et 
af de videnskabelige selskaber”.

Et ønske om øget gennemskuelighed i 
udvælgelsen af kursister, udvælgelsen og af-
lønningen af instruktører mm. Bestyrelsen 
arbejder på en samlet forretningsorden 
der kaster lys over disse områder.

Et ønske om en fripladsordning der tilgo-
deser de klinikker der ”leverer” instruktører 
således at der i en vis udstrækning gives 
fripladser til kursister fra disse klinikker 
mod at instruktørerne får fri med løn når 
de underviser på ATLS-kurserne. Dette 
ønske er efterkommet og der foreligger 
nu en acceptabel ordning, der kan ses på 
www.ATLS.dk 

Et ønske om øget repræsentation af DA-
SAIM i ATLS’ bestyrelse. Dette er ikke 
efterkommet, men man vil øge antallet af 
instruktørrepræsentanter i bestyrelsen 
og set i lyset af, at DASAIMs medlemmer 
udgør en stor del af instruktørstaben kan 
man håbe på at vi kan øge repræsentatio-
nen ad den vej.

Et ønske om øgning af kursuskapaci-
teten. Det er ikke muligt at øge antallet 
af kurser i de nuværende faciliteter på 
Skalstrup, men der er på forsøgsbasis 
afviklet et kursus i Odense og erfarin-
gerne derfra ligger til grund for et ar-
bejde i direktionen hvor muligheden for 
afvikling af kurser to steder i landet (ud 
over Skalstrup) undersøges.

Et ønske om yderligere styrkelse af det 
europæiske islæt i ATLS. ATLS  Danmark 
deltager aktivt i ATLS Europe’s arbejde, 
hvilket der er redegjort for på ATLS’s 
hjemmeside.

I det hele taget synes ATLS’ hjemme-
side at have udviklet sig positivt mht. 
muligheden for at følge med i hvad der 
foregår og hvordan.

Endelig skal det da nævnes, at en anæ-
stesiolog er blevet ansat som direktør i 
ATLS Danmark, idet klinikchef Jacob 
Roed tiltrådte stillingen sidste år.

Sammenfattende kan det siges at 
samarbejdet mellem DASAIM og ATLS 
er kommet i en bedre gænge og at DA-
SAIM er indstillet på forsat at bakke op 
om ATLS.

Ivan Petersen

Dansk Anæstesi Database (DAD)
Dansk Anæstesi Database er en lands-
dækkende klinisk kvalitetsdatabase, som 
har til formål at beskrive væsentlige ele-
menter af operationspatienters forløb før, 
under og umiddelbart efter bedøvelse. 
Databasen dækker patientforløbet i den 
perioperative fase, dvs. fra den indleden-
de samtale med patienten inden anæstesi, 
hvor evt. risikofaktorer vurderes og anæ-
stesiforløbet aftales med patienten, det 
egentlige anæstesiforløb i forbindelse 
med operation eller undersøgelse, samt 
opvågningsfasen og til patienten kan 
flyttes tilbage til stamafdelingen. Helt 
konkret er det DAD’s formål månedligt 
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og elektronisk at afrapportere resultatet 
af indsatsen målt med de valgte kliniske 
kvalitetsindikatorer via Analyseportalen 
i DAD. Den enkelte afdeling skal således 
på disse indikatorer kunne se resultatet 
af såvel den kliniske indsats som ind-
tastningen. Ydermere er det et formål 
og i øvrigt et krav fra Danske Regioner 
at der hvert år udarbejdes en årsrapport 
(se http://www.kliniskedatabaser.dk) med 
afrapportering af såvel landsresultatet på 
kvalitetsindikatorerne som afdelingernes 
årsresultat således at afdelingernes re-
sultat kan sammenlignes med hinanden 
såvel som med landsgennemsnittet. Der-
udover har hver afdeling fuld rådighed 
over egne indtastede data, samt dermed 
mulighed til at analysere og opgøre egne 
patientforløb. 

I det sidste år har der været en stor 
indsats med hensyn til at optimere og 
sikre adgang til DAD. Hvilket også er 
delvis lykkes. Databasen er også langt 
den største af alle de kliniske databaser i 
Danmark og ”fylder” mere end de øvrige 
til sammen. Størstedelen af anæstesiaf-
delinger i Danmark er registrerer forløb 
i DAD.

Der forestår i det kommende år et 
større arbejde med at udvikle ”logik-
ken” i indtastningsskemaerne i DAD. 
Det bliver en udfordring da mange af-
delinger anvender og fortolker flere af 
indtastningsfelterne forskelligt. Dette 
giver også validitetsproblemer. Tilgangen 
til kvalitetsindikatorerne i DAD har ikke 
været til stede indtil videre 2009, hvilket 
bestyrelsen i DAD er meget bekymret for. 
Det forlyder, at indikatorer er tilgænge-
lige kommer i løbet af meget kort tid. 

Vil man læse mere henvises venligst til 
rapporterne på DADs hjemmeside.

Per Føge Jensen

Dansk Center for organdonation
Ingen beretning i år.

Dansk Hjertestopregister
Den nationale kliniske database for 
præhospital hjertestop, Dansk Hjerte-
stopregister, omfatter alle præhospitale 
hjertestop, og data indberettes fra alle 
landets ambulancer. Arbejdet i Dansk 

Hjertestopregister har i 2008-09 været 
begrænset. Dette skyldes bl.a. mangel 
på afklaring af, hvorledes tilbagemel-
ding af data fra kompetencecenter Øst 
til de enkelte ambulancetjenester kan 
gennemføres med den nuværende pro-
cedure, der er papirbaseret. De tidli-
gere årsrapporter kan læses på http://
www.kliniskedatabaser.dk.

Danske Regioner ønsker fremover 
at der etableres en præhospital data-
base hvor al præhospital aktivitet skal 
indgå, herunder hjertestop. Etablering 
af denne landsdækkende præhospital 
database afventer imidlertid, at data-
opsamling kan ske automatisk via en 
elektronisk ambulancejournal. Udbud 
af elektronisk ambulancejournal er 
forsinket, primært pga. det nationale 
ambulanceudbud.

Derfor foregår der fortsat manuel data-
indsamling fra ambulancerne til Hjerte-
stopregistret. Data anvendes og har været 
anvendt og refereret i flere videnskabe-
lige opgørelser. Data til videnskabelige 
undersøgelser kan fås ved fremsendelse 
af protokol til styregruppen. Dansk Hjer-
testopregister er sammen med det tilsva-
rende svenske register således blandt 
de få registre der kan rapportere data 
fra hjertestop uden for hospital og med 
opfølgning til overlevelse. 

På europæisk plan arbejder European 
Resusciation Council for at etablere en 
web-baseret European Registry on Car-
diac Arrest (EuReCa). Dette register skal 
omfatte både hjertestop uden for hospital 
og på hospital. Registret forventes prø-
vekørt i 2010.

Erika Frischknecht Christensen
Erika.Christensen@ph.rm.dk 

Dansk Hysterektomi Database (DHD)
Der blev afholdt audit- og styregruppe-
møde 1. oktober 2008. Alle gynækologiske 
afdelinger var inviteret til at deltage.

Efter mødet blev der udsendt et nyheds-
brev med dækkende referat for auditmø-
det. Brevet "Nyhedsbrev DHD 20.10.2008"  
findes under "Danske Hysterektomi Data-
base" på hjemmesiden for Kompetencecen-
ter Øst for Kliniske Kvalitetsdatabaser 
(www.kliniskedatabaser.dk). 

Næste auditmøde holdes 1. oktober 
2009

Lydia de Lasson

Dansk Medicinsk Selskab
Dansk Medicinsk Selskab er paraplyorga-
nisation for alle de videnskabelige selska-
ber og derfor involveret i en bred vifte af 
sundhedsfaglige problemstillinger.

DASAIM er ikke direkte repræsen-
teret i DMS bestyrelsen, som vælges af 
et repræsentantskab, hvor de enkelte 
selskaber er repræsenteret i forhold til 
deres størrelse.

Som sådan påhviler der ikke underteg-
nede beretningspligt, men jeg vil alligevel 
gerne kort skitsere de DMS aktiviteter, 
som har størst interesse for DASAIM. 
Derudover vil jeg henvise til www.dms.dk 
som er DMS’s hjemmeside, hvor alle refe-
rater og dokumenter er tilgængelige.

Fagområdet for akut medicin
Som bekendt fremlagde DMS sidste 
forår en beskrivelse af fagområdet akut 
medicin. Bag beskrivelsen står alle de 
videnskabelige selskaber og lægeforenin-
gen, hvorfor dokumentet fremstår som 
en stærk lægefaglig rådgivning. 

Rundt om i landet er der mange for-
skellige initiativer i gang omkring de 
nye akutmodtagelser. Det er svært at 
gennemskue kvaliteten i ændringerne, 
flere steder synes det at være gammel 
vin på nye flasker, og man savner en over-
ordnet styring og koordinering. Hvad 
det skal blive til må tiden vise. På ud-
dannelsesområdet er Region Midtjylland 
langt fremme med en uddannelsesplan, 
som formodentlig dækker det af DMS 
lancerede fagområde.

Aktuelt har DMS nedsat en arbejds-
gruppe, som skal prøve at beskrive 
grænsefladen mellem almen medicin og 
akutmedicin. Arbejdsgruppen startede 
aktiviteterne lige før sommerferien og 
forventer arbejdet færdigt med udgan-
gen af året.

Forskning i akutte situationer
Forskning i akutte situationer er vanske-
ligt at gennemføre på grund af lov om vi-
denskabsetisk komitesystem. En gruppe 
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med Poul Jaszczak fra lægeforeningen i 
spidsen er dannet for om muligt at få æn-
dret loven. Undertegnede repræsenterer de 
videnskabelige selskaber i gruppen. Situa-
tionen er i øjeblikket specielt gunstig, idet 
der under videnskabsministeriet er nedsat 
et udvalg til at revidere komiteloven.

Noget forenklet drejer det sig om, at 
på nuværende tidspunkt kan forskning i 
akutte situationer, hvor forsøgspersonen 
ikke er i stand til at afgive et informeret 
samtykke, og det ikke er muligt at ind-
hente stedfortrædende samtykke, kun 
gennemføres hvis projektet på længere 
sigt kan forbedre forsøgspersonens hel-
bred. Denne formulering indeholder i 
øvrigt et paradoks, idet det ikke vil være 
nødvendigt at gennemføre et projekt, hvis 
man allerede vidste, at interventionen 
forbedrede forsøgspersonens helbred.

Hvis det drejer sig om forskning med 
lægemidler i akutte situationer, er situatio-
nen lidt anderledes, men stadig vanskelig. 
Her kan projektet gennemføres, hvis der 
indhentes stedfortrædende samtykke fra 
forsøgsværgen (som kan være to læger).

Det er gruppens opfattelse, at det må 
være muligt at gennemføre forskning 
i akutte situationer på bevidstløse ved 
efterfølgende indhentelse af stedfortræ-
ders samtykke. 

Prioritering i sundhedsvæsenet
DMS ønsker at sætte fokus på prioritering 
i sundhedsvæsenet og gør det på forskel-
lig vis, blandt andet omhandlede DMS 
årsmødet 2009 denne problemstilling.

Der er aktuelt startet en dialog med 
DASAIM med henblik på at bringe res-
sourceanvendelsen inden for intensiv 
terapi til debat.

Hans Kirkegaard, 
DMS bestyrelsesmedlem

Dansk råd for genoplivning
Dansk Råd for Genoplivning (DRG) er 
det nationale råd for genoplivning. DRG 
skiftede formand i 2008, idet formand-
skabet går på skift mellem en repræ-
sentant for Dansk Cardiologisk Selskab 
og DASAIM. Torsten Lauritsen er nu 
formand for DRG.

Hovedindsatsen i 2008 har været at 
implementere de europæiske Basic 
Life Support og AED kurser i Danmark 
som en ny standard. Kurserne hedder i 
Danmark HLR-AED-kurser. Kurserne 
er for sundheds-fagligt personale og 
for lægfolk og med fokus på praktisk 
hjerte-lunge-redning og brug af AED/
hjertestarter. Kurserne er indført med 
støtte fra TrygFonden og er blevet en 
stor succes. Der er afholdt 194 kurser 
for i alt 2148 deltagere siden starten i 
2008 og indtil august 2009. Beredskabs-
styrelsen har indført kurset som deres 
officielle kursus. Hjerteforeningen og 
Dansk Røde Kors arbejder også med at 
uddanne egne instruktører. Kurserne 
kan gennemføres af de organisationer, 
uddannelsesinstitutioner og hospitaler, 
der efter ansøgning godkendes af den 
fælles styregruppe i DRG. 

Advanced Life Support kurserne 
(ALS). Der har været afholdt i alt 47 
kurser med 1043 deltagere siden første 
kursus i december 2005. 

European Pediatric Life Support kur-
serne (EPLS). Der har været afholdt i alt 
10 kurser siden første kursus i 2006 med 
i alt 228 deltagere.

Der er uddannet 60 ALS-instruktører, 
18 EPLS-instruktører og 114 HLR-AED-
instruktører. ALS- og EPLS-instruktører-
ne aflønnes for deres undervisning eller 
optjener en fuld friplads per kursus til 
egen afdeling, såfremt undervisningen 
gennemføres som tjenestefri mød løn 
fra afdelingen. HLR-AED-instruktørerne 
arbejder for egen organisation og afløn-
nes efter reglerne hos disse.

European Trauma Course (ETC) – the 
team approach har været afholdt i en 
række europæiske lande, men endnu ikke 
Danmark. ESA støtter nu officielt det nye 
europæiske traumekursus.

DRG planlægger en national konfe-
rence om livreddende førstehjælp i for-
året 2010.

Torsten Lauritsen og Freddy Lippert

Dansk Standards udvalg
Beretning vedrørende repræsentation i 
Dansk Standards udvalg S-104 angående 
anæstesi- og respiratorisk udstyr.

Udvalgets arbejde er uændret stilling-
tagen og medvirkning til udfærdigelse 
af nye standarder samt  deltagelse i re-
vision af eksisterende standarder såvel 
inden for EU (EN) som worldwide (ISO). 
Udvalgets sammensætning er i årets løb 
ændret, idet der er indtrådt en medarbej-
der fra Müller Gas Equipment (udstyr 
til medicinske gasser). Damecas repræ-
sentant er udtrådt. Udvalget består altså 
forsat af tre erhvervs-repræsentanter, 
undertegnede fra DASAIM og en se-
kretær fra DS.

Arbejdet i udvalget er fortsat baseret 
på elektronisk kommunikation suppleret 
med et til to møder om året hos Dansk 
Standard. Der har ikke været afholdt 
møder i det forløbne efterår og forår 
og arbejdet har været meget præget af 
tekniske forhold, især inden for området 
med mindre medicinske apparater med 
mulig anvendelse uden for hospitalsni-
veau, et emneområde i hastig udvikling 
og med store industrielle interesser. 
Herudover har udvalgets erhvervsinte-
ressenter deltaget i arbejdsgruppemø-
der i udlandet.

Jeg skal atter gøre opmærksom på 
eksistensen af ISO-standard 26825 ved-
rørende farmaka-labels til injektions-
sprøjter, udgivet august 2008. Anvender 
man labels til mærkning af sprøjter til 
anæstesibrug, kan jeg kun opfordre til 
at anskaffe standarden, gøre apotekeren 
opmærksom på standardiseringen og 
følge dennes forslag til udformning af 
etiketterne. 

Jeg skal igen opfordre til, at man på 
alle sygehuses tekniske, medicotekniske 
og anæstesi-afdelinger anskaffer sig den 
af udvalget udarbejdede DS-Håndbog 
164:2007 om standarder på området  
Anæstesi- og Respirationsudstyr, der 
foruden en systematiseret opstilling af 
gældende standarder også indeholder 
terminologistandarden DS/EN ISO 4135, 
således at man ved ny- og ombygning 
tager hensyn til gældende standarder 
allerede i konstruktions- og installati-
onsfasen.

Lars Rybro, overlæge
Århus Universitetshospital, Skejby



Den skandinaviske skole for 
cardiovaskulær teknik
Der har i perioden fra generalforsam-
lingen 2008 og frem til nu ikke været 
afholdt møder i bestyrelsen for skolen 
for cardiovaskulær teknik.

Hans Kirkegaard

Inspektorer
Inspektorordningen har til formål at bi-
drage til kvalitetssikring og kvalitetsud-
vikling af den lægelige videreuddannelse 
på uddannelsesafdelingerne på landets 
sygehuse. 

Ordningen var ved sin start i 1997 frivil-
lig, men blev obligatorisk fra 2001 i en re-
videret form efter anbefaling i en ekstern 
evaluering i rapporten: Inspektorordnin-
gen – Evalueringsrapport (dec. 1999) og 
i Speciallægekommissionens betænkning 
(maj 2000). Den aktuelle: Vejledning for 
Inspektorordningen, 2007, er den fjerde i 
rækken og i evalueringstemaerne indgår 
alle syv kompetenceområder (roller).

Standardiseringen og systematise-
ringen af inspektorrapporterne gør det 
fortsat muligt at sammenligne kvalite-
ten af uddannelsen generelt, på tværs 
af afdelingerne og fra besøg til besøg på 
samme afdeling.

Administration
Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddan-
nelse og Autorisation har det overordnede 
ansvar for administration af ordningen, 
herunder sekretariatsfunktionen. Mere 
detaljerede oplysninger om ordningen 
findes i Vejledning for Inspektorordnin-
gen, 2007.

Inspektorer 
En inspektor udpeges af Sundhedsstyrel-
sen efter indstilling fra de videnskabelige 
selskaber.

En inspektor skal være en læge, med 
kendskab til og interesse for den læge-
lige videreuddannelse, der nyder tillid 
og respekt indenfor specialet.

I 2002 startede en forsøgsordning 
med juniorinspektorer, der er yngre 
læger i introduktions- eller hovedud-
dannelse. Aktuelt har 19 specialer ju-
niorinspektorer heriblandt anæstesio-

logi. Ordningen er blevet meget positivt 
modtaget og Sundhedsstyrelsen har nu 
besluttet, at uddannelsessøgende læger 
fremover kan deltage i inspektorbesøg 
i de specialer, der ønsker det. Junior-
inspektorerne deltager i introduktions-
kursus for inspektorer på lige fod med 
de øvrige inspektorer.

Inspektorbesøget 
I praksis fungerer ordningen ved, at to 
inspektorer, eventuelt ledsaget af en ju-
niorinspektor, aflægger et besøg på en 
uddannelsesafdeling. 

Forud for besøget udfærdiger af-
delingens læger og andre relevante 
personalegrupper i fællesskab en selv-
evalueringsrapport med en analyse af 
uddannelsesfunktionen og –miljøet på 
afdelingen. På baggrund af rapporten 
gennemfører inspektorerne kvalitative 
interview med relevante personalegrup-
per. Inspektorerne analyserer samtidigt 
afdelingens rutiner og procedurer med 
relevans for dens uddannelsesfunktion og 
-miljø og udarbejder på denne baggrund 
en inspektorrapport. 

Rapporten inklusive aftale med ind-
satsområder, forelægges afdelingen til 
godkendelse og underskrift. Aftalen 
omfatter løsningsforslag til udvikling 
og forbedring af uddannelsesfunktion 
og -miljø med angivelse af handlingsplan 
og tidshorisont.

Sundhedsstyrelsen lægger inspektor-
rapporterne ud på nettet, hvor de er til-
gængelige via www.sst.dk.

Sundhedsstyrelsen læser og kommen-
terer rapporterne. Kommentar og link 
sendes til afdelingen, sygehusledelsen, 
det amtslige videreuddannelsesråd, 
det regionale råd, det videnskabelige 
selskabs formand og sekretær, Dansk 
Medicinsk Selskab og Følgegruppen for 
Inspektorordningen.

Ved behov gennemføres opfølgende 
besøg indenfor et til to år, hvor afdelingen 
revurderes med særligt fokus på indsats-
områderne. Herefter besøges afdelingen 
hvert fjerde år, hvis ikke særlige forhold 
gør sig gældende. Negative inspektor-
rapporter kan have konsekvenser for 
uddannelsesfunktionen.

