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Anæstesiologi 
 

1. Der opstilles følgende mål for den anæstesiologiske indsats i forbindelse med 
operative indgreb, behandling og diagnostiske procedurer:  

 
1.1 Alle patienter tilses præoperativt af en speciallæge, alternativt af uddannelsessøgende 

læge under supervision af, eller med mulighed for konference med en speciallæge. 
1.2 Anæstesier, generelle såvel som regionale, forestås af anæstesiologisk speciallæge, 

alternativt af uddannelsessøgende læge under supervision af, eller med mulighed for 
konference med en speciallæge, og ydes typisk sammen med anden læge eller 
anæstesisygeplejerske. 

1.3 I forbindelse med anæstesi, overvåges patientens oksygenering, respiration, 
cirkulation og bevidsthedsniveau med tidssvarende metoder. Hvor det er relevant, 
overvåges også andre af patientens organfunktioner.  

1.4 I den postoperative observationsperiode overvåges og optimeres patientens vitale 
funktioner fortsat med tidssvarende metoder af specialuddannet personale og under 
ansvar af anæstesiologisk speciallæge.  

1.5 Under ansvar af den anæstesiologiske speciallæge tilstræbes det med fornødne og 
tidssvarende metoder, at der per- såvel som postoperativt løbende fastholdes  
optimal oksygenering, respiration og cirkulation.  

1.6 Under ansvar af den anæstesiologiske speciallæge tilstræbes det med fornødne og 
tidssvarende metoder, at patienten får et smertefrit forløb under operation, opvågning 
og i den efterfølgende postoperative periode.  

1.7 I det eller de første postoperative døgn tilses patienter der har behov af 
anæstesiologisk speciallæge alternativt af uddannelsessøgende læge under 
supervision af, eller med mulighed for konference med en speciallæge. 

 
 
Intensiv Medicinsk Terapi  
 
2. Der opstilles følgende mål for intensiv medicinsk terapi i anæstesiologisk regi:  
 
2.1 Intensiv medicinsk terapi udøves fra selvstændige afsnit, intensiv terapi afsnit (ITA), 

der er indrettet, bemandet og udstyret til diagnostik, monitorering og behandling af 
kritisk syge patienter.  

2.2 ITA ledes af en læge med speciallægeautorisation i anæstesiologi, med relevant 
supplerende praktisk og teoretisk uddannelse i intensiv medicinsk terapi. Det 
tilstræbes, at plejepersonalet på ITA skal være sygeplejersker med 
specialuddannelse i intensiv medicinsk terapi og evt. sygeplejersker under 
uddannelse hertil.  

 
2.3 Behandlingsansvaret på ITA bør følge patienten, således at ITA overtager 

behandlingsansvaret i den periode patienten er indlagt på ITA. Generelt skal 
patienter tilbydes intensiv medicinsk terapi, når behandlings- og observationsbehov 
overstiger det, der kan tilbydes i et stationært afsnit, og når intensiv medicinsk terapi 



forventes at forbedre chancen for overlevelse. Specifik visitation til ITA baseres på 
visitationsvejledninger udarbejdet i samarbejde med henvisende afdelinger. Den 
finale visitationsret og pligt påhviler ITA lægerne.  
 

2.4 Samarbejdet mellem ITA og henvisende afdelinger bør foregå efter skrevne 
samarbejdsaftaler, der klart definerer pligter, ansvar og samarbejdsrelationer i forhold 
til det enkelte patientforløb. .  

 
Smertebehandling  
 

3. Der opstilles følgende mål for smertebehandling i anæstesiologisk regi:  
 

3.1 Patienter med akutte smerter, cancer eller vedvarende non-cancersmerter, der ikke 
viger for konventionelle midler, tilbydes tilsyn og behandling af anæstesiologisk 
speciallæge med efteruddannelse i ekspertområdet smertebehandling.  

 
3.2 Akutte smerter tilstræbes behandlet til for patienten acceptabelt smerteniveau. 
Behandling af akutte smerter kan varetages af uddannelsessøgende læger og 
speciallæger i anæstesiologi.    
 
3.3 Langvarige/kroniske smerter behandles efter en bio-psyko-social model, der omfatter 
smertelindring og størst mulig livskvalitet.  
 
3.4 Behandling af langvarige/kroniske smerter og cancer smerter skal varetages af 
speciallæger i anæstesiologi med efteruddannelse i ekspertområdet smertebehandling 
eller palliation.  
   
Akutte smerter 
Er tidsmæssige begrænsede og er forårsaget af traumer (eks. operation, skader) samt 
andre tilstande såsom galdesten, nyresten, akut lændehold, fødselssmerter mm. 
 
