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Dansk anæstesiologi 1965 – revisited 
I sidste nummer af DASINFO bragtes en artikel om 
forholdene på Rigshospitalet 1965 set med engelske øjne. 
Det var tankevækkende og provokerende læsning, fordi 
forholdene på nogle områder ikke har ændret sig i de sidste 
35 år.  
     På det organisatoriske plan  påpeges det, at der i 1965 i 
og for sig ikke var tilfredsstillende kommunikation mellem 
nogen af operationsstuens parter; hverken mellem 
anæstesiolog og patient, anæstesiolog og 
anæstesisygeplejerske eller anæstesiolog og kirurg – 

forhold som stadig kritiseres i år 2001. Der var minimal 
interesse fra kirurger for at høre anæstesilægens vurdering 
af patienten, og ikke mulighed for at danne et team af 
anæstesiolog og kirurg. Mange moderne anæstesilæger 
klager stadig over, at de ikke høres i patientbehandling og 
udredning, mens der først nu tales om ”team-building” som 
de vises sten. 
     På det uddannelsesmæssige plan anføres, at den 
praktiske træning af anæstesilæger var temmelig forsømt i 
1965. Ud over basal klinisk instruktion fik de unge kun 
meget lidt instruktion fra erfarne kolleger. Har vi hørt 
klager over lignende forhold i år 2001? Vi har ikke hørt 
andet op gennem 90´erne! Først nu er der kommet 
laboratorier og simulatorer, men der er stadig begrænset 
klinisk instruktion og supervision. 
     I 1965 fandtes, at der ofredes meget lidt hensyn til 
patientens reaktioner eller oplevelse af komfort: ptt. måtte 
selv kravle over på operationslejet, hvor de i vågen tilstand 
spændtes fast, blev stukket, fik armen afsnøret og udsattes 
for ubehagelige lyde, syn og lugte. Plejemæssigt foregår i 
2001 brugerundersøgelser af ptts. perioperative 
”oplevelser”, men er der meget ændret fra 1965? Ja, man 
lejrer ikke længere i stensnitleje før patienten sover! 
     Hvad angår anæstesilægernes kvalificering påpeges, at 
uddannelse i udlandet praktiseredes meget lidt, og at 
attituden overfor fremmede indtryk generelt var temmelig 
snæversynet og dogmatisk (!). I 2001 er det få steder i 
landet, hvor man har udvekslingsaftaler med udenlandske 
afdelinger, og det er stadig et fåtal som har arbejdet 
udenlands (bortset fra ophold i broderlandene). 
     Der fremføres også, at selv om 
anæstesisygeplejerskerne administrerede anæstesi med stor 
sikkerhed, så havde deres tilstedeværelse gjort specialet til 
et andenrangs akademisk fag, som havde svært ved at 
tiltrække de rigtige folk (det står der!), og anæstesien til et 
temmelig kedeligt foretagende med ringe plads til variation 
af teknikker og lægemidler! Hvorledes står det til med 
klinisk forskning i Danmark år 2001? Faldende i antal 
publikationer og måske i tyngde. 
     Intensiv terapi da? Ja, på grund af danske 
anæstesilægers distance til rutineanæstesi (!) var der god 
tid til at hellige sig konstruktion af opvågningsafdelinger 
og intensive afdelinger, som til gengæld ansås for en 
nødvendighed for ethvert dansk hospital af en vis størrelse. 
     Der er således også opløftende momenter blandt 
indtrykkene fra Danmark 1965. Men det er ulykkeligt, at 
kritikpunkterne fra dengang stadig har en vis relevans. Der 
er mange initiativer igang for at udvikle dansk 
anæstesiologi og danske anæstesiologer – både på 
uddannelsesområdet og m.h.t. kliniske færdigheder. 
Derimod står det fast, at hospitalsorganisationen stadig 
ikke fæster megen opmærksomhed ved anæstesiologernes 
brede kompetance og uddannelse. Dertil kommer et 
tiltagende antal patientklager over banaliteter: manglende 
kommunikation, manglende hensyn, manglende venlighed, 
lejringsskader, ubehag, smertefulde handlinger osv. osv. 
Problemer, som allerede var synlige i 1965, men som 
organisationen måske først nu er ved at tage alvorligt. Den 
fælles indsats med at bringe patienten sikkert og optimalt 
gennem det perioperative forløb kræver kommunikation og 
samarbejde med kirurgerne.   
     Derfor er den gamle artikel en reminder om at se vores 
organisation igennem med kritiske øjne med jævne 
mellemrum for at opdage områder, hvor omlægning af 
rutinerne i sidste ende kan udmunde i forbedret 
patientbehandling. 
     God sommer.  
  Lars Peter Wang 
Fra Bestyrelsen:  
Reinhold Helbo Jensen er indtrådt i DASAIM´s bestyrelse i 
stedet for Michael Wancher indtil næste generalforsamling. 
Reinhold har også overtaget Michael Wanchers plads som 
formand for intensivudvalget. Michael Wancher er flyttet 
til Bern for at fungere 1 år som overlæge m.h.p. etablering 
af børneanæstesiologisk og -intensiv funktion i forbindelse 
med hjertekirurgi.  