Evaluering 
De overordnede erfaringer og rammer 
for Inspektorordningen samt udviklings-
perspektivet drøftes i en følgegruppe 
bestående af repræsentanter fra Amts-
rådsforeningen, Hovedstadens Sygehus 
Fællesskab, Den Almindelige Danske 
Lægeforening, Dansk Medicinsk Selskab, 
Det Nationale Råd for Lægers Videreud-
dannelse, Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet og Sundhedsstyrelsen. 

Det Nationale Råd for Lægers Videre-
uddannelse drøfter de generelle erfarin-
ger i ordningen og betydningen for den 
lægelige videreuddannelse. 

De videnskabelige selskaber drøfter 
erfaringer på baggrund af inspektorrap-
porterne i de enkelte specialer. 

Kurser og årsmøde
Det er afholdt to introduktionskurser 
for inspektorer i 2008 og et i 2009 med 
yderligere et planlagt i oktober 2009. På 
de tre kurser deltog i alt fire medlemmer 
fra DASAIM, alle juniorinspektorer.

Årsmødet for Inspektorer blev afholdt 
3. februar 2009 med 15 medlemmer fra 
DASAIM, heraf seks juniorinspektorer, 
ud af i alt 101 deltagere – svarende til 16%, 
en nedgang fra 20% i 2008. 

Hovedpunkterne var:
•	status	for	årets	inspektorbesøg
•	synergi	mellem	uddannelse	og	drift
•	synergi	mellem	drift	og	uddannelse
•	fra	anæstesiologernes	temadag
•		overrækkelse	af	Sundhedsstyrelsens	

uddannelsespris
•		overrækkelse	af	10-års-nåle	til	inspek-

torer
•	privathospitaler	–	videreuddannelse
•		privathospitalernes	rolle	i	den	lægelige	

videreuddannelse
Som det fremgår, var DASAIM på dags-
ordenen med en tilbagemelding fra Års-
møde for Inspektorer Anæstesiologi, der 
blev afholdt i Odense 1. oktober 2008. Et 
af forslagene fra anæstesiinspektorer-
nes årsmøde var en tidsbegrænsning på 
udnævnelse som inspektor. DASAIM’s 
uddannelsesudvalg har efterfølgende 
besluttet, at denne tidsramme skal være 
på seks år med mulighed for forlængelse. 
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Som en praktisk konsekvens af dette er der 
per 5. august 2009 opslået i alt fem stillin-
ger som inspektor, hvor stillingerne til de 
inspektorer, der overskrider 6-års-græn-
sen er indbefattet. I en egen mail gøres de 
pågældende inspektorer opmærksomme 
på, at såfremt de ønsker at fortsætte som 
inspektorer, skal de sende en ansøgning.

5. august 2009 er det totale antal ud-
dannelsesafdelinger opgjort til 588 og 
antal inspektorer 199, samt 57 juniorin-
spektorer. Der er afholdt i alt 525 besøg 
og 320 genbesøg.

Indenfor DASAIM’s område er der 44 
uddannelsesafdelinger, 11 inspektorer, 
12 juniorinspektorer, og der er i alt af-
holdt 53 besøg og 46 genbesøg. Ud fra 
tallene skulle alle afdelinger have haft 
både besøg og genbesøg, men der opret-
tes, sammenslås og nedlægges uddan-
nelsesafdelinger løbende og derfor kan 
der være enkelte afdelinger, der ikke har 
haft besøg eller genbesøg.

De 11 inspektorer og 12 juniorinspek-
torer, indenfor anæstesiologi og intensiv 
medicin med angivelse af årstal for udpeg-
ning, er fordelt i regionerne som følger:

Region Øst:
Inspektorer: Karen Skjelsager (2000), 
Poul Lunau Christensen (2002), Birgitte 
Ruhnau (2002), Rikke Maaløe (2004), 
Helle Thy Østergaard (2006)

Juniorinspektorer: Morten Nikolaj Lind 
(2005), Kim Wildgaard (2005), Mar-
guerite Ellekvist (2006), Thomas Bech 
Jørgensen (2006)

Region Syd:
Inspektorer: Peter Lindholm (2002), An-
ders Gadegaard Jensen (2004), Jarl Voss 
Siggaard (2004), Hanne Tanghus Olsen 
(2005), Marianne Kjær (2006)

Juniorinspektorer: Dennis Michael Köhler 
(2005), Susanne Scheppan (2005), Gun-
hild Kjærgaard Andersen (2006)

Region Nord:
Inspektorer: Odd Ravlo (1997), Peter Mou-
ridsen (2004), Inga Kviisgaard Madsen 
(2006)

Juniorinspektor: Marlene Kanstrup Dahl 
(2006), Gustav Poulsen (2006), Kasper 
Vad Jepsen (2008)

Behovet for inspektorer er 18 (yder-
ligere en i øst og syd samt tre i nord). 
Antal juniorinspektorer ikke er defineret, 
men Sundhedsstyrelsens sekretariat for 
inspektorordningen anfører, at det giver 
mest fleksibilitet, hvis antallet af junior-
inspektorer er ¾ af antallet inspektorer, 
hvilket bliver 14 juniorinspektorer.

Kilde: Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
(www.sst.dk) 

Odd Ravlo

Kirurgisk forum
Jeg har ikke modtaget indkaldelse fra 
Kirurgisk Forum siden januar 2008, trods 
gentagne henvendelser om at komme 
på deres adresseliste. Det må jo bero på 
manglende interesse for kommunikation 
med os fra deres side. Det er desmere un-
derligt, idet både ATLS og NAPS tidligere 
har været hede emner på dagsordenen. 
Jeg retter ny henvendelse til DKSs se-
kretariat.

Sidste tilgængelige referat kan findes 
på http://www.kirurgisk-selskab.dk under 
mappen ”arkiv 2008”.

Torben Callesen

pHtlS
Kim Garde fra PAU er indtrådt i PHTLS' 
bestyrelse som repræsentant for DASA-
IM. Første møde afholdes ultimo august 
2009 og der er således ingen aktivitet at 
fortælle om fra 2008.

Kim Garde

SSAI
SSAI har i det forløbne år været præget 
af flere større aktiviteter: Arbejdet med 
SSAIs strategipapir (position paper), 
medlemsundersøgelse, SSAI-DASAIM-
kongressen i Odense 10.-13.06.09 og ny 
chefredaktør for ACTA.

Dertil kommer de løbende forretninger 
bl.a. i form af arbejdet i selskabets komi-
teer og en ansvarlig økonomisk drift.

SSAIs strategipapir (position paper)
SSAI forsøger gennem dette grundlæg-
gende og helt nødvendige arbejde dels at 

få et mere oplyst grundlag om aktivitet, 
organisation og faglige standarder i de 
forskellige skandinaviske lande, men 
især at formulere en fremadrettet strategi 
som skal være med til at sikre specialets 
udvikling og vitalitet fremover. 

En række fremtidige hot-spots/ud- 
fordringer som selskabet vil blive 
konfronteret med omfatter forvente-
ligt mandskabsmangel og dermed en 
slagkraftig strategi for rekruttering 
af nye medlemmer, integrering af 
immigrerende læger, fastholdelse af 
specialets forskellige grene i én moder-
organisation, grænsedragning mellem 
forskellige faglige områder (f.eks. akut 
medicin, smertebehandling, intensiv 
medicin m.fl.), kampen om økonomi-
ske ressourcer (gen)etableringen af 
betydende lægefaglig rådgivning over 
for det politisk-administrative system. 
Papiret indeholder i øvrigt en række an-
dre overskrifter.

Planen var at præsentere arbejdet på 
Odense-kongressen, men som meget 
andet har øvelsen vist sig at være mere 
omfattende end antaget. Med henblik 
på at færdiggøre arbejdet er der tidligt i 
efteråret 2009 planlagt et arbejdsseminar 
for SSAIs board.

Medlemsundersøgelsen (web-based survey)
Undersøgelsen fandt sted i foråret 2009. 
Svarprocenten var acceptabel. Data er 
indtil videre kun meget ufuldstændigt 
behandlet. Det fremgår dog at langt ho-
vedparten af medlemmerne foretrækker 
at alle specialets forgreninger fortsat er 
organiseret i én organisation. Der er ge-
nerelt et betydeligt fagligt engagement 
med ønske om øget subspecialisering og 
om en stigende forskningsaktivitet. Den 
endelige rapport forventes sent på året.

SSAI-DASAIM-kongressen i odense
Kongressen blev trods økonomiske 
krisetider en solid succes både fagligt, 
deltagermæssigt og økonomisk. En kæm-
peflot præstation og et godt resultat af 
samarbejdet mellem den lokale organi-
sationskomite og DASAIM. Kongressen 
blev mere detaljeret omtalt i DASINFO 
nr. 3, 2009.
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Ny chefredaktør for Acta
Til listen af gode begivenheder for sel-
skabet føjer sig, at Lars S. Rasmussen 
blev valgt som chefredaktør for Acta efter 
Gisvolds afgang. Acta står aktuelt ganske 
stærkt på den internationale scene som 
det 5. globalt mest læste anæstesiologiske 
tidsskrift. Lars har præsenteret en række 
tiltag med henblik på at fastholde og ud-
bygge tidsskriftets position. Et vigtigt til-
tag er selvsagt at medlemmerne bidrager 
med artikler af god kvalitet. Opfordringen 
er hermed indtrængende præsenteret. 
Acta er fortsat økonomisk velfungerende, 
og er en af de vigtige kilder til finansiering 
af selskabets aktiviteter.

I øvrigt
•		Educational	Comittee	har	været	en	

vigtig motor i udviklingen af den suc-
ces som - den efterhånden betydelige 
vifte af - efteruddannelsesprogrammer 
på skandinavisk niveau udgør. SSAIs 
Board finder fortsat at det er et vitalt 
område, og har også fremover givet 
det høj prioritet bl.a. i form af et stærkt 
økonomisk fundament. Det er selvsagt 
til gavn for medlemmerne, men også 
for sygehusejerne. En del af øvelsen 
må derfor naturligt fremover være til-
tagende at inddrage sygehusejerne i en 
forpligtigende finansiering af efterud-
dannelsesprogrammerne

•		Clinical	Practice	Committee	har	været	
produktiv med en række guidelines. 
Ann Møller er valgt som ny formand 
for komiteen

•		Research	Comittee	 arbejder	 for	 at	
støtte og facilitere skandinavisk forsk-
ning. Ansøgerfeltet har det forløbne 
år desværre og lidt uforklarligt været 
meget beskedent

•		SSAIs	næste	kongres	finder	sted	i	Ber-
gen 2011

Set med DASAIMs øjne må selskabets 
aktivitet og indspil i SSAI siges at være 
meget tilfredsstillende.

Ole Nørregaard

UeMS
For UEMSs hovedbestyrelse har året 
været brugt på at effektivisere og ud-
bygge CME/CPD-organisationen. Denne 

er efterhånden anerkendt af langt de fleste 
specialer og brugt som efteruddannel-
sesredskab i mange lande. Dette vil vi i 
specialet kunne mærke hver gang vi afhol-
der kurser med internationale deltagere. 
UEMS er på trapperne med at godkende 
E-learning, som en del af CME/CPD.

En anden stor opgave for UEMS er at 
få ændret kapitel 6 i EU's arbejdslov, hvor 
det seneste er fra 70’erne, og heri er der 
angivet, at den minimale uddannelsestid 
for en speciallæge er tre år, hvilket dels 
er i modstrid med UEMSs rekommanda-
tioner, der siger minimum 5 år, dels har 
fristet enkelte EU-lande som Estland til at 
overveje at sætte uddannelsestiden ned.

Et tredje område, der har haft stor be-
vågenhed er sikring af patienternes ret til 
behandling på tværs af landegrænser.

I den anæstesiologiske sektion EBA 
har diskussionen været præget af, hvor 
specialet er på vej hen. I mange af de 
sydlige EU-lande har man store rekrut-
teringsproblemer til specialet. Dette er en 
kombination af, at anæstesiologer her sjæl-
dent kan supplere deres indtægt meget ud 
over deres primære job, mens kirurger 
etc. kan afholde privatpraksis og dermed 
øge indtægten betydeligt. Dette medfø-
rer betydelige lønforskelle, samtidigt er 
anæstesiologer her primært beskæftiget 
med anæstesi, hvilket ikke virker promo-
verende for specialet og gør, at specialet er 
ved at udvikle sig til et discount-speciale. 
Dette problem har vi ikke i den nordlige 
del af EU, hvor lønnen er væsentlig højere 
og mere ensartet og anæstesiologer kan 
supplere deres indtægt. Dette sammen-
holdt med et speciale, der er præget af 
alle 4 søjler, gør specialet betydeligt mere 
attraktivt. Her er der dog en bekymring 
over den tiltagende subspecialisering, og 
det er også tydeligt at der er tiltagende 
pres på de tre andre søjler i anæstesiolo-
gien fra andre specialer; intensiv terapi 
har som supraspeciale/fagområde været 
tilgængelig for flere specialer.

Her er der af UEMS for nyligt godkendt 
fagområdet intensiv terapi som ”an area 
of particular kompetence”, hvilket be-
tyder, at der for alle specialer, som vil 
have supraspeciale i intensiv terapi skal 
gennemføre og dokumentere uddannelse 

og kompetencer, som ligger på niveau 
med CoBaTrice. Indenfor akut medicin 
er der allerede nu flere lande som har 
dette som selvstændigt speciale, men 
ikke i et antal så dette på europæisk 
plan er anerkendt som et selvstændigt 
speciale, men det nærmer sig. UEMSs 
hovedbestyrelse har godkendt et avan-
ceret uddannelsesprogram for akut 
medicin, som efter manges mening er 
en uformel anerkendelse af specialet. 
Smertebehandling i form af kroniske og 
maligne smerter er overalt i Europa på 
vej ud af specialet, hvis ikke specialet 
gør en snarlig og aktiv indsats for at 
holde på det. Selv indenfor anæstesien 
sub-specialiserer vi os i en grad som 
gør at mange efterhånden mener, at 
vi har mere fagligt fællesskab med de 
kirurger vi arbejder med hver dag, end 
vores anæstesi-kolleger på de andre anæ-
stesiafsnit eller intensiv afdelinger. Selv 
den basale anæstesi-del er under pres, 
idet andre specialer ønsker at udfører 
anæstesi til f.eks. skopier med ikke ud-
dannet anæstesipersonale.

EBA har en stor opgave foran sig i de 
kommende år: EBA ønsker at sikre at 
anæstesiologi kun udføres af anæste-
siologisk uddannet personale, og her 
skal brugen af anæstesiassistenter, som 
ikke-lægeligt anæstesiologisk uddannet 
personale diskuteres. EBA ønsker at fast-
sætte minimums-rekommandationer for 
uddannelse af disse, og ønsker samtidig, 
at disse til enhver tid står under ansvar 
og med umiddelbar tilstedeværelse af 
lægelig anæstesiologisk kompetence, 
som vi kender det hos os i Danmark. 
Samtidig skal EBA for hver af de tre 
andre søjler intensiv terapi, akut medi-
cin og smertebehandling komme med 
rekommandationer til minimumskom-
petencer, som er så omfattende, at man 
sikre, at anæstesiologer er selvskrevne til 
at arbejde indenfor de tre områder i alle 
lande, der ikke har selvstændigt speciale 
indenfor områderne, og også sikre at 
anæstesiologer er selvskrevne til supra-
specialisering indenfor specielt akut 
medicin og intensiv terapi, en slags ud-
dannelsesmæssig motorvej. Gerne efter 
min mening sådan, at selv i de lande, hvor 
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der eksisterer selvstændige specialer kan 
anæstesiologer med supra-specialisering 
godkendes på lige fod med de primære 
specialister.

EBA har en meget udfordrende opgave 
foran sig, hvor ikke mindst den nordiske 
model kan vise sig at være en forbillede, 
men inden da er der mange hellige køer, 
der skal slagtes. Har nogen spørgsmål 
eller input til denne diskussion eller an-
det indenfor UEMS/EBA, er de meget 
velkomne til at kontakte mig.

Dorte Keld

Dansk Selskab for Anæstesiologi og 
Intensiv Medicins Fond
Regnskabsåret 2008/2009
Bestyrelsen for fondet bestod i 2008/2009 
af Else Tønnesen, Anders Larsson, Palle 
Toft og lsr. Svend Oppenheim. Bestyrel-
sen har holdt 1 møde i årets løb og har 
derudover kommunikeret både skriftligt 
og mundtligt. I regnskabsåret er der ud-
delt i alt kr. 19.000  til 2 ansøgere.

Indtægter    kr.  kr.
Financielle indtægter 41.298,34 

I alt  41.298,34

  

Udgifter  

Husfeldt-forelæsning 5.000,00 

Eksterne udgifter inkl. 

administrationsudgifter 

og møder 13.512,96 

I alt  18.512,96

  

Resultat før uddelinger  22.785,38

Legatuddelinger 19.000,00 

Resultat før skat  3.785,38

Årets resultat  3.785,38

Bunden fondskapital 672.994,06

Else Tønnesen

legatbestyrelsen Jensa la Cours legat
Regnskabsåret 2008/2009
Bestyrelsen bestod i 2008/2009 af Else 
Tønnesen, Jørgen Viby Mogensen og 

advokat Keld Parsberg med Anders Lars-
son, Georg E. Cold og  adv. Nancy Elbou-
ridi som suppleanter. Bestyrelsen har 
holdt 1 møde siden generalforsamlingen 
2008 og har i øvrigt kommunikeret bade 
skriftligt og telefonisk. Der er i regnska-
bet uddelt 4 legater på i alt kr. 33.000,-

Else Tønnesen

Indtægter    kr.  kr.
Financielle indtægter 37.792,46 

I alt  37.792,46

  

Udgifter  

Eksterne udgifter inkl. 

administrationsudgifter 

og møder 12.982,44 

Resultat før uddelinger  24.810,02

Legatuddelinger 33.000,00 

Resultat før skat  -8.189,98

Årets resultat  - 8.189,98

Bunden fondskapital 799.928,03

Else Tønnesen
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Bestyrelsen
Ole Nørregaard, formand (2009)
Susanne Wammen, næstformand (præ-

hospital og akutmedicinsk udv.) 
(2007)

Lars S. Rasmussen, kasserer (2005)
Øivind Jans, bestyrelsessekretær (YL)

(2009)
Mette Hyllested (anæstesiudv.)(2009)
Torsten Lauritsen (børneanæstesiudv.)

(2005)
Lone Poulsen (intensiv medicinsk terapi)

(2007)
Torben Callesen (IT-udv. og redaktør 

DASINFO)(2006)
Luana E. Jensen (kronisk smerteudv.)

(2006)
Karsten Bülow (neuroanæstesiudv.)

(2006)
Desirée Rosenborg (obstetrisk anæste-

siudv.)(2007)
Claus Andersen (thoraxanæstesiudv.)

(2005)
Karen Skjelsager (uddannelsesudv.)