Langvarige/kroniske smerter 
Er ikke tidsmæssigt begrænsede. Langvarige/kroniske smerter er en kompleks tilstand 
involverende fysiske, psykiske og sociale faktorer.  
 
Cancer smerter 
Omfatter elementer af både akutte og langvarige smertetyper. 
 
 
Akut Behandling  
 
4. Der opstilles følgende mål for den anæstesiologiske indsats ved akut behandling af 

livstruende tilstande:  
4.1 Sygehusets akutte beredskab skal være tilrettelagt således, at der er umiddelbar 

adgang til anæstesiologisk speciallæge.  
4.2 På alle sygehuse, hvor der modtages akutte patienter, skal der være et 

anæstesiologisk beredskab. 



4.3 Til behandling af patienter med livstruende tilstande udenfor sygehusene skal der 
være adgang til anæstesiologisk speciallæge.  

 
Definition: 
Anæstesiologisk beredskab  
Ved et anæstesiologisk beredskab forstås et beredskab af anæstesiuddannet personale, 

som kan håndtere behandlingen af patienter med akutte livstruende tilstande. 
Beredskabet består af to anæstesisygeplejersker og en læge tilknyttet 
anæstesiologisk afdeling. Mindst en sygeplejerske og læge tilknyttet anæstesiologisk 
afdeling har vagt på sygehuset, og der skal være mulighed for konference med 
anæstesiologisk speciallæge. 

 
 
 
 
Uddannelse  
 
5. For at sikre ovenstående mål, opstilles følgende mål for den anæstesiologiske 

uddannelse:  
5.1 Speciallægeuddannelsen skal være på højde med den bedste internationale standard.  
5.2 Under speciallægeuddannelsen skal speciallægesupervison sikre, at patienten 

behandles på speciallægeniveau.  
5.3 Evaluering af speciallægeuddannelsen, efteruddannelsen, uddannelsesstedet og 

lægen skal fastholde et niveau svarende til bedste internationale standard.  
5.4 Alle områder, hvor specialiseret anæstesiologisk viden og erfaring er af betydning for 

kvaliteten af patientbehandlingen, udvikles til ekspertområder.  
5.5 Forskning og kvalitetsudvikling skal være en integreret del af aktiviteten på 

uddannelsesstedet.  
5.6 Ved kontinuerlig efteruddannelse skal speciallægen holde sine kompetencer á jour.  
5.7 De anæstesiologiske uddannelsessteder er forpligtet til løbende at tilbyde formaliseret 

undervisning.  
 
 
 
Kvalitet 
 
6. For at sikre, at de opstillede mål nås, skal kvalitetsudvikling og –sikring være en 

integreret del af specialets funktion:  
6.1 Rationalet for en anæstesiologisk ydelse baseres på lægevidenskabelig forskning.  
6.2 Alle anæstesiologiske afdelinger skal beskrive deres kvalitetsmål.  
6.3 Alle anæstesiologiske ydelser skal registreres, herunder resultater, komplikationer og 

utilsigtede hændelser.  
6.4 På basis af denne registrering foretages løbende vurdering og justering af 

ydelsernes kvalitet. 
6.5 Kerneydelserne på anæstesiafsnittene registreres i et landsdækkende register 

(DAD). 



6.6 Kerneydelserne på intensivafsnittene registreres i et landsdækkende register, Dansk 
Intensiv Database (DID), og indberetningen foregår via 
Landspatientregistret.  

6.7 Den anæstesiologiske speciallæge eller alternativt den uddannelsessøgende læge 
under supervision af, eller med mulighed for konference med en speciallæge, 
informerer patienten om ydelser og procedurer, resultat, mulige bivirkninger og 
komplikationer, og forløbet kan efterfølgende drøftes med patienten.  

 
Organisation 
 
7. For at sikre, at de opstillede mål kan realiseres, opstilles følgende mål for 

anæstesiologiens organisatoriske placering:  
7.1 Den organisatoriske placering skal sikre anæstesiologiens integritet og funktion som et 

selvstændigt klinisk speciale forankret i selvstændige afdelinger.  
7.2 Den anæstesiologiske speciallæge skal fungere i et tværfagligt samarbejde med de 

øvrige lægelige specialer og andre samarbejdspartnere, på vilkår der sikrer, at 
speciallægen kan leve op til de ovenfor opstillede mål.  

7.3 De anæstesiologiske afdelinger skal sikre specialets integritet i et effektivt tværfagligt 
patientbehandlingsforløb. 
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