Lars Peter Wang 
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Indlæg til DASINFO sendes til Redaktøren:  
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E-mail: redaktør@dasaim.dk 
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Deadlines DASINFO 
DASINFO nr. 4, november 2001 – Deadline 1. 
september 2001 
DASINFO nr. 1, januar 2002 – Deadline 6. 
december 2001 
DASINFO nr. 2, april 2002 – Deadline 1. marts 
2002 
 
Generalforsamling 
Der indkaldes til generalforsamling i Danske 
Anæstesiologers Organisation fredag den 2. 
november 2001 kl. 16.00-18.00 (dagsorden 
ifølge vedtægterne)  og 
i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv 
Medicin fredag den 2. november 2001 kl. 19.30-
22.30 (dagsorden ifølge vedtægterne). Begge 
generalforsamlinger afholdes på Radisson SAS 
Hotel Scandinavia i København. 
 
Næste møde 
DASAIMs Årsmøde 2001 vil finde sted 
Torsdag den 1. – lørdag den 3. november 2001 i 
København 
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Annonceplacering i DASINFO 2001 
 
Annonce Gabapentin Parke-Davis:   
Ny annonce fra Pfizer vil fremkomme til DASINFO nr. 3, juli 2000. Sendes direkte til SvendborgTryk. 
venstreside p.4   
 
Annonce GlaxoSmithKline   
venstreside p.6 

. 
Annonce DuraScan  (sendes direkte fra Grey, Odense)  
venstreside p.8 

 
Annonce fra Braun (sendes direkte til SvendborgTryk) 
venstreside p.10 
 
 
 
NY Annonce fra Siemens (DASINFO nr. 3 og 4, 2001 samt DASINFO nr. 1 og 2, 2002). 
   
 
 
Annonce Radiometer Skal være første annonce-højreside   
højreside p.10 sidste 
 
Annonce Abbott Laboratories   
højreside p.8 sidste 
 
Annonce TGm Teknik   
højreside p.6 sidste 
 
Annonce fra Nycomed Skal være højreside  
højreside p.4 sidste 
 
 
 
 
Dameca (samme annonce som i 2000) 
Bagsiden 
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LEDER 
 