(2008)
vacant (YL)

Anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
1999)
Mette Hyllested (formand)(2009)
Per Martin Bådstøløkken (2007)
Poul Lunøe Christensen (2007)
Britt Lange (2007)
Birgitte Ruhnau (2008)
Anne Tøttrup (2006)

Børneanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
1999)
Torsten Lauritsen (formand)(2005)
Jane B. Andersen (2006)
Tom G. Hansen (2003)
Søren Kjærgaard (2003)

etisk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
2003)
Mogens K. Skadborg (formand)(2003)
Hans Henrik Bülow (2003)
Asger Petersen (2008)
Pernille Lykke Petersen (2008)

Forskningsudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
2006)
Lars S. Rasmussen (best.repr.)
Claus Andersen (best.repr.)
Palle Toft (2006)
Anders Larsson (2006)
Niels Henry Secher (2006)
Hanne Ravn (2006)
Bodil Steen Rasmussen (2006)

Udv. for intensiv medicinsk terapi
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
1999)
Lone Poulsen (formand)(2007)
Kim Michael Larsen (2003)
Kirsten Møller (2008)
Marianne Simonsen (2007)
Vagn Bach (DSIT)(2004)
Niels-Erik Drench (DSIT)(2004)
Bjarne Fogh (DSIT)(2004)
Ebbe Rønholm (DSIT)(2004)

It-udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
1999)
Torben Callesen (formand)(2006)
Michael Friis Tvede (2008)

Kronisk smerteudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
1999)
Luana E. Jensen (formand)(2006)
Per Rotbøll Nielsen (2006)
Anders Schou Olesen (2004)
Markku Juhani Vourela (2005)

neuroanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
1999)
Karsten Bülow (formand)(2006)
Pernille Haure (2006)
Karen-Lise Welling (2006)

obstetrisk anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
2001)
Desirée Rosenborg (formand)(2007)
Charlotte Albrechtsen (2008)
Hanne Lippert (2007)
Anja Mitchell (2008)
Eva Weitling (2005)

præhospital og akutmedicinsk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
1999)
Susanne Wammen (formand)(2007)
Peter Berlac (2005)
Kim Gaarde (2007)
Mathias Giebner (2005)
Berit Bjerre Handberg (2007)
Søren Mikkelsen (2005)

thoraxanæstesiologisk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
1999)
Claus Andersen (formand)(2005)
Jon Bjørnsson (2007)
Christian Lindskov Christiansen (2003)
Peter Bo Hansen (2005)
Helle Laugesen (2008)
Eigil Nygaard (2005)

Uddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 
2007)
Karen Skjelsager (formand)(2008)
Hans Ole Holdgaard, PKL, nord
Anne Lippert (2007)
Hanne Tanghus Olsen (2008)
Pia Bredahl Jensen, YL-øst (2007)
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Doris Østergaard, hovedkursusleder 
(2007)

Nicola Groes Clausen, UL-syd (2008)
Kirsten Bested, PKL, syd (2007)
Ole Mølgaard (2008)
Helle Thy Østergaard, PKL-øst (2007)
Mona Tarpgaard, YL-nord (2007)
Dorte Keld, UEMS (2007)

organisationskomité Årsmøde
Lars S. Rasmussen (koordinator)
Steen Møiniche (videnskab)

revisorer
(vælges hvert år)
Niels Anker Pedersen
Morten Brinkløv
Mogens K. Skadborg (suppleant)

Dansk Standards udvalg
(vælges hvert 2. år)
Lars Rybro (2004)(DASAIMs repr.)
Niels Lomholt (valgt af Dansk Standard 

S104)
Nils W. Johannesen (valgt af SST og 

Amtsrådsforeningen)

DASAIMs Fonds bestyrelse
(én afgår efter tur hvert 5. år)
Else Tønnesen (1995)
Palle Toft (2008)

DASAIMs Fonds revisorer
(vælges hvert år)
Ole Beck

oberstinde Jensa la Cours legat
(vælges hvert 5. år, første gang 1988)
Jørgen Viby Mogensen (1992)
Else Tønnesen (1995)
Keld Parsberg (2003)
Georg E. Cold (suppl.)
Adv. Nancy Elbouridi (suppl.)(2004)

UeMS og eBA
(vælges hvert 4. år)
Dorte Keld (2003)

Skolen for cardiovaskulær teknik
(udpeges af bestyrelsen)
Hans Kirkegaard

Inspektorer i anæstesiologi
(udpeges af bestyrelsen)

Region Øst:
Inspektorer: Karen Skjelsager (2000), 
Poul Lunau Christensen (2002), Birgitte 
Ruhnau (2002), Rikke Maaløe (2004), 
Helle Thy Østergaard (2006)

Juniorinspektorer: Morten Nikolaj Lind 
(2005), Kim Wildgaard (2005), Mar-
guerite Ellekvist (2006), Thomas Bech 
Jørgensen (2006)

Region Syd:
Inspektorer: Peter Lindholm (2002), An-
ders Gadegaard Jensen (2004), Jarl Voss 
Siggaard (2004), Hanne Tanghus Olsen 
(2005), Marianne Kjær (2006)

Juniorinspektorer: Dennis Michael Köhler 
(2005), Susanne Scheppan (2005), Gun-
hild Kjærgaard Andersen (2006)

Region Nord:
Inspektorer: Odd Ravlo (1997), Peter Mou-
ridsen (2004), Inga Kviisgaard Madsen 
(2006)

Juniorinspektor: Marlene Kanstrup Dahl 
(2006), Gustav Poulsen (2006), Kasper 
Vad Jepsen (2008)

AtlS Denmark Fond
(indstilles af bestyrelsen)
Ivan Petersen (2008)

pHtlS
(indstilles af bestyrelsen)
Kim Gaarde (2008)

Dansk Medicinsk Selskabs Bestyrelse
(valgt af DMS’ repræsentantskab)
Hans Kirkegaard

Dansk råd for genoplivning (Drg)
(indstilles af bestyrelsen)
Freddy Lippert (2001)
Torsten Lauritsen (suppleant)(2006)

SSAI
Ole Nørregaard (2009)
Ivar Gøthgen (manager ACTA Founda-

tion)
Lars S. Rasmussen (editor-in-chief 

ACTA)

(vælges på generalforsamlingen)
Susanne Wammen (DASAIM repr. 

2003)

(udpeges af bestyrelsen)
Ann Møller (Clinical Practice Commit-

tee)
Helle Thy Østergaard (Educational Com-

mittee)
Palle Toft (Research Committee)

tilforordnede til retslægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen
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Som det er de fleste bekendt afholdes DASAIMs 
Årsmøde 2009 undtagelsesvis som et éndagsmøde 
på grund af  SSAI-kongressen, der afholdtes i 
Odense juni 2009.

Nedenfor ses program for dagen. 

Tilmelding er bindende og nødvendig af hensyn til 
forplejningen. Deltag else i generalforsamlingen 
er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til 
mødet i øvrigt.

DASAIM ÅRSMØDE 2009

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

PROGRAM

09.30 -   Registrering (kaffe)
  
10.00 – 11.00 Forskningsinitiativet
  - Thomas Bech Jørgensen; START forsøget (Simpel Trombocyt Administration hos patienter med 
     Rumperet abdominalt aorta aneurisme inden Transport) 
  - Sian Robinson; Evaluering af den optimale dosis af profylaktisk antikoagulation med lavmolekylært
     heparin subkutant til kritisk syge patienter
  - Morten Hylander Møller; Peptic Ulcer Perforation-studiet (PULP) 
  - Birgitte Majholm; Postoperativ morbiditet på dagkirurgiske centre i Danmark - en kvalitetsundersøgelse
  - Kurt Espersen; Prostacyklins, PGI2, trombocytaggregationshæmmende effekt bedømt med 
     tromboelastografi
  Moderator: Palle Toft

11.00 – 11.10 Pause

11.10 – 12.30 Skal vi bruge 80% ilt?
  v/ Christian Meyhoff m.fl.
  Moderator: Lars S. Rasmussen

12.30 – 13.15 Frokost (for de, der har tilmeldt sig dette og betalt)

13.15 – 14.30 Akutmedicin – hvor er vi på vej hen
  v/ Ole Mølgaard og Inger Søndergaard
  Moderator: Susanne Wammen

14.30 – 15.00 Pause (kaffe/sandwich eller lign.)

15.00 – 18.00 Generalforsamling



Nedenfor præsenteres status på de pro-
jekter, der sidste år modtog støtte fra 
DASAIMs Forskningsinitiativ. Projek-
terne vil endvidere blive præsenteret 
mundtligt på DASAIMs årsmøde d. 13. 
november 2009.

StArt-trial: Simplified thrombocyte 
Administration to patients with a ruptu-
red abdominal aorta aneurisme before 
transport 
TB Jørgensen, LP Jensen, KM Homburg, 
PI Johansson, U Helgstrand, L Lønn, S 
Følsgaard, FS Jensen, F Swiatek, N H 
Secher and HB Nielsen
Rigshospitalet, Herlev, Region Sjælland 
and Gentofte

Patients with a ruptured abdominal 
aorta aneurisme (rAAA) present high 
mortality and postoperative complica-
tions. It is uknown if early transfusion 
of thrombocytes implicats mortality or 
morbidity. Patients who survive massive 
bleeding demonstrate high thrombocyt 
count, short APTT and low INR. A low 
TC count is associated with a high mor-
tality and morbidity because of bleeding 
and multi-organ-failure. At Rigshospitalet 
the transfusion practice to patients with 
a rAAA is proactive by administration of 
thrombocytes and fresh frosen plasma. 
The hypothesis of the START trial is that 
administration of thrombocytes close to the 
time of diagnosis will enhance survival. 

Methods
The START-trial is randomized for Gen-
tofte and Rigshospitalet. The end-point 
for early TC infusion is 30 day mortality. 
The secondary end-point is myocardial 
infarction, kidney failure or pulmonary 
insufficiency up to 30 days and 6 months. 
The tertiary end-point is days in Intensive 
Care Unit. 410 patients are estimated to 
be included as approved by Ethical Com-
mittee. The START trial is expected to 
run for 2-3 years. First patient to be inclu-
ded 2009 and other centers are invited.  

Results
Are to be presented after completion of 
the study. 

Conclusion 
The START trial needs to be presented be-
fore early administration of thrombocytes 
is recommended to patients with rAAA. 

Referencer 
1. Hardy JF, de Moerloose P, Samama CM. 

The coagulopathy of massive transfusion. 

Vox Sang 2005 ;89:123-7. 
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enoxaparin - effective dosage for in-
tensive care patients: double-blind, 
randomised clinical trial
Sian Robinson, MD (1), Aleksander Zincuk, 
MD(1), Thomas Strøm, MD (1), Torben Bjer-
regaard Larsen, MD(2), Bjarne Rasmussen, 
BSc(2), Palle Toft, DMsc(1)

1. Department of Anaesthesia and Intensive Care, Odense 

University Hospital (OUH), Denmark

2. Department of Biochemistry, Pharmacology & Genetics and 

Centre for Thrombosis and Haemostasis, OUH, Denmark

Introduction
Intensive Care (ICU) patients are pre-
disposed to thromboembolism. Routine 
prophylactic anticoagulation is widely 
recommended. Low-molecular-weight 
heparins such as enoxaparin (clexane), 
are increasingly utilised due to predicta-
ble pharmacokinetics. A standard dose of 
40mg in critically ill patients is thought 
to be inadequate. This study aims to el-
ucidate the optimal daily dose of subcu-
taneous (sc) enoxaparin.

Design: prospective randomised dou-
ble-blinded study 

Setting: a mixed ICU at Odense Uni-
versity Hospital in Denmark

Patients: 72 consecutive patients ad-
mitted to the ICU 

Intervention 
Patients were randomised to receive 40, 
50, 60 or 70mg sc enoxaparin. Anti-factor 
Xa activity (aFXa), and other coagulation 
parameters were measured before, and at 
4, 12, and 24 hours after enoxaparin ad-
ministration. AFXa between 0.1-0.3 IU/
ml was considered evidence of effective 
antithrombotic activity. 

Results 
Median peak (= 4 hours post administra-
tion) aFXa levels increased significantly 
with an increase in enoxaparin dose, from: 
0.13 IU/ml at 40mg, to 0.14 IU/ml  at 50mg, 
0.27 IU/ml at 60mg and 0.29 IU/ml at 70mg 
(p = 0.002*). At 12 hours post administra-
tion, median aFXa levels were still within 
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therapeutic range for only those patients 
who received 60 and 70mg (p= 0.02). 

Conclusion
Our study concurs with the findings from 
previous studies: 40 mg enoxaparin yielded 
sub-therapeutic levels of aFXa in critically 
ill patients. Higher doses resulted in better 
peak aFXa levels, with a ceiling effect ob-
served at 60mg, above which the potential 
for bleeding complications was introduced. 
AFXa levels may not correlate with the 
risk of thromboembolic complications, and 
thus further studies using 60mg daily, with 
clinical endpoints are needed.  

peptic Ulcer perforation (pUlp) studiet
Læge, Klinisk assistent Morten Hylander 
Møller 
Anæstesiologisk Afdeling I-104, Herlev 
Hospital

Baggrund
Mortaliteten ved perforeret peptisk ul-
cus (PPU) er høj – i størrelsesordenen 
25-30%  i Danmark  (ref.)1-3. Der er såvel 
sundhedsfagligt som offentligt og politisk 
stillet spørgsmålstegn ved kvaliteten af be-
handlingen af PPU i DK 2. Trods væsentlig 
fokus samt lokale og nationale ændringer i  
forbindelse med håndteringen af patienter 
med PPU er mortaliteten vedvarende høj. 

Formål
At gennemføre et multidisciplinært og evi-
densbaseret multimodalt optimeret patient-
forløb, hvor der under hele indlæggelsen er 
fokus på at højne kvaliteten af alle dele af 
patientforløbet. Det langsigtede mål med 
projektet er, at reducere mortaliteten.  

Metode og materiale
Design: Et klinisk kontrolleret multi-
center interventionsstudie. Et kvalitets-
sikringsprojekt.

Inklusionskriterier: 125 patienter opere-
ret for PPU på syv hospitaler i Danmark.

Eksklusionskriterier: Alder < 18 år, 
gravide eller ammende kvinder, ma-
ligne ulcera, ikke-peptisk ulcus og kon-
servativt behandlede patienter.

Effektmål: 30-dages mortalitet. Sekun-
dære: Reoperation, pneumoni, septisk 

shock, indlæggelse på intensiv og total 
indlæggelsestid.

Intervention: En række perioperative 
evidensbaserede tiltag, herunder præope-
rativ optimering med ”early goal-directed 
therapy”, sepsisgradering, tidlig bred-
spektret antibiotisk behandling, forlænget 
ophold på opvågningen inden udskrivelse 
til stamafdelingen, måling af procalcitonin 
og troponin samt hyppigere observation 
og monitorering på stamafdelingen. 

Videnskabsetiske overvejelser: Pro-
jektet er godkendt af Videnskabsetisk 
Komité og anmeldt til Datatilsynet og 
ClinicalTrials.gov.

Status
Projektet forløber planmæssigt og der 
er aktuelt inkluderet ca. 90 patienter. 
Projektet afsluttes 31/12-2009. 
Yderligere information: www.pulpstudiet.
webbyen.dk
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postoperativ morbiditet efter dagkirurgi 
i Danmark – en kvalitetsundersøgelse.
Birgitte Majholm, Jens Engbæk og Ann 
M. Møller.
Anæstesiologisk Afdeling I, Herlev Hospital
Forsknings- og udviklingsenheden

Baggrund
En stigende andel af alle operative proce-
durer i Danmark - skønsvis omtrent 50 %, 
foretages som dagkirurgi. Kompleksite-
ten af både patientpopulationen og selve 
de kirurgiske indgreb øges gradvist, og 
samtidig skal kvaliteten i det dagkirurgi-

ske patientforløb bevares og udvikles.
En større dansk retrospektiv opgørelse 

af komplikationer efter dagkirurgiske 
procedurer fandt fra to centre, at de 
hyppigste årsager til indlæggelse/gen-
henvendelse efter dagkirurgi var blød-
ning/hæmatom (0,40 %) og infektioner 
(0,20 %). Alvorligere komplikationer var 
uhyre sjældne, hvorfor forekomsten af 
mindre komplikationer kan anvendes 
som kvalitetsindikatorer til vurdering 
af dagkirurgien i Danmark 1. 

Formål
At vurdere kvaliteten på 8 danske dagki-
rurgiske centre (Herning, Århus, Hor-
sens, Vejle-Give, Haderslev, Bornholm, 
Glostrup og Herlev) ved hjælp af kvalitets-
indikatorerne: Blødning/hæmatomer og 
infektioner1. Tilmed kortlægges forekom-
sten af venøse tromboembolier.

Metode
Retrospektivt studie. På baggrund af 
CPR-numre fra patienter på de 8 centre 
i en 3 års periode (2005-2007) gennemgås 
Landspatientregisteret (LPR) og Døds-
årsagsregisteret for dødsfald, indlæg-
gelser og genhenvendelser til hospital/
skadestue 0-30 dage postoperativt.

I alt fik 53.074 patienter foretaget 
62.303 dagkirurgiske operationer. 

Udtrækket fra LPR er koncentreret om-
kring diagnosekoder relateret til ovenfor 
nævnte kvalitetsindikatorer. 

Henvendelserne gennemgås ved jour-
nalgennemgang og sammenhængen med 
den dagkirurgiske procedure vurderes.  

Perspektivering: Opgørelse af mindre 
komplikationer efter 62.303 dagkirurgi-
ske operationer vil give et unikt billede 
af kvaliteten af dansk dagkirurgi både 
nationalt og lokalt samt de opererende 
specialer imellem.

Referencer
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Svar på formand for Dansk Selskab for 
Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DA-
SAIM), Ole Nørregaard’s kommentarer 
til vores artikel i UfL den 25 maj, 2009 
vedrørende sygeplejerskeadministreret 
propofolsedation (NAPS) i forbindelse 
med endoskopi.

Ole Nørgaard anfører, at brugen af 
Propofol i ukyndige hænder kan med-
føre utilsigtede hændelser, evt død som 
følge af, at stoffet medfører ændringer i 
patients kredsløb og vejrtrækning samt, 
at der ikke findes antidot. Forfatteren 
afslutter på vegne af DASAIM, at fraråde 
brugen af Propofol af ikke-anæstesio-
logisk personale bla på baggrund af et 
meget lille og inkonklusivt talmateriale 
og pga af bekymrende påvirkninger af 
iltning og blodtryk. Desuden anføres 
det, at det eksplicit fremgår af Lægemid-
delkataloget at stoffet kun bør anvendes 
af anæstesiologer. 

Vi er enige i, at Propofol er et poten-
tielt farligt stof i ukyndige hænder, men 
uenige i at stoffet kun bør anvendes af 
anæstesiologer. Vores artikel er tænkt 
som en præliminær opgørelse, idet der 
indtil videre ikke er større erfaring med 
NAPS i Danmark. Desværre muliggjorde 
UfL’s begrænsninger i antal ord ikke, 
at ordet præliminær kunne indeholdes 
i titlen. Derimod er der idag et meget 
stort erfaringsgrundlag at konkludere på 
både ud fra litteraturen samt erfaringer 
fra mange store endoskopiske centre i 
Europa og USA, hvor NAPS benyttes 
rutinemæssigt. Der foreligger i dag et 
betydeligt antal arbejder som omhand-
ler Propofol sedation i forbindelse med 
endoskopi og mange af disse vedrører 
Propofolsedation foretaget af ikke-anæ-
stesiologer, herunder af specialtrænede 
sygeplejersker (NAPS). Patientgrundla-

get som NAPS konklusionerne bygger 
på, er bla et internationalt multicenter 
opgørelse på over 646.000 patienter 
(Rex el al. Gastroenterology 2009, epub 
ahead of print)). Af denne publikation 
fremgår det at mortaliteten i forbindelse 
med NAPS er lavere sammenlignet med 
data på konventionel sedation med ben-
zodiazepiner og morfika. Desuden er 
der publiceret et Cochrane review i 2009 
som på baggrund af 20 randomiserede 
kontrollerede studier konkluderer at 
Propofolsedation i forbindelse med ko-
loskopi medfører hurtigere ”recovery” 
og hjemsendelse samt højere patient-
tilfredshed sammenlignet med konven-
tionel sedation med (benzodiazepiner 
og morfica). Der fandtes ingen forskel 
i komplikationer, blodtryksændringer 
(specielt hypotension), arytmier, hy-
poxi, tilfælde af apnoe eller i antallet af 
patienter som krævede luftvejshåndte-
ring. Der er således ifølge litteraturen 
ingen grund til at tro, at Propofolseda-
tion under de rette omstændigheder 
er farligere end konventionel sedation 
foretaget af ikke-anæstesiologer.

Konventionel sedation i forbindelse 
med endoskopi består idag af et ben-
zodiazepin kombineret med et mor-
fikum. Fentanyl er aktuelt det mest 
benyttede morficum. I lægemiddelsty-
relsens anbefaling vedrørende Fentanyl 
til intravenøs brug står der følgende: 
Intravenøs administration af fentanyl 
bør kun udføres af erfarne anæstesio-
loger på hospitaler eller andre institu-
tioner med faciliteter til intubering og 
mekanisk ventilering. Anbefalingerne 
vedrørende hvem der kun bør benytte 
dette stof synes ligesom anbefalingerne 
vedrørende Propofol, at være lavet på 
et tidspunkt hvor der ikke var tilstræk-

keligt dokumentation for sikkerheden i 
brugen af disse i ikke-anæstesiologiske 
hænder.

Ole Nørgaard skriver endvidere at 
artiklens argumentation til støtte for 
NAPS er et forsøg på forførende retorik. 
De eksempler Ole Nørgaard anfører er 
ikke kun baseret på vores præliminære 
erfaring med metoden men også med 
baggrund i den evidens der findes i lit-
teraturen: Det er muligt at udføre flere 
procedurer under samme sedation, bela-
stende procedurer kan oftere afsluttes i 
samme seance og patienterne behøver 
kortere observation, end det er tilfældet 
efter konventionel sedation.

Vi er enige med Ole Nørgaard i, at de 
selv samme fordele kunne opnås hvis 
sedationen blev foretaget af en anæste-
siologisk uddannet person. Men NAPS 
metoden er udviklet blandt andet fordi, 
der ikke findes tilstrækkelig kapacitet til 
anæstesiologisk assistance i forbindelse 
med det store antal endoskopiske pro-
cedurer som pågår i dag. Det er derfor 
af afgørende betydning at konstruktio-
nen omkring Propofolsedation af ikke-
anæstesiologisk uddannet personale er 
tilstrækkelig sikker i de få tilfælde hvor 
avanceret luftvejshåndtering bliver nød-
vendig. Vi har i dag et formaliseret sam-
arbejde med anæstesiologisk afdeling på 
Gentofte hospital med mulighed for at 
tilkalde assistance med kort varsel om 
nødvendig. Vi har i dag opnået et større 
erfaringsgrundlag på over 1000 patienter. 
Vores NAPS sygeplejersker gennemgår 
en 6 ugers formaliseret træningspro-
gram, som foruden teoretisk indføring 
og praktisk udførelse, indeholder træ-
ning i maskeventilation samt simulator-
træning. Vi er i øjeblikket i færd med at 
planlægge kurser i NAPS som tilbydes 
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andre endoskopiafdelinger som ønsker 
at indføre vores koncept i samarbejde 
med deres anæstesiologer. Udviklingen 
fortsætter som den gør i andre dele af 
verdenen. Vi havde håbet på at vi kunne 
få hjælp af DASAIM til, i et samarbejde, 
at definere basale krav til uddannelse af 
ikke-anæstesiologisk personale i brugen 
af Propofol, herunder krav til tilgang af 
anæstesiologisk assistance. Desværre 
har DASAIM indtaget en rigid holdning 
som i værste fald kan resultere i at ikke 
tilstrækkeligt uddannede vil benytte sig 
af Propofol til sedation i forbindelse med 
endoskopi.

DASAIM’s holdning til en nødvendig 
udvikling inden for endoskopien er i 
øvrigt også i modstrid med deres egen 
europæiske organisation (Section and 
board of Anaestesiology, European Union 
of Medical Specialists (UEMS)) som i 
deres guidelines anfører følgende: ”Iv 
techniques using Propofol may also be 
used after appropriate training” (Guide-
lines of sedations and/or Analgesia by 
non-anaestesiology doctors. European J 
Anaestesiology 2007; 24:563-67). 

Peter Vilmann, forskningslektor, 
overlæge, dr.med. Gentofte Hospital, 

Endoskopi Z-806

DASAIM  takker for reaktionerne på 
DASAIMs indlæg vedrørende NAPS. 
Først må det være på sin plads at slå fast 
at DASAIMs indlæg forholdt sig til davæ-
rende leder og publikation og de anførte 
konklusioner herpå. Der er i svarene fra 
Vilmann, Svendsen, Poulsen m.fl. ikke 

nogen gendrivelse af, knapt nogle kom-
mentarer til, de kritiske bemærkninger 
DASAIM havde til metode og konklusio-
ner på den omtalte artikel. DASAIM  ser 
således ikke, at der på dette grundlag 
var grund til anden holdning end den af 
DASAIM fremførte.

Forfatterne fremfører herefter andre 
kilder, herunder en som endnu, og da 
slet ikke på daværende tidspunkt, er 
publiceret, om end nu tilgængelig som 
e-publikation (1). Artiklen tages til ind-
tægt for på baggrund af en opgørelse 
omfattende over 646.000 patienter (her-
af ca. 2/3 fra ikke publicerede data), at 
komplikationsraterne ved NAPS er i 
størrelsesordenen brøkdele af promil-
ler, fraset behovet for maskeventilation. 
DASAIM finder, at opgørelser af denne 
type kan være interessante, men de kan 
ikke udgøre et kvalificeret grundlag for 
at anbefale en intervention. DASAIM er 
selvsagt bekendt med både den svenske 
og den europæiske rekommandation, 
som i hensigten svarer til den danske, 
men ganske rigtigt vedrørende propofol 
er en smule løsere formuleret. Vi er dog 
også bekendt med en tilsvarende norsk 
(2) og en amerikansk (3), som  er stort 
set identiske med vores holdning. 

Vi kan kun være enige i, at propofol 
er velegnet til sedation, og at det er sik-
kert, når det gives af kvalificerede sund-
hedspersonale, herunder sygeplejersker. 
Uenigheden består i, hvordan man define-
rer ”relevant uddannet/trænet”. DASAIM 
mener fortsat, at propofol kun bør gives af 
anæstesiuddannede personer, herunder 
anæstesisygeplejersker. 

DASAIM  har fundet det rigtigt at fast-
holde vores synspunkt, så længe der ikke 
er bedre dokumentation for at patient-
sikkerheden er acceptabel, når propofol 

anvendes af andre personalegrupper.
Det er forkert når det anføres, at DA-

SAIMs standpunkt er ”fagpolitisk be-
grundet”. I en tid med mangel på anæ-
stesiologisk personale (som forfatterne 
selv anfører som medvirkende til at de 
ønsker at indføre NAPS) er det svært at 
se et fagpolitisk begrundet behov for at 
afskærme andre fra levere anæstesiolo-
giske ydelser.

Det er ligeledes også forkert når det 
anføres at DASAIM ikke har ønsket en 
dialog. DASAIM var og er helt åben for 
dialog. Det er imidlertid ikke det samme 
som at ville bøje hensynet til  patienternes 
sikkerhed. Det er to ganske forskellige 
ting. Det er imidlertid meget glædeligt 
at flere af indlæggene opfordrer til dialog 
fremover. En dialog som fordrer to posi-
tivt indstillede parter. DASAIM er indstil-
let på dette, og håber at hårde data kan 
være det fælles beslutningsgrundlag man 
kan blive enige om at tage udgangspunkt 
i. Målet er uforandret for alle aktører at 
levere en ydelse af højest mulige kvalitet 
og sikkerhed. Det modsatte synspunkt 
bør ikke have nogen gang på jord.

Venlig hilsen
Ole Nørregaard, Formand for DASAIM
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thursday 7 April 1853
”Administered Chloroform to the Queen 
in her confinement. Slight pains had been 
experienced since Sunday. Dr. Locock was 
sent for about nine o’clock this morning, 
stronger pains having commenced, and 
he found os uteri had commenced to di-
late a very little. I received a note from Sir 
James Clark a little after ten asking me to 
go to the Palace”…”At twenty minutes past 
twelve by a clock in the Queen’s apartment I 
commenced to give a little chloroform with 
each pain, by pouring about 15 minims by 
measure on a folded handkerchief”…”Her 
Majesty expressed great relief from the 
application, the pains being very trifling 
during the uterine contractions, and whilst 
between periods of contraction there was 
complete ease. The effect of the chloroform 
was not at any time carried to the extent of 
quite removing consciousness. Dr. Locock 
thought that the chloroform prolonged the 
intervals between the pains, and retarded 
the labour somewhat. The infant was born 
13 minutes past one by the clock in the 
room (which was 3 minutes before the 
right time); consequently the chloroform 
was inhaled for 53 minutes. The placenta 
was expelled in a very few minutes, and 
the Queen appeared very cheerful and 
well, expressing herself much gratified 
with the effect of chloroform.”

Således beskrev John Snow, i sin ”Case 
Book”, indsatsen ved Victoria, Dronnin-
gen af England og Kejserinden af Indien’s, 
8. forløsning på Buckingham Palace (The 
Case Books of Dr. John Snow; Wellcome In-
stitute for the History of Medicine 1994) 

obstetrisk anæstesi
James Young Simpson - Professor of Mid-
wifery i Edinburgh – brugte som den første 
inhalation af kloroform som smertelindring 
ved fødsler. (Discovery of a new agent anæst-
hetic more efficient than Sulphuric Æther. 
The Lancet (1847) Nov 20. p.549-)

I rettroende, indflydelsesrige klerikale 
kredse blev forslaget mødt med udbredt 

modvilje. Det stod jo klart i Biblen, at en 
kvinde skulle føde sit barn i smerte. Selv 
skriftkloges påvisning af at de originale 
kilder lige så vel kunne oversættes til at 
kvinder skulle føde med besvær overbe-
viste ikke de bogstaveligt troende. 

Og modstanden, også blandt fagfæl-
ler, blev ikke mindre efterhånden som 
de relativt mange dødsfald, under ind-
ledning af kloroformanæstesier, kom til 
offentlighedens kundskab.

John Snow M.D. 
Snow var praktiserende læge og kirurg i  
Soho da forlydendet om den vellykkede 
æteranæstesi, den 16. oktober i Boston, 
nåede London i december samme år. 
Snow blev straks optændt af ideen. Som 
den eneste greb han sagen an videnska-
beligt fra starten. Hans første publikation 
kom i september 1847. On the Inhalation 
of the Vapour of Ether in Surgical Operati-
ons: Containing a Description of the Vari-
ous Stages of Etherization and a Statement 

of the Results of Nearly Eighty Operations in 
which Ether has been Employed. I løbet af 
de næste tre år publiserede han yderligere 
18 artikler i the London Medical Gazette 
under fællestitlen On Narcoticism by the 
Inhalation of Vapours. I artiklerne bestem-
te og beskrev han stoffernes fysisk/kemi-
ske egenskaber. Han målte, i stringente 
eksperimenter, på dyr, mennesker, urin, 
blod og amputeret væv, vævskoncentra-
tionerne af æter og kloroform samt viste 
at stofferne ikke omsattes i kroppen, men 
udskiltes uændrede gennem lungerne. 
Den sikreste administrationsmåde blev 
undersøgt og slutteligt fastlagt.

Snow’s konklusion blev, at æter- og 
kloroforminhalationer var lige ufarlige 
hvis stofferne blev givet via fordampere, 
således at den indåndede koncentration 
kunne reguleres; naturligvis under den 
forudsætning at en kvalificeret læge sty-
rede begivenhederne. Han afviste ganske 
den gængse metode, hvor anæstetisten 
dryppede æter eller kloroform på et lom-
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CHloroForM À 
lA reIne 

Dronning Victoria 
(1819-1837-1901). 
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metørklæde, holdt foran patientens næse 
og mund, fordi det var umuligt at styre 
doseringen og forhindre hypoxi.

Det er uvist hvorfor Snow, mod hele sin 
inklination og sædvane, alligevel brugte 
lommetørklædemetoden da han stod 
overfor Dronning Victoria. Et uimodstå-
eligt royalt ”maternal request” måske?

Ialt blev Snow eneforfatter til ca. 70 
videnskabelige publikationer og to bøger 
om inhalationsanæstesi i de 11 år der 
gik inden hans meget præmature apo-
plexidød, 45 år gammel, i 1858. En sådan 
bedrift var nok kun mulig fordi Snow var 
ugift, vegetar og  afholdsmand, forsynet 
med et godt antal grå celler.

Den første og den sidste dag i et liv 
er de farligste. Ikke sjældent falder de 
sammen. Det forhold var Snow bevist om. 
Allerede i 1841 havde han publiseret sin 
afhandling: On Asphyxia, and on the Re-
suscitation of Still-Born Children (London 
Medical Gazette 29;222-7). “Writers on 
midwifery have stated that one-twentieth 
of the children brought forth are still-
born, and of these a large proportion are 
asphyxiated…” Han anbefalede at enhver 
accoucheur derfor skulle mestre kunstigt 
åndedræt (Mund-til-mund eller Reid’s 
dobbeltcylinder pumpe) og “the artificial 
respiration should be persevered in for 

some time, say an hour at least, before we 
give up in despair;” Yderligere angav han 
anvisning på fremstilling af ilt og anførte 
at “No harm can arise from thus using 
oxygen, unless it should be continued for 
some time after recovery”.

Snow var således videnskabeligt og 
praktisk (>1000 anæstesier, heraf 30 ob-
stetriske) beredt da han blev tilkaldt til 
Buckingham Palace for at anæstesere 
majestæten og resuscitere afkommet, 
om nødvendigt.

Samtidens reaktion  
Tidens mest kraftfulde, frygtløse og indfly-
delsesrige autoritet var den bidske Thomas 
Wakley; grundlægger (1812) og enevældig 
redaktør af The Lancet. Han var ikke impo-
neret af Snow og Locock’s indsats. 

”Intense astonishment has been excited 
throughout the profession by rumour that 
her Majesty during her last labour was 
placed under the influence of chloroform, 
an agent which has unquestionably caused 
instantaneous death in a considerable 
number of cases. In several of the fatal 
examples persons in their usual health 
expired while the process of inhalation 
was proceeding, and the deplorable ca-
tastrophes were clearly and indisputably 
referrible to the poisonous action of the 

chloroform, and to that cause alone.
“These facts being perfectly well known 

to the medical world, we could not ima-
gine that anyone had incurred the awful 
responsibility of advising the administra-
tion of chloroform to her Majesty during 
a perfectly natural labour with a seventh 
child.” (Faktisk var der tale om fødslen af 
Victorias 8. barn, Prins Leopold). 

”We have felt irresistibly impelled to 
make the foregoing observations, ... royal 
examples are followed with extraordinary 
readiness by a certain class of society in 
this country.”

Snow afstod fornuftigvis fra at retfærdi-
gøre sig i The Lancet. Han har været klar 
over at der ikke var en chance for succes på 
en så formidabel modstanders bane. Snow 
var måske dristig men ikke dumdristig. 
Han havde erkendt, gennem sine studier, 
at ”chloroform administered judiciously”, 
som det gøres i obstetriske tilfælde, var en 
helt anden sag end hvor chloroform ”was 
administered freely” til kirurgiske indgreb. 
(On the Administration of Chloroform du-
ring Parturition. Associated Medical Journal 
1853; 500-2). Det videre forløb viste, at 
Snow havde ret og Wakley tog fejl. Den 
obstetriske anæstesi/analgesi var slet ikke 
forbundet med den høje mortalitet som 
sås ved kirurgi under kloroformanæstesi 
(1:2000). I Danmark fortsatte brugen af 
kloroform à la reine til midt i det forrige år-
hunderede, før den blev afløst af lattergas, 
trilene og den epidurale blokade.

epilog
Den royale accoucheur, Dr. Charles Lo-
cock, blev som belønning Sir Charles, 
mens den royale anæstetist forblev Mr. 
John Snow, M.D. 18, Sackville Street.

P.G. Berthelsen
Anæstesiolog

pS.

Snow’s 4 bøger kan alle købes i recente fac-

simile udgaver. 

Alle hans arbejder kan desuden ses og hen-

tes fra: The John Snow Archive and Research 

Companion. www.epi.msu.edu/johnsnow/.

Herudover kan ubetinget anbefales: Cholera, 

Chloroform, and the Science of Medicine. A Life 

of John Snow af P. Vinten-Johansen et al. (Oxford 

University Press 2003. ISBN 0-19-513544-X) 
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Dr. John Snow, 1813-1858

Snow’s kloroforminhalator. Hvis vandkap-
petemperaturen blev holdt på 60 O F. så 
afgav fordamperen de nødvendige og sikre 
14 vol% kloroform.
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problemstilling
Emnet for guideline er udvikling af en 
fælles landsdækkende klassifikation af 
akut sectio med henblik på at fremme 
afvikling af det akutte sectio inden for 
en relevant tidsramme.

Emnet er diskuteret henholdsvis 2008 
og 2009. Guideline er diskuteret og ved-
taget på Sandbjergmødet 2009.

gUIDelIne
Klassifikation af akut sectio
Fælles klassifikation af akut sectio på 
alle danske fødeafdelinger Akut sectio 
klassificeres som Grad 1-3 sectio

Overordnet
•	Tidsangivelser	er	vejledende
•		Den	føtale	tilstand/risiko	skal	altid	

afvejes mod den maternelle tilstand/
risiko

•		Den	foreliggende	kliniske	tilstand	hos	
mor og foster skal vurderes løbende 
og ændringer kan indicere ændret 
tidsgrænse for forløsning

grAD 1 SeCtIo
Definition:  Mor og/eller barn i overhæn-
gende livsfare.
Tidsgrænse: Sectio udføres hurtigst 
muligt idet de af hensyn til moderens 
sikkerhed basale anæstesiprocedurer over-
holdes. Organisatorisk skal der være 
mulighed for fødsel af barnet inden for 
15 minutter. Det kan tage længere tid, 
hvis hensynet til moderens sikkerhed 
tilsiger det.

Eksempler
•	Uterusruptur
•	Placentaløsning
•	Livstruende	maternel	blødning
•	Navlesnorsfremfald	med	afklemning

Procedurer grad 1 sectio
Tidspunkt for ordination af grad 1 sectio 
registreres. Effektiv kaldeprocedure – 
evt. fælleskald – af alle personalekate-
gorier

Obstetriker melder personligt til 
anæstesilæge:
•		indikation,	akutgrad	og	evt.	konkur-

rerende lidelser hos mor eller barn.
Pt. køres umiddelbart til OP
Kun de nødvendigste procedurer af hen-
syn til moderens sikkerhed overholdes:
- Patienten identificeres
- Afdækning uden afspritning
-  Steril kittel og handsker uden forud-

gående steril vask
- Anæstesi: GA eller spinal anæstesi

grAD 2 SeCtIo
Definition: Mor eller barn i fare, men ikke 
i overhængende livsfare.
Tidsgrænse: Sectio udføres hurtigst mu-
ligt, idet alle vanlige procedurer over-
holdes. Det tilstræbes at barnet er født 
indenfor 30 minutter. Det er hensigts-
mæssigt at fortsætte CTG monitorering 
under forberedelserne på OP.

Eksempler
•		Asfyksitegn	på	CTG,	Skalp-pH	og/eller	

STAN
•	Navlesnorsfremfald	med	god	hjertelyd
•	Mislykket	kop-	eller	tangforløsning

Procedurer grad 2 sectio
Tidspunkt for ordination af grad 2 sectio 
registreres. Tilkaldeprocedure for alle 
faggrupper beskrevet

Obstetriker melder personligt til 
anæstesilæge:
•		indikation,	akutgrad	og	evt	konkur-

rerende lidelser hos mor eller barn.
Pt. køres til OP så snart indikationen 
er stillet
Vanlige OP-procedurer dvs.
- Patientidentifikation
- KAD
- Afspritning og afdækning
- Steril vask mm
- Alle vanlige anæstesiprocedurer
-  Almindeligvis spinal eller epidural 

analgesi

grAD 3 SeCtIo
Definition: Ustabil situation, men ingen 
umiddelbar fare
Tidsgrænse: - under fødsel: det tilstræ-
bes at barnet er født inden for 1 time 
- ikke under fødsel: tidsramme aftales 
med anæstesiolog/pædiater i det enkelte 
tilfælde.