I skrivende stund..... 
Søndag aften. 27. Maj. Om godt14 dage er der SSAI-kongres i Tromsø og SSAI-Board møde. Dette møde 
bliver ganske spændende for det skandinaviske arbejde i fremtiden. Med i bagagen er et forslag til en SSAI 
diplom-uddannelse: Nordic education in advanced pain medicine for anaesthesiologists. De drivende 
kræfter bag programmets tilblivelse har været kollegaerne Jørgen Eriksen og Per Sjögren, uden hvis indsats 
det er tvivlsomt, om SSAI kunne have et beslutningsgrundlag der er så gennemarbejdet. Tak for det. Nu 
håber vi alle på, at der kan opnås skandinavisk konsensus. DASAIMs repræsentation i SSAI vil - når dette 
læses - have arbejdet ihærdigt for at få programmet gennemført - med håbet om at kunne etablere endnu en 
uddannelsesmæssig succes for SSAI på linie med uddannelsen i intensiv medicin. Går alt vel, er det håbet at 
kunne starte uddannelsen primo år 2002 - men mere herom i næste DASINFO.   
     Som det vel er alle bekendt ændredes Selskabets hidtidige mødestruktur ved sidste generalforsamling, idet 
forårsmøde og efterårsmøde er slået sammen til ét større arrangement i efteråret. Bestyrelsen og alle 
fagudvalg har arbejdet på at gøre arrangementet attraktivt - men succesen afhænger i det væsentligste af 
medlemsopbakning (læs: fremmøde!). Bestyrelsen har dels i lyset af den relativt store økonomiske 
udfordring, der ligger i opgaven, dels af hensyn til prisen for den enkelte deltager valgt en meget 
omkostningsbevidst strategi. Dette betyder: 1) ingen honorarer til læger i forbindelse med årsmødet (æren er 
det fagreste træ i skoven....); 2) ingen gratister (heller ikke bestyrelsen). De kollegaer, der har bakket denne 
strategi op, fortjener bestyrelsens og Selskabets tak - både her og ved mødet. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at bestyrelsen også har modtaget ikke-rosende kritik for denne strategi. Sådan må det være 
ved meningsdivergens. Men hensynet til DASAIMs og de betalende medlemmers økonomi har i sidste ende 
vejet tungest. Tiden må så vise, om økonomien fremover tillader større “letsind” med finanserne. 
     Som omtalt i sidste nummer af DASINFO står Selskabet over for et sekretærskifte. Bestyrelsen har 
besluttet at etablere én fælles sekretærfunktion for Selskabet og Efteruddannelsesudvalget, placeret på 
Rigshospitalet. I skrivende stund mangler nogle formalia - men det er håbet, at vi kan have stillingen besat 
pr. 1. august. Etablering af det nye sekretariat vil sandsynligvis medføre visse praktiske forandringer for 
medlemmerne – bl.a. indførelsen af faste telefontider. 
     Bestyrelsen har også arbejdet med Intensivudvalgets beskrivelse af intensiv medicin som fagområde, og 
med at tilvejebringe en fornyelse af samarbejdsaftalen om intensiv medicin mellem DASAIM og Dansk 
Selskab for Intern Medicin (DSIM). I denne sag samarbejdes med Dansk Selskab for Intensiv Terapi (DSIT) 
inden “offentliggørelse”. Herudover har ATP-udvalget samarbejdet med Dansk Cardiologisk Selskab 
vedrørende behandling af hjertepatienter i den præhospitale fase og vedrørende ambulanceredder-
uddannelsen. 
     Som mange sikkert har bemærket, er der kommet Uddannelsesbog m.m.m. fra folkene omkring 
Videreuddannelsesudvalget og Hovedstadens Sygehusfællesskabs Postgraduate Medicinske Institut (H:S 
PMI). En formidabel indsats! - se: http://www.dasaim.dk/Uddannelse.htm - og gå så vores webside 
(www.dasaim.dk) igennem, nu hvor du alligevel er der! Webmaster Frans Swiatek har i sandhed fået skik på 
elektronerne. 
     Med Anæstesiudvalget som primus motor arbejdes der på at skrive “rekommandationer” for 
rekommandationer i selskabsregi - en væsentlig og nødvendig opgave, som ligeledes er en konsekvens af 
sidste generalforsamling.  
     Der sker meget rundt i landet. Nogle medlemmer er beskæftiget med yderligere udvikling af 
patientsikkerhed - andre med hygiejne i forbindelse med ventilationsudstyr - andre igen med 
klassifikationssystemer, mens igen andre tumler med problemer omkring præmedicinering. Og forskningen 
ser mange nye (unge) ansigter omkring anæstesiologiens - og den intensive medicins alt for få professorater. 
     I skrivende stund... har der i de æterbårne medier været omtale af Amtsrådsforeningens  rapport om 
palliativ indsats i amter og kommuner (med anæstesiologer som væsentlige bidragsydere): “Hjælp til at leve 
til man dør” - læs den på: http://www.amtsraadsforeningen.dk. 