Eksempler
•	Manglende	progression
•	Begyndende	fødsel	og	planlagt	sectio
•		Svær	præeclampsi;	moderen	stabilise-

res før forløsning
•	IUGR	med	påvirket	flow

Procedurer grad 3 sectio
Tidspunkt for ordination af grad 3 sectio 
registreres. Tilkaldeprocedure for alle 
faggrupper beskrevet

Obstetriker melder personligt til 
anæstesilæge:
•		indikation,	akutgrad	og	evt	konkur-

rerende lidelser hos mor eller barn.
Vanlige OP-procedurer dvs.
- Patientidentifikation
- KAD
- Afspritning og afdækning
- Steril vask mm
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- Alle vanlige anæstesiprocedurer
-  Almindeligvis spinal eller epidural 

analgesi

Organisation
•		Fælleskald	til	grad	1	sectio	–	til	alle	

relevante personalekategorier
•		Udarbejdelse	af	”action	cards”	med	

detaljerede procedurer for de enkelte 
faggrupper

•		Fødeafdelingen	placeres	tæt	ved	opera-
tions-faciliteter til udførelse af sectio

•		Sectio	udføres	på	lokalitet	fuldt	udsty-
ret med OP- og anæstesifaciliteter

Ansvarsfordeling
•		Obstetrikeren	er	ansvarlig	for	tilkald	

til og klassifikation af akut sectio
•		Obstetrikeren	er	som	hovedregel	team-

leder i forbindelse med udøvelse af akut 
sectio, i et meget tæt samarbejde med 
anæstesilægen

•		Anæstesilægen	er	primært	ansvarlig	
for moderen og har som udgangspunkt 
ikke ansvar for observation, vurdering 
eller behandling af det nyfødte barn. 
Gælder både ved generel og regional 
anæstesi

•		I	de	tilfælde,	hvor	der	ikke	forventes	
forløsning af et raskt og upåvirket barn, 
tilkaldes en ekstra læge, som kan vare-
tage vurdering og resuscitering af det 
nyfødte barn

•		I	de	tilfælde,	hvor	der	ikke	er	tilkaldt	en	
ekstra læge, er jordemoderen den pri-
mært ansvarlige for det nyfødte barn

•		Anæstesilægen	kan	deltage	i	behand-
ling af det nyfødte barn, hvis moderens 
tilstand/behov tillader dette

•		Lokale	 forhold	kan	motivere	anden	
ansvarsfordeling. Der bør derfor altid 
foreligge en lokal instruks med beskri-
velse af ansvarsfordelingen ved sectio

BAggrUnD
Indledning
Når man beskæftiger sig med klassifika-
tion af kejsersnit er der både et tids- og 
et sikkerhedsmæssigt perspektiv at tage 
hensyn til.

En uensartet klassifikation øger sand-
synligheden for misforståelser. Med 

indførelse af én klassifikation, på alle 
fødesteder i Danmark vil man kunne re-
ducere informationsmængden ved skift 
af arbejdssted, lette kommunikationen 
og reducere sandsynligheden for mis-
forståelser (1)(B).

Desuden vil sammenligning af parame-
tre relateret til akut kejsersnit mellem de 
enkelte fødesteder kunne lettes. Endelig 
kan en sikker anvendelse af samme klassi-
fikation anvendes ved intern validering på 
de enkelte føde- og anæstesiafdelinger.

Definitionen ”Beslutning-til-fødsel-
interval (Decision-to-delivery DDI)” er 
umiddelbart mere hensigtsmæssigt end 
”Beslutning til indledning af anæstesi”, da 
tidsperspektivet fra indledning af anæ-
stesi til fødsel kan variere noget. Ved at 
benytte DDI kan anæstesiform vælges 
afhængig af meldte sectiograd.

En del litteratur benytter desuden ”De-
cision to incision interval”.

Tidsperspektivet (Decision-to-delivery-
interval (DDI))

Tidsperspektivet i klassifikationen af 
det akutte kejsersnit er vigtigt, både for 
obstetrikeren og anæstesiologen, idet 
man skal optimere fødselstidspunktet 
for både for mor og barn.

For obstetrikeren og det øvrige føde-
gangspersonale er korrekt definition 
af, hvor akut et indgreb skal udføres af 
afgørende betydning for et optimalt sam-
arbejde i teamet omkring den fødende 
kvinde og barnet.

For anæstesiologen er beslutningen om 
anæstesiform vigtig, idet regional analgesi 
af den fødende kvinde af sikkerhedsmæs-
sige grunde, i de fleste tilfælde er at fore-
trække frem for universel anæstesi, pga. 
en mindsket risiko for luftvejsproblemer, 
intubationsvanskeligheder eller aspiration 
i forbindelse med generel anæstesi. Dette 
skal dog opvejes mod et let øget tidsfor-
brug ved anlæggelse af regional anæstesi 
(2) (B). For det nyfødte barn er der påvist 
en sammenhæng mellem pH i navlesno-
ren og anæstesimetode (3) (A). Forskellen 
er dog lille og det er usikkert, hvor meget 
anvendelsen af Efedrin ved spinalanæ-
stesi har bidraget til denne forskel (4) 
(A). Ved generel anæstesi er der fundet 

lavere Apgar score efter 1 minut, desuden 
er tiden til stabil respiration længere, end 
ved regional anæstesi. Påvirkningen er 
kortvarig og reversibel (5,6) (B). Forskel-
len skyldes formentlig sedation af barnet 
ved generel anæstesi.

Ved måling af pH og baseoverskud (ba-
seexcess (BE)) i navlestrengen efter fødsel 
kan man vurdere graden af intrauterin 
iltmangel. BE < -12 mmol/l (sv.t. SBE <-10 
mmol/l) er forbundet med signifikant øget 
risiko for neurologiske handicap (7).

Dyreeksperimentelle studier har på-
vist, at intermitterende navlesnorsafk-
lemning medfører fald i pH i navlesnoren 
med 0,01 enheder per minut, mens pH 
ved total navlesnorsafklemning falder 
med 0,04 enheder per minut (8)(B/C). 
Desuden er der påvist en lineær sam-
menhæng mellem fald i pH under fødslen 
og varigheden af fødslen (9(D),10). Mid-
delværdien for BE er - 2,3 +/- 0,6 mmol/l 
og ændres ikke i forhold til svangerskabs-
længden (11)(B).

Under en normal fødsel udsættes fo-
steret for en vis grad af stress og derved 
i fødslens 1. stadie et fald i BE på ca. 1 
mmol/l per 3-6 time og i 2. stadie på ca. 
1 mmol/l per time.

Under den ikke normale fødsel er det 
vist, at gentagne variable decelerationer 
medfører et fald i BE på ca. 1 mmol/l 
per 30 min., ved alvorligere påvirkning 
af fosterets ilttilførsel falder BE med 1 
mmol/l per 6-15 min. og ved akut alvorlig 
bradykardi falder BE med 1 mmol/l per 
2-3 min (9)(D)(14).

Ved total navlesnorsafklemning har foste-
ret således efter 19-29 minutter stor risiko 
for alvorlige neurologiske handicap (12)(D). 
Disse data stemmer overens med studier 
af risikoen for intrapartum fosterdød, som 
følge af uterusruptur. Ved forudgående nor-
mal CTG, uterusruptur og deraf følgende 
føtal bradykardi så man, at BE faldt med 6-7 
mmol/l på 13-14 minutter (13(C)).

Internationalt har RCOG, ACOG og 
American Academy of Pediatrics defineret 
en tids-standard for akut kejsersnit pga. 
truende asfyksi på 30 minutter (tidsinter-
vallet fra beslutningen om indgreb er taget 
til at barnet er født (DID) (1,14,15).
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hurtigst muligt i pressefasen og indenfor 
20 minutter i udvidelsesfasen (29). Denne 
tidsgrænse er defineret fra Neoventas 
side, i vished om at der ofte vil gå lidt 
længere tid fra beslutning til fødsel, heri 
er lagt en lille sikkerhedsmargen. Der 
er ikke fundet studier, som i forhold til 
STAN har sammenlignet grænsen på 
20 minutter mod f.eks. den internatio-
nale grænse på 30 min. I alt anvender 18 
afdelinger i Danmark STAN (nov. 2008) 
og alene derfor er det nødvendigt også at 
forholde sig til tidsinterval i forbindelse 
med signifikante STAN-events.

De anførte tidsgrænser til de forskel-
lige grader af akut kejsersnit skal således 
forstås som kvalitetsindikatorer, som afde-
lingen bør tilstræbe at arbejde organisato-
risk og logistisk med. Hver enkelt patient 
skal vurderes individuelt udfra/efter den 
foreliggende kliniske tilstand (14,15). 

Klassifikation af akut kejsersnit
Der er ikke fundet studier som nøjagtigt 
beskriver og evaluerer de enkelte klas-
sifikationer, som anvendes til melding af 
akut og elektivt kejsersnit.

Lucas har i 2000 beskrevet og evalu-
eret flere måder, hvorved man kan melde 
henholdsvis akut og planlagt kejsersnit 
til anæstesi og operationsgang (30)(B). 
Han sammenlignede:

1. 10 cm. visuel analog skala (vAS):
(0= elektivt, 10= øjeblikkeligt? sectio)

2. I henhold til anæstesiologisk teknik:
(I) skal have universel anæstesi
(II) tid til en ”hurtig” spinal
(III) tid til at supplere en allerede anlagt 

epidural
(IV) tid til at anlægge epidural
(V) tid for anæstesilægen til at færdig-

gøre anlæggelse af epidural hos en 
anden patient

3. Maximum tid til fødsel:
(I) < 5 min
(II) < 20 min
(III) < 40 min
(IV) < 60 min
(V) 6-8 timer

var hos 0,3% navlesnorsfremfald eller 
placentaløsning og hos 99,7% ”dårlig 
hjertelyd”. Der var signifikant flere børn 
med navlesnors pH <7 i gruppen der blev 
forløst indenfor 30 minutter (P= 0,001), 
men manglende pH opsamling i navle-
snoren hos 41%! Bloom konkluderede, 
at der ikke kan findes garanti for bedre 
foetalt outcome ved forløsning indenfor 
30 min.

Cynthia Holcroft anfører i Letter to the 
editor, at elektronisk fosterovervågning 
(CTG) ikke præcist kan forudsige, hvilke 
børn, der udvikler metabolisk acidose 
og at CTG ikke er valid nok til brug for 
at validere en 30 minutters forløsnings-
grænse. I ovenfor nævnte studie blev 94% 
af kvinderne forløst på indikation ”dårlig 
hjertelyd” (25)(D).

Et studie fra Liverpool (28) undersøgte 
33 singleton gravide, med mistanke om 
placentaløsning samt foetal bradycardi, 
af disse overlevede 22 børn uden mén. 
Konklusionen på dette lille studie er, at 
et tidsinterval fra ”Decicion to delivery” 
på 20 minutter eller mindre er forbundet 
med reduceret neonatal morbiditet og 
mortalitet.

Hillemanns publicerer i 2005, 109 
”crash” sectioer, alle udført indenfor 30 
minutter på fødestuen. Median ”Decisi-
on-to-delivery-interval” var 10 min. Man 
konkluderer, at navlesnors-pH ikke er 
signifikant korreleret til ”DDI” (26)(C).

Et enkelt mindre studie fra Bulgarien 
finder endog det omvendte: at forlænget 
BFI giver dårligere børn (27)(f).

Trods manglen på klinisk evidens i 
litteraturen tilsiger god klinisk praksis 
og sund fornuft, at der findes situationer, 
hvor det er relevant at tilstræbe forløs-
ning hurtigst muligt (< 30 minutter), 
f.eks. ved abruptio placentae eller ute-
rusruptur (13,28)(C,C). I andre tilfælde 
kan det være relevant at overskride 30 
minutters grænsen, for at reducere den 
maternelle risiko, f.eks. ved stabilisering 
af den præeklamptiske kvinde (17,24)
(C,B).

I brugen af fosterovervågning under 
fødsel med STAN anføres, at ved signi-
fikante events skal barnet være forløst 

De 30 minutter er imidlertid en arbi-
trær grænse, hovedsageligt baseret på 
dyreeksperimentelle studier og vel også 
logistiske hensyn. Der er således ingen 
sikker evidens for, at de 30 minutter re-
præsenterer den kritiske grænse ved 
intrapartum hypoxi (16-21)(D,C,D,C,C). 
Flere af disse forsøg forudsætter en to-
tal afklemning af blodforsyningen til 
barnet, hvilket sjældent er tilfældet i 
klinikken.

En del retrospektive studier påviser 
faktisk en tendens til lavere Apgar og nav-
lesnors-pH hos børn forløst før 30-min’s 
grænsen, sammenlignet med børn født 
efter denne. Dette skyldes sandsynlig-
vis selektionsbias (20,22,23)(C,C,B). I et 
editorial fra BMJ 2001 fremfører David 
James, at de cases af føtal distres, der 
forløses indenfor 30 minutter er cases 
med svær akut hypoxi på baggrund af 
f.eks. abruptio og svær bradycardi og 
at personalet derfor forståeligt udfører 
procedurerne hurtigere (16)(D).

Udover selektionsbias kan en forkla-
ring være, at den fødende kvinde befin-
der sig i maximalt adrenalin/sympati-
cus påvirkning med deraf nedsat flow 
til placenta. Dette kan tænkes at give en 
respiratorisk acidose med lavere apgar/
ph (MacKenzie, BJOG, 2000).

Tufnell et al. finder ingen signifikant 
relation mellem ”Decision to incision” 
mindre end 30 min og indlæggelse på 
neonatalafdeling (24)(B).

Chauhan finder, at ”Decision to in-
cision”< 30 min er korreleret til lavere 
navlesnors pH og flere cases med pH 
<7.0) (21).

Et studie af Bloom fra 2006 beskriver 
2808 kvinder, der fik udført akut sectio. 
Alle kvinderne var singletongravide, med 
estimeret fostervægt over 2500 gram. 
Sectio blev udført mens kvinden var i 
fødsel (cervixdilatation >4 cm) (23)(B). 
Hos 65% blev sectio udført indenfor 30 
minutter. 9,2% blev udført på indikation 
navlesnorsfremfald, placentaløsning, pla-
centa prævia eller uterusruptur. 90,8% 
blev udført på indikation ”dårlig hjerte-
lyd”. De resterende 35% fik udført akut 
sectio efter 30 minutter. Indikationen 



(VI) < 24 timer
(VII) < 24 timer

4. Klinisk definition:
Grad 1: Mor og/eller barn i overhæn-

gende livsfare
Grad 2: Mor eller barn i fare, men ikke i 

overhængende livsfare
Grad 3: Ustabil situation, hvor mor eller 

foster responderer på kliniske tiltag, 
men den underliggende problem ek-
sisterer fortsat

Grad 4: Behov for forløsning, men ingen 
fare for mor eller barn.

Grad 5: kan bookes til elektiv operation

5. 5-point verbal skala:
1 = elektivt, 5= akut sectio umiddelbart 

påkrævet.

Lucas fandt bedst overensstemmelse mel-
lem obstetriker og anæstesiolog ved brug 
af den kliniske definition med graddeling 
af sectio fra 1 til 5 (klassifikation nr. 4).
Graddeling ud fra indikation som ovenfor 
beskrevet anbefales desuden i Storbritan-
nien af The National Confidential enquiry 
into perioperative deaths (31).

I Danmark anvendes i følge en rund-
spørge til landets fødesteder, forud for 
Sandbjerg 2008, mange forskellige grader 
og betegnelser for kejsersnit. Således an-
vendte 4 afdelinger 2 grader (haste, akut), 
13 afdelinger 3 grader (rød-gul-grøn) og 
4 afdelinger 4 grader (Grad 1-4).

Konklusion
Arbejdsgruppen er gennem en del drøf-
telser nået frem til at brug af betegnelsen 
Grad 1-3 bedst opfylder kravene til en 
standardisering af klassifikationen af 
akut sectio, idet:
•		Den	er	anvendt	i	DASAIMs	kliniske	

guideline
•		Den	er	bedst	forenelig	med	interna-

tional nomenklatur og antyder den 
glidende overgang mellem graderne.

Vi erkender vanskeligheden ved at æn-
dre gældende procedurebeskrivelser på 
afdelingerne; men stort set alle afdelinger 
– uanset nuværende nomenklatur – står 
alligevel overfor at skulle gennemgå og 

opdatere kliniske vejledninger og pro-
cedurer i forbindelse med indførelse af 
Den Danske Kvalitetsmodel og den med-
følgende akkrediteringsproces.
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Da jeg gik ud i praksis fik jeg at vide, at 
det var nok det nærmeste man kunne 
komme prostitution som anesthesiolog. 
Jeg vovede alligevel springet og selv om 
det nu er mange år siden har jeg absolut 
ikke fortrudt.

Tiden er gået med øre-næse-hals-børn 
om formiddagen til generel anæstesi og 
henviste sværere kroniske smertepatienter 
om eftermiddagen. En overgang, hvor der 
endnu ikke var kommet hospice-funktio-
nen, var der mange terminalcancerpatien-
ter i hjemmene enten henvist fra praktise-
rende læger eller fra hospitalsafdelinger. 
En del lægefagligt arbejde såvel amtsre-
præsentant som bestyrelsesmedlem i 
FAPS har også krydret tilværelsen. 

En betydelig del af ørelægens omsæt-
ning går jo med de operative indgreb, som 
udføres. Variationen er stor, her i området 
er der begrænsninger i form af, at tonsil-
lectomier er en sygehusopgave. Dels er 
der ikke nogen væsentlig ventetid og dels 
er rutinen hos ørelægerne for den slags 
operationer ikke stor i dag. Passer mig 
fint, da der er en skjult vagtforpligtigelse 
i den form for operationer. Som det er nu 
skal jeg i speciallægepraksis kun op for 
at tisse om natten (et aldersbetinget sti-
gende problem?), og jeg har fri når det 
passer mig. Jul, påske og pinse samt alle 
familieengagementer er det næsten altid 
muligt at deltage i. I takt med de stigende 
krav til arbejdet såvel på sygehusene som i 
speciallægepraksis er vi jo gået fra adeno-
tomier på hængende hoved (var tidligere 
relevant såvel på regions- som universi-
tetssygehuse), ”man havde en finger på 
pulsen” og til dagens leje hvor der måles 
såvel oxygensaturation, kuldioxid, blod-
tryk og EKG. Det sidste er nok, at man skal 
måle temperaturen også, så det kan måske 
ende med at kirurgisk behandling er meget 
hurtigere end den anæstesiologiske. Om 

det ændrer komplikationsfrekvensen står 
nok lidt hen i det uvisse.

Ved adenotomierne er børnene altid 
intuberet, og det går egentligt forbløf-
fende let, når man selv sidder ved barnet. 
Ved tubulationer og andre kortvarige 
indgreb under 15 min. har jeg altid en 
tungeholder i barnet. Erfaringsmæssigt 
har denne børnekategori oftest temmelig 
meget ”snot” i øvre luftveje og også af og 
til noget hypertrofiske tonsiller. Jeg ved 
godt det er mere elegant uden tungehol-
der, men skal jeg klare mellem 12 og 27 
børn på en dag, så er al komfortudstyr til 
barn og anæstesiolog værdsat.

Hos tandlæger og hudlæger anæste-
seres patienter til enten majorant tand-
behandlinger eller f.eks. hudlidelser til 
laserbehandling hos børn. Det medfører 
brug af larynxmasker og nasalintubatio-
ner. Ved disse indgreb foregår anæstesi-
erne med enten gasser som ovennævnt 
eller med TIVA.

Jeg har passeret de 50.000 anæstesier 
og har da kolleger, som har langt flere 
cases - også med børn under to år og 
med børn til tonsillectomier etc., etc. 
Det er jo ASA 1 måske ASA 2 og det er 
alle børn, der vurderes som egnede til 
dagkirurgisk behandling.