Mogens K. Skadborg 
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Der indkaldes Videnskabelige bidrag til årsmødet 2001   
1.-3. november i 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 
Det præciseres ved indsendelsen i hvilken form, det indsendte ønskes præsenteret: 

 Præsenteres ved posterudstilling – alle tre dage 
 Præsenteres ved foredragskonkurrence - lørdag den 3. november 

 
De 6 bedste abstracts (øvrige får tilbud om deltagelse i posterudstillingen) til foredragskonkurrencen deltager  i  denne med SSAI 
sponsorerede præmier på    1. præmie   5.000 kr. 

2. præmie   3.000 kr. 
3. præmie   2.000 kr. 

 
Abstracts til foredragskonkurrencen indsendes til Sekretariatet senest den 15. august 2001. 
 
Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen: 
 
Tidligere publikation 
Bidrag må ikke tidligere have været offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift, men må gerne have været 
mundtligt fremlagt og/eller vist som poster. 
 
Vurdering 
Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesiologi og intensiv terapi. 
 
Emnet:  Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? 
  Originalt? 
Problemformuleringen: Klar og velvalgt? 
Metoder:  Relevante, veludformede? 
  Etiske problemer? 
Resultaterne:  Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget? 
Konklusionen:  Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen? 
Fremstillingen:  Klar, præcis og sproglig tilfredsstillende? 
 
Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelse i Selskabet:  
 1. Valg af problemformulering 
 2. Metoden, egnethed 
 3. Resultatet 
 4. Betydning af resultatet 
 5. Præsentation, skriftlig 
 6. Præsentation, mundtlig 

Jørgen Viby Mogensen, Else Tønnesen, Anders Larsson 
Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til Årsmødet. 
 
Videnskabelige bidrag kan enten præsenteres som posters eller som foredrag. De seks bedste foredrag vil blive offentliggjort i 
DASINFO og deltager i konkurrence om  

1. præmie på kr. 5000,-       2. præmie på kr. 3000,-      3. præmie på kr. 2000,- 
 
Præmierne er sponsorede af SSAI. 
Foredrag, som ikke udvælges til foredragskonkurrencen, kan præsenteres som posters. 
 
Abstracts til foredrag inddeles i 
     1) Titel, forfatter(e), institution, (e-mail) 
     2) Introduktion 
     3) Metoder 
     4) Resultater 
     5) Diskussion 
     6) Konklusion 
Abstracts bør fylde < 500 ord af hensyn til spaltepladsen i DASINFO. 

Jørgen B. Dahl, Lars Peter Wang 
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Tilmeldingsblanket 
 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Årsmøde 2001 den  1.-3. november 2001. 
Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. 

Telefon: 33 96 50 00 
 

Indsendes senest den 31. august 2001 til  
Sekretariatet, Annette Ladegaard, Ægirsvej 40, 4200 Slagelse, e-mail: sekretariat@dasaim.dk 

 
 
Titel: …………………….............………… Navn: …………………………...................………………. 
 
Adresse: …………………………............... Postnr.by:..........……………………………..................….. 
 
Evt. ledsagers navn:........ …………………. Evt.firma:….………............……………………………… 
 
 
Til årssmødet er det nødvendigt med en mødebetaling. Betalingen dækker udgifterne til de videnskabelige sessioner, 
sandwich torsdag, frokostbuffet fredag og lørdag samt kaffe alle tre dage. Derudover betales for aftenarrangementer: 
buffet og revy torsdag den 1. november,  middag før DASAIMs generalforsamlingen fredag den 2. november samt 
festmiddag lørdag den 3. november. Alle sociale arrangementer er  åbne for medlemmer med ledsagere og 
repræsentanter fra vore samarbejdspartnere i industrien. 
 
 
Mødepakke: 

Inden 31. 
august 2001 

Efter 31. august 
2001 

 Beløb 

DASAIM medlem, ikke-speciallæge 600,-    1000,-      

DASAIM medlem, speciallæge 1200,-    1500,-      

Andre 2000,-    2500,-      

Aftenarrangementer: Deltager Ledsager Firma-deltager  
Torsdag den 1. november 2001 
Aften-buffet og revy 

 
150,-  

 
150,-  

 
350,-  

 

Fredag den 2. november 2001 
Middag 

 
150,-  

 
150,-  

 
350,-  

 

Lørdag den 3. november 2001 
Festmiddag  

 
350,-  

 
350,-  

 
825,-  

 

     
Total     
Check vedlagt (på totalbeløbet) udstedt til DASAIM   
Totalbeløbet indbetalt til DASAIMs giro 807-7193 reg.nr. 1199  
Husk at angive tydeligt navn på indbetalingen! 
 
Ønsker du overnatning?            Nej          Ja    
Hvis Ja:             Overnatning:  Enk.vær.       Dobb.vær.      Ankomst dato:...............   Afrejse dato: .............. 
   
 Pris: Enk.vær. 1.240 kr.; dobb.vær. 1.340 kr. (Reducerede priser for booking via DASAIM).  
Afregning direkte med hotellet ved afrejse. 
 
 
 
________________ ________________________________________________ 
Dato   Underskrift 
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Årsmøde 2001 i DASAIM 
 
finder sted på Radisson SAS Hotel i København torsdag 1. – lørdag 3. november 2001. Program bringes 
naturligvis også på DASAIM´s hjemmeside www.dasaim.dk  
 
Årsmødet starter torsdag 1. november kl. 11:00  med registrering og afsluttes lørdag 3. november med 
festmiddag på Radisson SAS Hotel. Der er lagt op til et spændende og varieret program i flotte omgivelser, 
og med en stor udstilling fra medicinalindustrien både torsdag og fredag. 
 
Posters ophænges tidligst muligt torsdag i særskilt område, således at så mange deltagere som muligt 
har mulighed for at læse dem. 
 
 
Torsdag den 1. november  
405. møde 
 
11:00 – 12:00  Registrering. Udstilling med sandwich & vand i udstillingsområdet. 
 
Parallelsessioner 
12:00 – 14:30  Kirurgiske og anæstesiologiske visioner for dagkirurgi 

Mødeledere: Overlæge, dr.med. Peter Vilmann, kir.gastroent. afd. D, Amtssygehuset i 
Gentofte og  Poul Elkjær 
1. MTV rapport om dagkirurgi i Danmark, organisatoriske muligheder og mulige økonomiske 
gevinster. Konsulent, cand.ocoen., ph.d. Kristian Kidholm, Muusmann Research & 
Consulting. 
2. Evidensbaseret anæstesi og smertebehandling. Peter Ahlburg. 
3. Laparoskopisk kolecystektomi i dagkirurgisk regi. Overlæge Bo Jacobsen, kir.gastroent. 
afd. D, Amtssygehuset i Gentofte. 
4. Hvor er grænserne for dagkirurgi? Professor, overlæge, dr. med. Henrik Kehlet, kir. 
gastroent. afd., H:S Hvidovre hospital. 

 
12:00 – 14:30 Pædiatrisk anæstesi  

Mødeleder: Steen Henneberg 
1. Transportrekommandation fra DASAIM og Dansk Pædiatrisk Selskab. Per Thorgaard. 
2. Et liv med blå børn. Overlæge Dolly Doris Hansen, Harvard Medical School, Boston. 
3. Kolloider vs. krystalloider til børn. Pro et con: 

 Peroperativ brug af kolloider/krystalloider til børn. Steen Henneberg. 
 Derfor bruger jeg aldrig albumin! Professor, overlæge, dr.med. Gorm Greisen, 
Neonatalafd., H:S Rigshospitalet.  
Derfor bruger jeg albumin til visse børn! Overlæge Kim Kristensen, Pæd. afd., 
H:S Rigshospitalet. 

 
12:00 – 14:30 Kronisk smertebehandling    

Mødeleder:  Jette Højsted 
1. Kroniske smerters epidemiologi. Cand.pharm., ph.d.-stud.. Marianne Kettrup Jensen, H:S 
Rigshospitalet og DIKE. 
2. Antidepressiva og codein i eksperimentelle humane modeller. Læge, ph.d.-stud. Thomas 
Enggård, Odense Universitetshospital. 
3. Kronisk opioidbehandling og kognitiv funktion. Per Sjøgren. 