Forældrene er generelt også meget 
tilfredse og trygge. En del børn såvel 
øre- som hudbørn kommer jo til flere 
behandlinger og derfor er det rart, at det 
er samme sted, samme læger etc. der står 
for behandlingerne. Kun er det lidt ejen-
dommeligt når unge kvinder og mænd 
kommer ind med deres afkom og siger: 
”Ja, nu er det juniors tur, du bedøvede jo 
også mig da jeg skulle have dræn i som 
barn”.  Jeg studsede lidt over det og for-
talte konen det, som svarende: ”Jamen, du 
er også gammel!!” (- hun er ti mdr. yngre 
end mig, hvilket ofte pointeres).
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Rent anæstesiologisk kører jeg med et 
BAIN-system og DAMECA narkoseap-
parater, som jeg har stillet op i de forskel-
lige klinikker, hvor jeg kommer ugentligt. 
Luftblandingen er både kvælstofforilte, at-
mosfærisk luft og oxygen blandet med pas-
sende mængde Sevorane. Gasserne betales 
af regionen, men alt udstyret er dit eget. Jeg 
foretrækker helt klart mit eget udstyr som 
jeg kender, selv sørger for serviceringen af 
(det er rimelig dyrt) og som ikke anvendes 
af kolleger. Jeg har prøvet at have vikarer 
på og når man kommer tilbage mangler 
slanger, laryngoscop, medicin etc. 

Det samme med monitoreringsudsty-
ret, der jo er temmelig kostbart. En moni-
tor med de parametre som skal anvendes 
i dag, er svær at opdrive for under ca. 
80.000,- plus moms (jo, vi betaler også 
moms herovre i Jylland).

Herudover en defibrillator og et mobilt 
narkoseapparat, som dels også er med når jeg 
evt. lægger epidurale katetre i hjemmet! 

Hvilke risici og utilsigtede hændelser 
kommer man ud for? 
Egentlig forbløffende få. Det sker, at der 
er forældre der besvimer, og kønsfordelin-
gen er ca. 1:1. Tja, lægebørn på 11 mdr. der 
skal have fjernet adenoide vegetationer, og 
hvor mor er narkosesygeplejerske kan godt 
give lidt ekstra hjertebanken, men jeg fik 
megen ros dengang. Alt i alt har jeg ”instru-
menteret børn under to år ca. 1765 gange 
inkl. mit eget barnebarn i min funktionstid 
i speciallægepraksis. Det er gået godt hver 
gang, men nu er det farligt efter Sundheds-
styrelsens visdom. Det er lidt pudsigt, at de 
kolleger, der har bedøvet flest børn under 
den magiske tidsgrænse, og dermed har 
den største erfaring, nu ikke må - angiveligt 
af sikkerhedsmæssige årsager. Det gælder 
åbenbart ikke mere at ånd er magt. Hvad 
gør vi så? Tja, hvis Peter er 18 mdr. og skal 
adenotomeres, så er der to muligheder enten 
henvises han til sygehuset, som må tage så 
små børn, og der er 8-9 mdr. ventetid, eller 
man fortæller forældrene at de må vente til 
han er 2 år… så kan vi lave det i speciallæ-
gepraksis. Til gengæld kan han så risikere 
at skal have dræn i ørerne et par gange, á 
ca. 715 kr. til narkoselægen, så tak for det. 
Forældrene har, dem jeg har kendskab til, 

også erklæret sig meget villige til at vente 
til de kan komme til i speciallægepraksis, 
frem for at skulle på sygehus måske også 
langt fra bolig/job etc.

Til gengæld er det meget få børn/for-
ældre der udebliver uden afbud sammen-
lignet med det store antal, som generelt er 
yderst tilfredse med behandlingen.

Vi kan naturligvis opleve, at børnene 
kommer og ikke er fastende, men hvor for-
ældrene ikke siger noget eller måske oven 
i købet ikke ved noget om hvad børnene 
har indtaget om morgenen. Tyggegummi 
opfattes ikke som mad, selv om det for-
mentlig stimulerer ventrikelproduktionen 
lige så meget som den passive rygning 
nogle børn udsættes for under transpor-
ten. Her skal man naturligvis spørge ind 
til det. Hvis barnet til gengæld lugter som 
et overgemt askebæger må man udnytte 
tavshedspligten og ikke sige noget. 

Det er også tilfældet, når patienterne 
kommer febrile og systemisk påvirkede, 
hvor det kan blive nødvendigt med aflys-
ninger. Som oftest er forældrene da for-
nuftige nok til selv at ringe ind og aflyse 
det ikke-akutte indgreb. Med Sevoranens 
indførelse synes jeg at larynxspasmer og 
andre ubehageligheder er særdeles sjæl-
dent forekommende og stort set alle anæ-
stesierne glider let og præget af den store 
rutine som man efterhånden er kommet 
i besiddelse af. Vi skal heller ikke vente 
på kirurgen, som altid er på plads, og når 
barnet skal flyttes til opvågningen, tja så 
er narkoselægen også portør. En anden 
utilsigtet hændelse er, at barnet ofte ikke 
har tømt blæren inden narkosen… det 
gør narkoselægen så under indgrebet. 
Det er der ofte et betydeligt statustab 
i når Peter eller Lise vågner med våde 
bukser. Vi skriver det i instrukserne og 
vi siger det til forældrene, men alligevel 
smutter det en gang i mellem, og der er 
intet smudstillæg for narkoselægen…

Der er tandlæge- og hudlægeanæstesier, 
hvor jeg kun kommer måske en gang om 
måneden eller hver anden måned. Der kan 
det være relevant med transportabelt narko-
seudstyr. Med laryngoskoper, tuber, moni-
torering etc. er vi jo et godt stykke over de 
100.000, som man selv skal omsætte for. 

Lad mig også lige pointere, at om-

sætning i speciallægepraksis ikke er 
det samme som nettoindkomst. Der er 
udgifter til en lang række poster som 
skal fratrækkes. En venflon koster i snit 
ca. 22 kr., men også udgifter til husleje, 
lys, edb, edifaktnettet, sekretærhjælp og 
andet personale, revisor, forsikringer, 
renovationsomkostninger etc. er med 
til at virke omkostningstungt. Alligevel 
er der ingen grund til klage skal jeg lige 
hilse og sige. Der er også en ubetalelig 
frihedsgrad, som savner sidestykke i ho-
spitalsverdenen set med mine briller.

Med det krav der er i dag til f.eks. 
journalføring og hvad man skal skrive 
for at være fyldestgørende, er der stor 
variation i de oplysninger, man får fra 
henvisende læge/afdeling. Nogle gange 
fremgår det af henvisningen, at patienten 
”har en lidelse” andre gange er der 10 
sider minutiøst gennemgået sygdomsud-
redning og tidligere behandlingsforsøg. 
Vi får også patienter, der har været en tur 
om de tværfaglige smerteklinikker enten 
til fortsat medicinsk behandling eller 
som ”second opinion”. Takket være, at 
hospicefunktionen efterhånden er ganske 
udbredt, er antallet af terminalpatienter i 
eget hjem reduceret meget. Dette er rart, 
fordi det giver en del ekstra - ofte i form 
af transport, nattekald og længere kon-
sultationer i eget hjem. Stiller dog altid 
op når/hvis egen læge eller sygehuset 
anmoder om det. At der er et fald kan 
jeg se på kilometerstanden. Tidligere var 
op til 60.000 km ikke ukendt, i dag er vi 
omkring de 20 i tjenstligt øjemed. 

Har det fristet til et studiekik/besøg 
er jeg ret sikker på du vil være velkom-
men i de fleste speciallægepraksis for 
at opleve stemningen, patienterne og de 
kolleger, man omgås i hverdagen. Bare 
ring først. Nogle af de fase III læger jeg 
har haft med som føl udtalte, at de havde 
intuberet flere børn på en uge i speciallæ-
gepraksis end i hele deres kursustid, og 
de fandt det ret så spændende. Formålet 
med artiklen her er også, at efterhånden 
nærmer flere af os jo sidste salgsdato og 
et generationsskifte er aktuelt inden for 
x antal år.

Hans Ersgaard, MD
Anesthesia and pain treatment
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et originalt videnskabeligt arbejde eller 
bemærkelsesværdig faglig indsats

2.  Ydelse af tilskud til studierejser til yngre 
anæstesiologer, som har ydet en viden-
skabelig indsats eller til anæstesiologer, 
som ønsker at studere specielle emner

3.  Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-fore-
læsning” ved et af DASAIMs møder

4.  Ydelse af tilskud til invitation af udenland-
ske foredragsholdere

Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse 
og fremsendes til Dansk Selskab for Anæ-
stesiologi 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 op-
stået 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 overensstem-
melse med legatets formål. Uddeling sker 
i portioner efter legatbestyrelsens skøn. 
Ansøgningsfristen er 30. april og 30. sep-
tember. Der foreligger ikke ansøgnings-
skemaer. Ansøgningen sendes til Jensa la 
Cours Legat, att.: Advokat Keld Parsberg, 
Bredgade 23, 1260 København K.

lippmann Fonden
Lippmann Fonden kan søges af personer, 
der måtte have brug for støtte til læge-
videnskabelige og humanitære formål 
inden for anæstesiologien. Der forelig-
ger ikke ansøgningsskemaer, men an-
søgningerne skal sendes til formanden 
for DASAIM. Uddelingen finder sted i 
forbindelse med den årlige Husfeldt-fore-
læsning. Der vil blive uddelt 1-4 portioner, 
primært til udgifter i forbindelse med 
uddannelse og studier i udland. Fondet 
støtter ikke rejseudgifter til kongresrej-
ser og lignende, hvor man ikke er aktiv 
deltager. Ansøgningsfrist 1. oktober.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og 
Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæ-
stesiologi videnskabeligt og fagligt under 
følgende former:
1.  Uddeling af disponibelt beløb efter be-

styrelsens skøn, som anerkendelse for 

legAter 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. ok-
tober. Uddelingen finder sted i forbindelse 
med DASAIM’s generalforsamling.

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

læge Fritz Karners og hustru edith 
Karners fond
Læge Fritz Karners og hustru Edith Kar-
ners 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, ned-
sættelse af rekonvalescens, reduktion i 
komplikationer, samt tidlig hjemsendelse 
fra hospital. Uddeling af disponibelt beløb 
i henhold til fundatsen sker efter bestyrel-
sens skøn én gang årligt med uddeling af 
legatet i forbindelse med DASAIMs års-
møde. Ansøgningsfrist er 12. oktober. An-
søgningsskema findes på hjemmesiden for 
anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital.

DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen

bestyrelsen@dasaim.dk  

Anæstesiudvalget 
anaestesi_udv@dasaim.dk  

Børneanæstesiudvalget  
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk  

etisk udvalg 
                                       etisk_udv@dasaim.dk

Intensiv medicin udvalg 
intensiv_udv@dasaim.dk  

It udvalg 
it_udv@dasaim.dk  

Kronisk smerteudvalg 
kronisk_smerte_udv@dasaim.dk  

neuroanæstesiudvalg 
neuroanaestesi_udv@dasaim.dk  

obstetrisk anæstesiudvalg 
obstetrik_udv@dasaim.dk  

postmaster 
postmaster@dasaim.dk    

præhospital udvalg 
praehospital_udv@dasaim.dk  

Sekretariat  
sekretariat@dasaim.dk  

thoraxanæstesiudvalg 
thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk  

Uddannelsesudvalget 
udd_udv@dasaim.dk  

Udvalgsformændenes adresser er 
fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk     

Webmaster 
webmaster@dasaim.dk  

Kasserer 
kasserer@dasaim.dk  

redaktør af DASInFo 
redaktoer@dasaim.dk  

UeMS-repræsentant 
uems_rep@dasaim.dk  

Bestyrelsens sekretær 
best_sekr@dasaim.dk        

FyA’s hjemmeside
www.fya.nu
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Avanceret MRI teknologi fra Dameca 

imødekommer kravene til et MRI-

kompatibelt anæstesiapparat.

Dameca MRI 508 er udviklet til at 

stå tæt på MRI-scanneren og er testet i 

samarbejde med førende producenter 

af MRI-scannere.

Dameca MRI 508 har samme bruger-

grænseflade og patientsystem som den 

velkendte Siesta i serie. Det kræver derfor 

ingen ekstra træning at kunne betjene 

apparatet.

For yderligere information besøg

www.dameca.dk eller ring på 4450 9990.

KOM TÆT PÅ MRI-SCANNEREN

Telefon 4450 9990, Fax 4450 9999

info@dameca.dk, www.dameca.dk
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Alle danske intensivafdelinger inviteres til at deltage i

INFLUENZA H1N1 REGISTER FOR INTENSIVPATIENTER
H1N1 FLU REGISTRY ON INTENSIVE CARE

En ny influenza er på vej og vi ved endnu ikke hvordan en evt. epidemi vil påvirke vores patienter og hospitals
system, herunder intensivafdelinger.

Derfor har en gruppe under det europæiske selskab for intensiv medicin – ESICM – initieret et registerstudie 
af patienter med influenza H1N1. Patienter med bekræftet eller mistænkt influenza H1N1, der indlægges på 
intensivafdelinger i hele Europa skal i den kommende vinter have registreret alder, køn, comorbiditet, syg
domssværhedsgrad, institueret behandling, mikrobiologiske fund, indlæggelsestid på intensivafdelingen og 
hospitalet og udkom. Der vil ikke blive registreret personidentificerbare data og ikke foretaget ekstra proce
durer eller behandlinger. Data skal indtastes i en loginbeskyttet database på http://www.h1n1registry.com/

Registreringen er koordineret med lignede initiativer i Nordamerika og Australasia således, at det vil være 
muligt af få basale data fra mange intensivpatienter med influenza H1N1. 

Studiet er anmeldt til videnskabsetisk komite i Danmark, som har accepteret, at dette er et registerstudie, 
hvorfor patientinformation eller samtykke ikke er nødvendigt. Når deltagende afdelinger og investigatorer er 
identificeret, vil studiet bliver anmeldt til Datatilsynet og Sundhedsstyrelsen.

Studiet er støtte af ESICM, DASAIM’s intensivudvalg og DSIT.

Hvis du vil være lokal investigator, så kontakt undertegnede, som er national investigator for Danmark. 

Anders Perner
anders.perner@rh.regionh.dk 

Karolinska Institutet and Olof Norlanders Minnesstiftelse 
announces a Travel Scholarship in the amount of 100.000 SEK

The scholarship will be awarded to support a promising or already established Nordic researcher in the field of 
Anesthesiology and Intensive Care during a research stay at a foreign medical institution. 
The application should be accompanied by a current curriculum vitae including a list of publications and 
presentations. A detailed description of the planned research project and financial planning should also be 
included, as well as an explanation for the choice of institution to be visited. 
The application and four copies of the application, addressed to the Olof Norlanders Minnesstiftelse, should 
be sent to the Dept. of Anesthesiology and Intensive Care, Karolinska University Hospital Solna, SE171 76 
Stockholm, Sweden. Application could also be mailed to kerstin.staffansson@karolinska.se 

Application deadline: October 1, 2009

Information available from:
Kerstin Staffansson, secretary, phone +46(0)8517 73116 kerstin.staffansson@karolinska.se 
Professor Lars I Eriksson, phone +46 (0)8517 72340 lars.i.eriksson@karolinska.se
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INTENSIV SYMPOSIUM 2010 
Hindsgavl Slot, Middelfart
fredag d. 29. januar - lørdag d. 30. januar

Fredag d. 29. januar 2010

09.30 -10.20 Registrering. Udstilling. Kaffe og sandwich
10.20 -10.30 Velkomst

Neurologi
10.30 -11.00     Sedation, Thomas Strøm, Odense                      
11.00 -11.40     Sedation and delirium in the ICU, Carl Waldmann, Reading, UK
11.40 -11.50     Diskussion
11.50 -12.50 Udstilling og frokost

Traume
12.50 -13.30     ICU trauma care, Sandro Rizoli, Toronto
13.30 -13.40 Diskussion
13.40 -14.10 Udstilling og kaffe
14.10 -14.40 ICU trauma care, Sandro Rizoli, Toronto
14.40 -14.50 Diskussion
14.50 -15.20 Udstilling og kaffe

ITA opfølgning
15.20 -16.10 Follow up and rehabilitation after critical care, Carl Waldmann, Reading, UK
16.10 -16.20 Diskussion
16.20 -16.50 Udstilling og kaffe

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

Lørdag d. 30. januar 2010

Infektioner på ITA
09.00-09.40 Virus, Jens Dilling Lundgren, RH
09.40-10.10 Svampe, Jenny Dahl Knudsen, Hvidovre
10.10-10.20 Diskussion
10.20-10.50 Udstilling og kaffe

Dansk Intensiv Database
10.50-11.10 Præsentation af resultater for 2008, Steffen Christensen, Reinhold Jensen, Århus
11.10-11.20 Diskussion
11.20-12.20 Udstilling og frokost

De 2 professorer
12.20-13.20 Intensiv nyheder fra året der gik, Palle Toft, Odense, Else Tønnesen, Århus

13.20-13.30 Afslutning

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

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

Sidste frist:  Tilmelding og indbetaling senest tirsdag d. 1. december 

Yderligere info:  Fås hos Kristian Antonsen på kran@hih.regionh.dk - tlf. 4829 6087
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NYHED

Den hurtige vej til revertering.Se produktresumé for yderligere oplysninger

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

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

Nyhed – hurtig revertering 
af alle blokader uanset graden

DASAIM.indd   1 19-12-2008   13:07:38
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1. LÆGEMIDLETS NAVN Bridion 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder sugammadexnatrium 
svarende til 100 mg sugammadex. 2 ml indeholder sugammadexnatrium svarende til 200 mg sugammadex. 5 ml indeholder sugammadexnatrium svarende til 
500 mg sugammadex. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. Hjælpestoffer: Hver ml indeholder 9,7 mg natrium (se pkt. 4.4). 3. LÆGEMIDDELFORM 
Injektionsvæske, opløsning. Klar, farveløs til let gullig opløsning. pH er mellem 7 og 8, og osmolaliteten er mellem 300 og 500 mOsm/kg. 4. KLINISKE 
OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Revertering af neuromuskulær blokade induceret af rocuronium eller vecuronium. For den pædiatriske population: 
sugammadex anbefales kun til rutine revertering af rocuronium-induceret blokade hos børn og unge. 4.2 Dosering og indgivelses måde Sugammadex bør kun 
blive administeret af, eller under overvågning af en anæstesilæge. Det anbefales at monitorere ophævelsen af den neuromuskulære blokade med en passende 
neuromuskulær monitoreringsteknik. Som ved almindelig postanæstesisk praksis efter en neuromuskulær blokade, anbefales det at monitorere patienten i den 
intermediære post-operative periode for utilsigtede hændelser, herunder genetablering af blokade (se pkt. 4.4). Når visse lægemidler, som indebærer 
fortrængnings-interaktioner, administreres parenteralt indenfor 6 timer fra sugammadex, bør patienten overvåges for tegn på genetablering af blokade (se pkt. 
4.4 og 4.5). Den anbefalede dosis af sugammadex afhænger af graden af den neuromuskulære blokade, der skal reverteres. Den anbefalede dosis afhænger 
ikke af anæstesiregimet. Sugammadex kan anvendes til revertering af forskellige grader af neuromuskulær blokade, der er induceret af rocuronium eller 
vecuronium: Voksne Rutinemæssig revertering: Der anbefales en dosis på 4 mg/kg sugammadex, hvis genopvågningen efter en rocuronium- eller 
vecuroniuminduceret blokade har nået mindst 1-2 post-tetanic counts (PTC). Mediantiden for revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 er ca. 3 minutter (se pkt. 5.1). 
En dosis på 2 mg/kg sugammadex anbefales, hvis der er sket en spontan genopvågning op til mindst genetablering af T2 efter en rocuronium- eller 
vecuroniuminduceret blokade. Mediantiden for revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 er ca. 2 minutter (se pkt. 5.1). Ved brug af de anbefalede doser for 
rutinemæssig revertering vil mediantiden for revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 være en smule kortere for rocuroniuminduceret neuromuskulær blokade 
sammenlignet med vecuroniuminduceret neuromuskulær blokade (se pkt. 5.1). Øjeblikkelig revertering af rocuroniuminduceret blokade: Hvis der er klinisk 
behov for øjeblikkelig revertering efter indgivelse af rocuronium, anbefales en dosis på 16 mg/kg sugammadex. Når 16 mg/kg sugammadex indgives 3 
minutter efter en bolusinjektion på 1,2 mg/kg rocuroniumbromid, kan man forvente en mediantid på ca. 1,5 minut for revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 (se 
pkt. 5.1). Der er ingen data, der understøtter brugen af sugammadex til øjeblikkelig revertering efter vecuroniuminduceret blokade. Gen-administration af 
sugammadex: I sjældne tilfælde ved genetablering af blokade post-operativt (se pkt. 4.4) efter en initial dosis på 2 mg/kg eller 4 mg/kg sugammadex, anbefales 
en gen-administration af sugammadex på 4 mg/kg. Efter den anden dosis sugammadex, skal patienten monitoreres tæt for at sikre vedvarende retablering af 
neuromuskulær funktion. Gen-administration af rocuronium eller vecuronium efter sugammadex: En pause på 24 timer bør overvejes (se pkt. 4.4). Yderligere 
information om specielle patientgrupper Nedsat nyrefunktion: Ved mild til moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance ≥ 30 og < 80 ml/min): Der 
anbefales samme dosering som til voksne. Brug af sugammadex anbefales ikke til patienter med svær nedsat nyrefunktion (inklusive patienter med behov for 
dialyse(CrCl < 30 ml/min)) (se pkt. 4.4). Ældre patienter: Efter indgivelse af sugammadex, ved genetablering af T2 efter en rocuroniuminduceret blokade, var 
mediantiden for revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 hos voksne (18-64 år) 2,2 minutter, hos gamle patienter (65-74 år) var den 2,6 minutter, og hos ældre 
patienter (75 år eller mere) var den 3,6 minutter. Der anbefales samme dosering som til voksne, selvom genopvågningstiderne hos ældre er tilbøjelige til at 
være længere (se pkt. 4.4). Overvægtige patienter: Ved dosering til overvægtige patienter bør dosis af sugammadex fastsættes i forhold til patientens faktiske 
kropsvægt. De anbefalede doseringer for voksne bør følges. Nedsat leverfunktion: Ved mild til moderat nedsat leverfunktion: da sugammadex hovedsageligt 
udskilles via nyrerne er dosisjustering ikke nødvendig. Der er ikke udført studier i patienter med nedsat leverfunktion. Derfor bør patienter med svær nedsat 
leverfunktion behandles med stor forsigtighed (se pkt. 4.4). Pædiatriske patienter: Data for den pædiatriske population er begrænset (kun et studie for 
revertering af rocuroniuminduceret blokade ved genetablering af T2). Børn og unge: Til rutinemæssig revertering af tilbagevendelsen til T2 efter 
rocuroniuminduceret blokade hos børn og unge (2-17 år) anbefales 2 mg/kg sugammadex. Andre rutinemæssige reverteringssituationer er ikke blevet 
undersøgt og kan derfor ikke anbefales, før der foreligger yderligere data. Øjeblikkelig revertering hos børn og unge er ikke blevet undersøgt og kan derfor ikke 
anbefales, før der foreligger yderligere data. Bridion 100 mg/ml kan fortyndes til 10 mg/ml for at øge doseringsnøjagtigheden hos den pædiatriske population 
(se pkt. 6.6). Nyfødte og spædbørn: Der er kun begrænset erfaring med sugammadex hos spædbørn (30 dage til 2 år), og hos nyfødte (yngre end 30 dage) er 
brugen ikke blevet undersøgt. Brugen af sugammadex til nyfødte og spædbørn kan derfor ikke anbefales, før der foreligger yderligere data. Administrationsmåde 
Sugammadex bør administreres intravenøst som en enkelt bolusinjektion. Bolusinjektionen bør gives hurtigt, inden for 10 sekunder, direkte i en vene eller i et 
eksisterende i.v. drop (se pkt. 6.6). Sugammadex er kun administreret som en enkel bolusinjektion i kliniske forsøg. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over 
for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Monitorering af den 
respiratoriske funktion under genopvågning: Ventilering af patienterne er påkrævet indtil tilstrækkelig spontan respiration er reetableret efter revertering af 
neuromuskulær blokade. Selv om revertering af den neuromuskulære blokade er fuldstændig, kan andre lægemidler, som er anvendt i den peri- og 
postoperative periode, undertrykke den respiratoriske funktion, og derfor kan ventilering stadig være påkrævet. Hvis neuromuskulær blokade vender tilbage 
efter ekstubation, skal tilstrækkelig ventilering foretages. Tilbagevenden af blokade: I kliniske studier blev der hovedsageligt rapporteret om tilbagevenden af 
blokade, når suboptimale doser (i dose finding studier) blev administreret. For at forhindre tilbagevenden af neuromuskulær blokade bør de anbefalede doser 
for rutinemæssig eller øjeblikkelig revertering (se pkt. 4.2) anvendes. Ventetider for gen-administration af neuromuskulære blokerende stoffer efter revertering 
med sugammadex: Hvis der kræves en gen-administration af rocuronium eller vecuronium anbefales en pause på 24 timer. Hvis neuromuskulær blokade er 
påkrævet før den anbefalede ventetid er gået, bør et non-steroidt neuromuskulært blokerende stof anvendes. Nedsat nyrefunktion: Hos patienter med alvorligt 
nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance < 30 ml/min) var der forsinket udskillelse af sugammadex eller sugammadex-rocuronium komplekset. Der var dog 
ingen tegn på, at den neuromuskulære blokade vendte tilbage hos disse patienter. Data fra et begrænset antal patienter med dialysekrævende nedsat 
nyrefunktion tyder på et inkonsistent fald i plasmaniveauerne for sugammadex ved hæmodialyse. Anvendelse af sugammadex til patienter med alvorligt 
nyresvigt anbefales ikke. Interaktioner pga. vedvarende effekt af rocuronium eller vecuronium: Når lægemidler, der potenserer neuromuskulær blokade, 
anvendes postoperativt, bør man være særlig opmærksom på risikoen for tilbagevenden af blokade. Se venligst indlægssedlen for rocuronium eller vecuronium, 
hvor der findes en liste over de lægemidler, som potenserer neuromuskulær blokade. I tilfælde af tilbagevenden af blokade kan patienten få behov for mekanisk 
ventilering og gen-administration af sugammadex (se pkt. 4.2). Mulige interaktioner: Bindings-interaktioner: Samtidig administration af sugammadex, kan 
nedsætte effekten af visse lægemidler, da (de frie) plasmakoncentrationer nedsættes (se pkt. 4.5, Hormonelle præventionsmidler). Hvis dette opstår, anbefales 
det lægen at overveje gen-administration af lægemidlet, administration af et terapeutisk lignende lægemiddel (her foretrækkes en anden kemisk klasse) og/
eller en ikke-farmakologisk intervention. Fortrængnings-interaktioner: Administrationen af visse lægemidler efter sugammadex kan teoretisk set fortrænge 
rocuronium eller vecuronium fra sugammadex. Som resultat heraf kan tilbagevenden af blokade opstå. I sådanne situationer skal patienten ventileres. 
Administration af det lægemiddel, som forårsagede fortrængelsen skal ophøre, hvis der er tale om infusion. I situationer hvor potentielle fortrængnings-
interaktioner kan forventes, bør patienter monitoreres tæt for tegn på tilbagevenden af blokade (ca. 15 minutter) efter parenteral administration af et andet 
lægemiddel, som gives i op til 6 timer efter sugammadex. Fortrængnings-interaktioner er indtil videre kun forventet for få aktive stoffer (toremifen, flucloxacillin 
og fusidinsyre, se pkt. 4.5). Let anæstesi: I kliniske studier, hvor en ønsket revertering af neuromuskulær blokade blev foretaget midt under anæstesien, blev 
der af og til observeret tegn på let anæstesi (bevægelse, hoste, grimasser og sutten på det trakeale rør). Hvis neuromuskulær blokade reverterer mens 
anæstesien fortsættes, skal der gives yderligere doser anæsteticum og/eller opioid som klinisk indiceret. Nedsat leverfunktion: Sugammadex bliver ikke 
metaboliseret i eller udskilt via leveren. Derfor er der ikke udført dedikerede studier på patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med svær nedsat 
leverfunktion skal behandles med stor forsigtighed. Anvendelse på intensiv terapi afsnit (ITA): Anvendelse af sugammadex er ikke undersøgt på intensivafdelinger 
hos patienter, der får rocuronium eller vecuronium. Anvendelse til revertering af andre euromuskulært blokerende stoffer end rocuronium/vecuronium: 
Sugammadex bør ikke anvendes til revertering af blokade induceret af non-steroide neuromuskulært blokerende stoffer såsom succinylcholin- eller 
benzylisoquinolinium forbindelser. Sugammadex bør ikke anvendes til revertering af neuromuskulær blokade induceret af andre steroide neuromuskulært 
blokerende stoffer end rocuronium eller vecuronium, eftersom der ikke findes data for effekt og sikkerhed for disse tilfælde. Der findes begrænsede data for 
revertering af pancuronium induceret blokade, men det tilrådes ikke at anvende sugammadex i denne situation. Forsinket opvågning: Tilstande forbundet med 
forlænget cirkulationstid, såsom kardiovaskulær sygdom, alder (se pkt. 4.2 for opvågningstiden hos ældre) eller ødematøs tilstand, kan medføre længere 
opvågningstider. Allergiske reaktioner: Læger bør være forberedt på mulige allergiske reaktioner og derfor tage de nødvendige forholdsregler (se pkt. 4.8). 
Patienter på kontrolleret natrium diæt: En ml opløsning indeholder 9,7 mg natrium. En dosis på 23 mg natrium anses som ’natriumfri’. Hvis der skal 
administreres mere end 2,4 ml, bør det tages med i overvejelserne hos patienter på en kontrolleret natrium diæt. Forlænget QTc-interval: To komplette QTc-
studier (N=146), begge i frivillige ved bevidsthed, demonstrerede at sugammadex  alene eller i kombination med rocuronium eller vecuronium ikke er 
forbundet med forlænget QTc-interval. Den ensidet øvre 95 % øvre konfidensgrænse for QTc-forskellen til placebo var i begge studier godt under 10 ms 
marginen for hver af de 12-13 måletidspunkter. I det kliniske program blev få tilfælde af forlænget QTc rapporteret (QTc> 500 ms eller QTc-øgning> 60 ms) 
i kliniske studier hvor patienter fik sugammadex i kombination med sevofluran eller propofol. Under anæstesi administreres adskillige lægemidler med 
potentiale for at forlænge QTc (f.eks. sevofluran). De rutinemæssige forholdsregler for behandling af arytmi skal tages med i betragtning. 4.5 Interaktion med 
andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke udført formelle kliniske interaktionsstudier hos voksne med sugammadex og andre lægemidler. 
Informationen i dette afsnit er baseret på bindingsaffinitet mellem sugammadex og andre lægemidler, ikke-kliniske eksperimenter og simuleringer, hvor der 
anvendes en model, der tager højde for den farmokodynamiske effekt af neuromuskulære blokkere og den farmakokinetiske interaktion mellem 
neuromuskulære blokkere og sugammadex. På baggrund af in-vitro data og med de farmakokinetiske og anden relevant information taget i betragtning, 
forventes ingen klinisk signifikante farmakodynamiske interaktioner med andre lægemidler, med undtagelse af følgende: For toremifen, flucloxacillin og 
fusidinsyre kan fortrængnings-interaktioner ikke udelukkes (der forventes ingen klinisk relevante bindings-interaktioner). For hormonelle præventionsmidler 
kan klinisk relevante bindings-interaktioner ikke udelukkes (der forventes ingen fortrængnings-interaktioner). Interaktioner, som muligvis påvirker effekten af 
sugammadex (se også pkt. 4.4): Toremifen: For toremifen, som har en relativ høj affinitetskonstant og relative høje plasmakoncentrationer, kan der forekomme 
nogen fortrængning af vecuronium eller rocuronium fra det dannede kompleks med sugammadex. Revertering af T4/T1 ratioen til 0,9 kan derfor være forsinket 
hos patienter, som har fået toremifen på operationsdagen. Intravenøs administration af flucloxacillin og fusidinsyre: Intravenøs administration af fusidinsyre og 
store doser af flucloxacillin (infusion med 500 mg eller mere) kan forårsage nogen fortrængning af rocuronium eller vecuronium fra sugammadex. Anvendelse 
af disse lægemidler i den præoperative fase kan forårsage nogen forsinkelse af revertering af T4/T1 ratioen til 0,9. Anvendelsen af disse lægemidler anbefales 
ikke i den postoperative fase efter rutine revertering under overvågningsperioden på 6 timer (se pkt. 4.4). Hvis administration af flucloxacillin eller fusidinsyre 
ikke kan undgås i denne periode, bør ventilationen observeres tæt, især i de første 15 minutter efter administrationen. For gen-administration af sugammadex 
se pkt. 4.2. Interaktioner, som muligvis påvirker effekten af andre lægemidler (se også pkt. 4.4): Hormonelle præventionsmidler: Interaktionen mellem 4 mg/
kg sugammadex og et progestogen var forventet at føre til et fald i progestogeneksponeringen (34 % af AUC) svarende til det fald, som ses, når en glemt daglig 
dosis af et oralt præventionsmiddel tages 12 timer for sent, hvilket kan medføre reduceret effektivitet. For østrogen forventes effekten at være mindre. Derfor 
anses administration af en bolus-dosis sugammadex for at svare til én glemt daglig dosis af et oralt præventionsmiddel (enten kombinations- eller rent 
progestogenpræparat). Hvis sugammadex administreres samme dag som et oralt præventionsmiddel indtages, bør man følge de råd, der er givet vedrørende 
glemte tabletter i indlægssedlen for det orale præventionsmiddel. Hvis der anvendes et ikke-oralt hormonalt præventionsmiddel skal patienten de efterfølgende 
7 dage anvende et alternativt ikke-hormonelt præventionsmiddel og følge rådene i indlægssedlen. Påvirkning af laboratorieundersøgelser: I almindelighed 
påvirker sugammadex ikke laboratorieundersøgelser, dog med mulig undtagelse af serum progesteron måling og visse koagulationsparametre (aktiveret partiel 
tromboplastintid, protrombintid, protrombintid (international normaliseret ratio)). Denne påvirkning blev observeret i plasmaprøver tilsat en 
sugammadexkoncentration i samme område, som opnås for Cmax efter en dosis på 16 mg/kg. Den kliniske relevans af disse resultater er usikker, da det ikke 
har været undersøgt hos patienter. Pædiatriske patienter Der er ikke udført formelle interaktionsstudier. De ovennævnte interaktioner for voksne og advarslerne 
i pkt. 4.4 skal også tages i betragtning, når det drejer sig om pædiatriske patienter. 4.6 Graviditet og amning Der foreligger ikke kliniske data om eksponering 
for sugammadex under graviditet. Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den 
postnatale udvikling. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering af sugammadex til gravide kvinder. Det er uvist, hvorvidt sugammadex udskilles i human 
modermælk. Dyrestudier har vist, at sugammadex udskilles i modermælken. Den orale absorption af cyclodextrin er generelt lav, og der forventes ingen effekt 
på ammende børn, som følge af administrationen af en enkelt dosis til ammende kvinder. Sugammadex kan anvendes under amning. 4.7 Virkning på evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 
Bivirkninger Sikkerheden af sugammadex er blevet undersøgt på baggrund af en integreret sikkerhedsdatabase med ca. 1.700 patienter og 120 frivillige. Den mest 
almindelig rapporterede bivirkning, dysgeusi (metallisk eller bitter smag) var mest set efter doser på 32 mg/kg sugammadex eller højere. Hos få personer blev der 
rapporteret allergilignende reaktioner (dvs. rødme, erytematøst udslæt) efter indgivelse af sugammadex, hvoraf en var bekræftet som mild allergisk reaktion.

Organklasse Hyppighed Bivirkninger
Immunsystemet Ikke almindelig (> 1/1.000 til, < 1/100) Allergiske reaktioner (se pkt. 4.4)
Traumer, forgiftninger og 
behandlingskomplikationer

Almindelig (> 1/100 til, < 1/10) Anæstesi komplikation (se pkt. 4.4)
Ikke almindelig (> 1/1.000 til, < 1/100) Uønsket bevidsthed under anæstesi

Nervesystemet Meget almindelig (> 1/10) i frivillige Dysgeusi

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

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

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

Sugammadex (4 mg/kg) Neostigmin (70 µg/kg)
Rocuronium
N 37 37
Median (minutter) 2,7 49,0
Område 1,2-16,1 13,3-145,7
Vecuronium
N 47 36
Median (minutter) 3,3 49,9
Område 1,4-68,4 46,0-312,7

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

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

Sugammadex (2 mg/kg) Neostigmin (50 µg/kg)
Rocuronium
N 48 48
Median (minutter) 1,4 17,6
Område 0,9-5,4 3,7-106,9
Vecuronium
N 48 45
Median (minutter) 2,1 18,9
Område 1,2-64,2 2,9-76,2

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

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

Rocuronium og sugammadex (2 mg/kg) Cisatracurium og neostigmin (50 µg/kg)
N 34 39
Median (minutter) 1,9 7,2
Område 0,7-6,4 4,2-28,2

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

Neuromuskulær blokker
Behandlingsregime

Rocuronium og sugammadex (16 mg/kg) Succinylcholin (1 mg/kg)
N 55 55
Median (minutter) 4,2 7,1
Område 3,5-7,7 3,7-10,5

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

T4/ T1 til 0,9 T4/ T1 til 0,8 T4/ T1 til 0,7
N 65 65 65
Median (minutter) 1,5 1,3 1,1
Område 0,5-14,3 0,5-6,2 0,5-3,3

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

Typiske subjekter (75 kg) Clearance
Fordelingsvolumen ved 

steady-state (l)
Elimineringshalveringstid (timer)

Voksne (40 år) Normal CrCL: 100 ml/min 88 (25,0 %) 11,4 (22,9 %) 1,8 (32,9 %)
Voksne (40 år) Mild nedsat nyrefunktion CrCL: 50 ml/min 71 (23,6 %) 11,4 (23,0 %) 2,2 (33,3 %)
Voksne (40 år) Moderat nedsat nyrefunktion CrCL: 30 ml/min 28 (24,4 %) 11,4 (23,5 %) 5,2 (32,9 %)
Ældre (75 år) Normal CrCL: 80 ml/min 80 (24,0 %) 13,5 (24,4 %) 2,4 (34,9 %)
Ældre (75 år) Mild nedsat nyrefunktion CrCL: 50 ml/min 72 (24,5 %) 13,2 (24,2 %) 2,6 (34,6 %)
Ældre (75 år) Moderat nedsat nyrefunktion CrCL: 30 ml/min 28 (24,7 %) 13,4 (23,8 %) 6,1 (36,5 %)

Middelværdi og CV (%) er vist. Pædiatrisk: Farmakokinetik i pædiatriske patienter (n=51) i alderen fra 0 til 17 år blev evalueret ved at anvende 
populationsfarmakokinetisk (PK) analyse. Hos patienter under 18 år stiger fordelingsvolumet og clearance med stigende alder. Variabiliteten af sugammadex-
plasmakoncentrationen hos pædiatriske patienter er sammenlignelig med den for voksne. De farmakokinetiske (PK) parametre for to typiske pædiatriske 
patienter ses nedenfor:

PK parametre af sugammadex i typiske pædiatriske patienter
PK parametre Børn (alder: 8 år) Unge (alder: 15 år)
Eliminationshalveringstiden (timer) 0,9 1,7
Fordelingsvolumet ved steady-state (l) 3,1 9,1
Clearance (ml/min) 41 71

Køn: Der er ikke set nogen kønsforskelle. Race: Der er ikke set nogen kliniske relevante forskelle i de farmakokinetiske parametre i et studie med raske 
japanere og kaukasiere. Begrænsede data indikerer ikke forskelle i farmakokinetiske parametre i sorte eller afrikanske amerikanere. Kropsvægt: Populations-
farmakokinetisk analyse hos voksne og ældre patienter viste ikke klinisk relevante forhold af clearance og fordelingsvolumen med kropsvægten. 5.3 Prækliniske 
sikkerhedsdata. De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter 
gentagne doser, potentiel genotoksicitet, karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet, lokal tolerance eller kompatibilitet med blod. Sugammadex fjernes hurtigt 
fra de fleste organer; der er dog nogen retention af forbindelser i knogler og tænder hos rotter. Den komponent der oftest er forbundet med den reversible 
binding er hydroxyapatit, den uorganiske matrix i disse væv. Prækliniske studier hos unge voksne og nyfødte rotter har vist, at retentionen ikke påvirker farvning 
af tænder eller kvaliteten, strukturen, turnover eller udviklingen af knoglerne negativt. Hos unge rotter blev observeret hvidlig misfarvning af fortænderne og 
forstyrrelser i emaljedannelse ved gentagne doser. Disse exponeringsdoser var 48-480 gange den kliniske exponering ved 4 mg/kg. 6. FARMACEUTISKE 
OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer. Saltsyre 3,7 % og/eller natriumhydroxid (til pH justering) Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder. Dette lægemiddel 
må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6. Fysisk uforligelighed er rapporteret med verapamil, ondansetron og ranitidin. 
6.3 Opbevaringstid 3 år. Efter første åbning og fortynding er der vist kemisk og fysisk stabilitet i brug op til 48 timer ved 2 °C til 25 °C. Fra et mikrobiologisk 
synspunkt bør det fortyndede produkt anvendes med det samme. Hvis produktet ikke anvendes med det samme, er opbevaringstider og -forhold før brug af 
produktet brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortyndingen er foretaget under kontrollerede og 
validerede aseptiske forhold. 6.4 Særlige opbevaringsforhold. Opbevares under 30 °C. Må ikke nedfryses. Behold hætteglasset i den ydre pakning for at beskytte 
mod lys. Opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel se pkt. 6.3. Emballagetype og pakningsstørrelser. Engangsanvendelige type I glas, hætteglas, 
lukket med grå chlorobutyl gummiprop med aluminium låg og aftageling forsejling. Hætteglassets gummiprop indeholder ikke latex. Pakningsstørrelser: 10 
hætteglas af 2 ml eller 10 hætteglas af 5 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering. Hvis 
Bridion administreres via en infusionsslange, der også anvendes til andre lægemidler, er det vigtigt, at infusionsslangen skylles grundigt (f.eks. med 9 mg/
ml (0,9 % natriumchlorid)) mellem administreringen af Bridion og andre lægemidler, hvor der er set uforligelighed med Bridion, eller hvor forligeligheden 
med Bridion ikke er vist. Sugammadex kan injiceres i intravenøse infusionsslanger med følgende intravenøse opløsninger: natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %), 
glucose 50 mg/ml (5 %), natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45 %) og glucose 25 mg/ml (2,5 %), Ringer-laktat opløsning, Ringers opløsning, glucose 50 mg/ml 
(5 %) i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %). For pædiatriske patienter kan Bridion fortyndes i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) til en koncentration på 10 mg/ml (se 
pkt. 6.3). Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
N.V Organon a part of Schering Plough,  Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland. Repræsentant: Schering Plough, Lautrupbjerg 2, 2750 Ballerup 8. 
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/1/08/466/001 EU/1/08/466/002. 9. DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/
FORNYELSE AF TILLADELSEN 25. juli 2008. 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN Detaljeret information om dette produkt kan findes på hjemmeside for 
European Medicines Agency (EMEA) http://www.emea.europa.eu. PAKNINGER OG PRISER pr. 25. juli 2008. Bridion 100mg/ml 10 x 2ml -  AIP kr. 7.460,00 
- AUP kr. 10.051,40. Bridion 100mg/ml 10 x 5ml -  AIP kr. 18.650,00 - AUP kr. 25.115,95.
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Baggrund: Perifere nerveblokader (PNB) er steget næsten eksponentielt i 
popularitet i de sidste 15 år, takket være nervestimulationsteknikker og atrau-
matiske kanyler. Desværre kan nervestimulatoren ikke ”se”, om kanylespidsen 
ligger intravasalt, intrapleuralt eller på den anden side af en muskelfascie. 
Disse strukturer ses til gengæld klart med ultralyd. Med det rette udstyr og 
korrekt skanningsteknik kan man også se de enkelte nerver, observere kany-
lens fremførsel og spredningen af det injicerede lokalanæstesimiddel. På den 
anden side, er ultralydsbilledet ikke altid klart nok til at identificere alle struk-
turer. Nervestimulation og/eller hydrolokationteknikker hjælper i disse tilfælde 
med at finde nålespidsen og bør anvendes som ”back-up”-metoder.

Indhold: Undervisningen koncentreres omkring det visuelle (videoer af de 
mest anvendte nerveblokader), samt praktiske øvelser (håndtering af ultralyd-
sapparat og hands-on øvelser på modeller og fantomer). 
Målet er at give deltagerne basal, klinisk anvendelige viden om ultralyd og 
nervestimulation til de gængse blokader. 
Kurset er rettet mod både speciallæger og læger under uddannelse.

Forløb: 1.dag
• Fordele og ulemper ved nervestimulationen og ultralyd 
• Basal viden om ultralyd og håndtering af ultralydsapparater
• Praktiske øvelser med nålens fremførsel på fantomer
• Overekstremitetsblokader (interscalene, supra-, infra-, axillær-, adgang til plexus brachialis samt suprascapularis nerve blok)
• Distale blokader ved albuen og håndleddet
• Overekstremitetsblokader - praktik (sonoanatomi og perkutan elektrisk stimulation på modeller)

2.dag
• Underekstremitetsblokader (plexus lumbalis, n. ischiadicus: transglutealt, subglutealt, anteriort, n. femoralis, n. obturatorius)
• Distale blokader ved knæ og ankel
• Underekstremitetsblokader - praktik (sonoanatomi og perkutan elektrisk stimulation på modeller)
• Longitudinal (LAX) nerve scan til anlæggelsen af perineurale katetre
• Blokader af små nerver (iliohypogastricus, ilioinguinalis, intercostal, ganglion stellatum)
• Praktiske øvelser (sonoanatomi af små nerver på modeller)

Undervisere:
• Ovl., dr.med. Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
• Ovl., ph.d. Thomas Fichtner Bendsen, Anæstesiafdelingen, Skejby Sygehus 
• Ovl., ph.d. Jens Børglum Neimann, Anæstesiafdelingen, Bispebjerg Hospital

Sprog: Dansk, skandinavisk eller engelsk afhængigt af deltagernes nationalitet og præferencer.
Kursusleder: Ovl., dr.med. Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
Arrangør: Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
Pris: 3500 kr. Prisen inkluderer kaffe, frokoster, kursusmateriale samt kursusmiddag torsdag aften.
Tilmelding: Senest 18. december 2009 til ledende sekretær Gitte Blom på gitte.blom@rh.regionh.dk . Max 20 deltagere

Moderne teknikker for
  perifere nerveblokader
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- Sepsispatientens vej gennem akutmodtagelsen, inklusive tidlig opsporing
v. Inger Søndergaard, ledende overlæge, akutmodtagelsen, Herlev Hospital 

- Patofysiologiske mekanismer ved sepsis
v. Kirsten Møller, afdelingslæge, ph.d., dr.med., intensiv terapiklinik, 4131, ABD, Rigshospitalet

- Sepsis epidemiologi
v. Steffen Christensen, 1. reservelæge, klinisk epidemiologisk afd., Science Center Skejby

- Hæmodynamisk optimering af den septisk shockerede patient, oplægsholder annonceres senere

- Dyskoagulation/koagulationspåvirkning af den septiske patient
v. Christian Fenger-Eriksen, ph.d.-studerende, anæstesiologisk afd., Århus Universitetshospital, NBG

- Biomarkører - et muligt diagnostisk værktøj hos patienter med septisk shock? 
v. Jan Krog, reservelæge, ph.d., anæstesiologisk afd., Regionshospitalet Randers

- Streptokok toksisk shock syndrom og nekrotiserende fasciitis
v. Rikke Bek Helmig, overlæge, ph.d., gynækologisk/obstetrisk afd., Århus Universitetshospital, Skejby 

Pris: kr. 200,- for medlemmer af FYA, FYGO, DASAIM, DASEM og FYR. Kr. 700,- for ikke-medlemmer

Tilmelding: www.fya.nu efter først til mølle princippet, ved registrering af betalingen. Der er 100 pladser.

Spørgsmål til kurset besvares af: Rikke Malene Grønholm Jepsen, FYA kasserer, rmj@underhavet.dk
Kurset er sponseret af og afholdes hos AstraZeneca A/S, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.

Bliv klogere på sepsis sammen med dine kolleger fra FAME 
- kom til FYAs Sepsis Symposium mandag d. 16/11 2009 kl 9-16

I år har vi inviteret alle yngre læger fra specialerne der arbejder i akutmodtagelserne, 
så du har mulighed for at møde dine kollegaer fra de forskellige specialer, der er 
derfor også inviteret et bredt panel af undervisere der vil belyse forskellige aspekter 
af sepsisproblematikken.

Indkaldelse til generalforsamling - FYA

Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) afholder ordinær generalforsamling 
torsdag d. 29/10 kl. 18.30-20.30 på Odense Universitetshospital

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 

4. Beretning fra udvalg
5. Forslag fra medlemmerne 

6. Regnskab 2008-09 
7. Budget 2009-10 og fastsættelse af kontingent 2010 

8. Valg til FYA´s bestyrelse samt valg af revisorer
9. Eventuelt 

Praktisk information
• Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 15/10 • Igen i år, refunderer FYA eventuelle 
udgifter til transport • FYA byder på sandwich og drikkevarer fra kl. 18 • Tilmelding samt nærmere beskrivelse af mø-
deadresse på:  www.FYA.nu
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Forelæsninger
• Modtagelse og resuscitation af nyfødt
• Neonatal anæstesi
• Luftvejshåndtering hos børn
• Fiberoptisk intubation af små børn
• Modtagelse og vurdering af traumatiseret barn
• Børn med luftvejsinflammation - larynxspasmer
• Børn med kongenit Morbus cordis
• Vanskelig perifer iv-adgang - UL-vejledt CVK anlæggelse
• Psykisk vanskelige børn
• Lungeseparation hos børn
• KIM-KIT + Algoritme
• Nødtracheotomi på børn
• Nye luftvejsdevices til børn

Workshops/rundbordsdiskussioner
• Modtagelse og resuscitation af nyfødt
• Skanning af kar vha ultralyd på børn (Live)
• UL-vejledt iv-anlæggelse på fantom (Manikin)
• Fiberintubation af børn
• Emergency luftvej på børn
• Lungeseparation  - bronchieblokker hos børn
• Iv-adgang på umbilikal-vene
• Intraossøs adgang
• Traumemodtagelse af barn
• Aspiration af fremmedlegeme hos 2-årig

Børneanæstesiologiske 
udfordringer
21.-22. januar 2010
Rigshospitalet, København

Arrangør: Anæstesi- og Operationsklinik 4231, HOC, Rigshospi-
talet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, Danmark.

Undervisere: Specialister i børneanæstesi, neonatalogi og 
otolaryngologi.

Kursusleder: Overlæge Rolf Holm-Knudsen 
rolf.holm.knudsen@rh.hosp.dk

Målgruppe: Anæstesilæger med interesse i børneanæstesi

Pris: 3400 DKK inkluderende kursus- og workshopmateriale, 
kaffe, frugt, 2 x frokost og kursusmiddag torsdag.

Sprog: Kursus bliver holdt på “Skandinavisk” (Dansk).

Tilmelding: Ledende sekretær Gitte Blom: 
gitte.blom@rh.regionh.dk  På grund af workshops er deltager-
antallet begrænset til 32, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes. 
Ansøgere bliver optaget i den rækkefølge tilmeldinger modtages.

Web site: http://www.anop-kursus.rh.dk
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Når du vil optimere patientforløbet 
– på operationsstue og intensivafdeling

Ultiva, remifentanil
Dette er et kortfattet resumé af de vigtigste egenskaber ved produktet. Yderligere oplysninger er nødvendige før brug.
Indikation(er): Analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi. Ultiva kan anvendes til at give analgesi til mekanisk ventilerede patienter. Dosering: Ultiva kan anvendes fra 1 år og opefter. Ultiva er
kun til intravenøs brug. Ultiva doseres individuelt efter respons. Ultiva kan også gives ved ”Target Controlled Infusion” (TCI) ved hjælp af et infusionsaggregat, som har indbygget en farmakokinetisk model (Minto), således at der korri-
geres for alder og ”Lean Body Mass” (LBM). Bolusinjektioner kan ikke anbefales til patienter med spontan ventilation. Kontraindikationer: Epidural og intrathekal brug på grund af indholdet af glycin. Ved kendt overfølsomhed over
for indholdsstofferne og andre fentanylanaloger. Brug af Ultiva som eneste stof ved anæstesiindledning. Forsigtighedsregler: Ultiva bør kun gives af anæstesiologisk trænet personale og kun i omgivelser med udstyr til overvågning
og understøttelse af respiratorisk og kardiovaskulær funktion. Færdighederne skal inkludere etablering og vedligeholdelse af frie luftveje og assisteret ventilation- især ved brug af Ultiva i den postoperative fase. Muskelstivhed kan
opstå ved de anbefalede doser. Som med andre opioider er forekomsten af muskelstivhed relateret til dosis og administrationshastighed. Som med alle potente opioider ledsages dyb analgesi af udtalt respirationsdepression. Derfor
må remifentanil kun anvendes steder, hvor der er tilgængeligt udstyr til at overvåge og behandle respirationsdepression. Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med respiratorisk dysfunktion. Meget svækkede, hypovolæ-
miske, hypotensive og ældre kan være mere følsomme for remifentanils kardiovaskulære virkninger. Da Ultivas virkning ophører meget hurtigt, er der ingen tilbageværende opioidvirkning 5-10 minutter efter seponering. Ved kirurgi-
ske indgreb hvor postoperative smerter forventes, skal der gives analgetika før seponering af Ultiva. Som andre opioider kan remifentanil forårsage afhængighed. Anvendelse af Ultiva til mekanisk ventilerede patienter bør ikke stræk-
ke sig længere end 3 døgn. Ved anvendelse på intensivafdelinger skal der tages højde for udvikling af tolerance, hyperalgesi og hæmodynamiske forandringer. Alternativ analgetika og sedativa bør administreres til patienten inden
seponering af Ultiva.  Interaktioner: Remifentanil nedbrydes ikke af plasmakolinesterase, og der forventes ingen interaktioner med lægemidler, der nedbrydes via dette enzym. I lighed med andre opioider nedsætter remifentanil den
dosis af inhalations- og intravenøse anæstesimidler og benzodiazepiner, der er påkrævet til anæstesi. Hvis dosis af samtidigt indgivne CNS-deprimerende lægemidler ikke nedsættes, kan en øget bivirkningsfrekvens forårsaget af disse
midler forekomme. De kardiovaskulære virkninger af Ultiva (hypotension og bradykardi) kan forværres hos patienter, der samtidig får medicin med hæmmende virkning på hjertet, såsom betablokkere og calciumantagonister.
Graviditet og amning: Der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser hos gravide. Ultiva bør kun anvendes under graviditeten, hvis behandlingsindikationen opvejer den potentielle risiko for fosteret. Ammende mødre
bør tilrådes at ophøre med amning i 24 timer efter indgift af remifentanil. Bivirkninger: Meget almindeligt (>10%): Kvalme, opkastning, hypotension, muskelstivhed. Almindeligt (1-10%): Postoperativ skælven, bradykardi, akut respi-
rationsdepression, apnø, postoperativ hypertension, kløe. Usædvanligt (0,1-0,9%): Hypoxi, obstipation, postoperative smerter. Sjældent (<0,1%): Asystole/hjertestop (som regel efter forudgående bradycardi og ofte hos patienter, der
fik Ultiva i forbindelse med andre anæstesimidler), sedation (under opvågning efter generel anæstesi), allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, hos patienter, der fik Ultiva i forbindelse med et eller flere anæstesimidler. Overdosering:
På grund af kort virkningsvarighed begrænses de mulige skadelige virkninger af overdosering til tiden umiddelbart efter indgift. Der er hurtigt respons på seponering, og basalværdierne nås inden for 10 minutter. Ved overdosering
eller mistanke om dette gøres følgende: Afbryd administrationen af Ultiva, oprethold frie luftveje, påbegynd assisteret eller kontrolleret ventilation med ilt og oprethold adækvæt kardiovaskulær funktion. Hvis respirationsdepression
er forbundet med muskelstivhed, kan det være nødvendigt at give en neuromuskulær blokker for at lette assisteret eller kontrolleret ventilation. Til behandling af hypotension kan infusionsvæsker, vasopressorer og anden understøt-
tende behandling anvendes. Ved behandling af svær respirationsdepression og muskelstivhed kan en opioid-antagonist (f.eks. naloxon) gives intravenøst som antidot. Pakninger og priser september 2008 (dagsaktuelle priser fin-
des på www.medicinpriser.dk)
Udlevering A§4 - NB. Tilskud 0.

Vnr 19 95 05 Infusionssubstans 5 x 1 mg kr.    220,11  (AIP) kr.    304,70  (AUP)
Vnr 19 96 12 Infusionssubstans 5 x 2 mg kr.    428,57  (AIP) kr.    585,35  (AUP)
Vnr 19 96 61 Infusionssubstans 5 x 5 mg kr. 1.053,59  (AIP) kr. 1.426,80  (AUP)

Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, 
der kan fås hos GlaxoSmithKline eller på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Kontakt GlaxoSmithKline og få information om, hvordan Ultiva® remifentanil kan bidrage til at:

indlede rekonvalescens proaktivt på operationsdagen1

reducere liggetid på opvågningsafdelingen2

øge den perifere vævsoxygening ved at dæmpe stressrespons peroperativt3

reducere udtrapningsfasen i forbindelse med respiratorbehandling4

reducere den samlede tid i respiratorbehandling5

Kontaktpersoner
Hanne Elkjær, produktchef, tlf.: +4536359235, mail: hanne.x.elkjaer@gsk.com
Malene Hersløv, medicinsk rådgiver, tlf.: +4536359115, mail: malene.l.hersløv@gsk.com

Referencer:
1. Medicinsk Teknologivurdering – puljeprojekter 2005 ; 5 (7)
2. Lund M et al. Ugeskr Læger 166/47. 2004 15. november
3. Kabon B et al. Anaesthesia, 2007, 62, pp 1101-1109
4. Dahaba A et al. Anaesthesiology 2004; 101:640-6
5. Muellejans B et al. Critical Care 2006; 10:R91
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Børneanæstesiologiske 
udfordringer
21.-22. januar 2010
Rigshospitalet, København

Arrangør: Anæstesi- og Operationsklinik 4231, HOC, Rigshospi-
talet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, Danmark.

Undervisere: Specialister i børneanæstesi, neonatalogi og 
otolaryngologi.

Kursusleder: Overlæge Rolf Holm-Knudsen 
rolf.holm.knudsen@rh.hosp.dk

Målgruppe: Anæstesilæger med interesse i børneanæstesi

Pris: 3400 DKK inkluderende kursus- og workshopmateriale, 
kaffe, frugt, 2 x frokost og kursusmiddag torsdag.

Sprog: Kursus bliver holdt på “Skandinavisk” (Dansk).
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Afsender: DASAIM, Rigshospitalet, AN/OP, HOC 4231, 2100 København Ø

Korrekt og sikker blodprøvetagning er en for-
udsætning for et godt resultat ved måling af 
blodgasser. 

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

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

Alle Radiometers samplere er præheparinise-
rede med elektrolytbalanceret heparin. Heparin-
dosen forebygger koagler – selv efter forlænget 
opbevaring.

For yderligere information om safePICO70, se www.radiometer.dk eller kontakt Radiometer Danmark på tlf. 38 27 28 29.

safePICO70  
– Optimal blodgasmåling fra start til slut

Prøvetagning
Klargøring af prøve

Prøvemåling

Prøveresultat
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