 
 
14:30 – 15:30 Udstilling og kaffe 
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Parallelsessioner  
15:30 – 18:00 Akut-, traume og præhospital behandling 

Mødeleder: Freddy Lippert 

1. MTV erfaringer fra Lægeambulancen i Århus. Erika F. Christensen. 
2. Nye data fra de danske lægeambulancer. Steffen Høgskilde og Troels M. Hansen. 
3. MTV undersøgelsen i Frederiksborg Amt – foreløbige erfaringer. Rikke Borre. 
4. Lægebaseret præhospital organisation og behandling i Tyskland. Andreas Thierbach, Chief 
Emergency Physician, Johannes Gutenberg University Mainz, Tyskland. 

 
15:30 – 18:00 Thoraxanæstesiologi 

 Total Quality Management in anaesthetic practice 
 Mødeledere: Kirsten Eliasen, Claus Andersen 
 1. Definitions of Total Quality Management. Van de Vyver, Göttingen, Germany 

2. Cardiothoracic Anaesthetic Departments and TQM. Carl-Johan Jakobsen. 
3. Quality, safety and risk evaluation. Michael Sjoo, SAS Flight Academy, Copenhagen 
 
Teknologiudvikling inden for anæstesiområdet 
Mødeledere: Lise Knudsen, Dennis Bigler 
1. Robotassisteret kirurgi. Daniel Steinbrückel, Rigshospitalet, København 
2. PDM -udvikling og implementering. Ivar Gøthgen. 
 3. Søvndybdemåling under anæstesi – Bismonitor. Per Føge Jensen. 
 4. AEP-monitorering. Henrik Jordering. 

 
15:30 – 18:00 Obstetrisk anæstesi  

Mødeledere: Ulla Bang, Søren Helbo Hansen 
1. Komplikationer til epidural fødselsanalgesi 
    - Temperaturforhøjelse. Søren Helbo Hansen. 
    - Neurologiske sequelae. Lydia de Lasson. 
2. Patientinformation og samtykke til epidural fødselsanalgesi. Ulla Bang. 
3. Handlingsplan ved ikke-fungrende epidural eller spinal analgesi til fødsel eller kejsersnit. 
Anders G. Jensen. 

 
15:30 – 18:00 Postoperativ rehabilitering eller Acute pain Service 

Den akutte smerteenhed: Baggrund, aktuel status og outcome 
Mødeleder:  Peter A. Christensen 
1. Baggrund, organisatoriske modeller og funktioner. Peter A. Christensen. 
2. Resultater af en dansk spørgeskemaundersøgelse. Per Rotbøll Nielsen. 
3. Påvirkes outcome? Mads Werner. 
4. Den akutte smerteenheds fremtid. Professor, overlæge, dr. med. Henrik Kehlet, kir. 
gastroent. afd., Hvidovre hospital. 

 
18:00 – 22:00 Uformel middag med buffet og fri bar - Revy 
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Fredag den 2. november 2001 
406. møde 
08:30 – 09:00  Udstilling     
          
Anæstesi-og Intensiv parallelsessioner 
09:00 – 10:30 Anæstesi 

Diabetes mellitus og perioperativ morbiditet og mortalitet 
Mødeledere:Jørgen Wetterslev, Jørgen B. Dahl. 
1. Diabetes og operation - er diabetes en risikofaktor ved anæstesi og kirurgi? Jørn  
Wetterslev. 
2.  Perioperativ kardial ischæmi og troponin. Torben Callesen. 
3. Diabetisk kardiomyopati. Medicinsk centerchef,  overlæge, dr.med.  Allan Kofoed-
Enevoldsen, Ribe amt. 
4. Hvorfor er der behov for store randomiserede kliniske forsøg? Overlæge, dr.med. Christian 
Glud, Copenhagen Trial Unit.  
5. DIPOM-projektet: status. Klinisk assistent Anne Benedicte Juul, Copenhagen Trial Unit. 

   
09:00 – 10:30 Intensiv medicin 
 Nyt i behandlingen af svær sepsis 
 Mødeledere: Karen-Lise Welling, Morten Freundlich 
 1. Rekombinant humant aktiveret protein C       
 2. Lav-dosis steroid                                             
 3. Anti-TNF alfa                                                  
 
10:30 – 11:15 Udstilling og kaffe 
 
Anæstesi-og Intensiv parallelsessioner: 
11:15 – 12:45 Anæstesi 

 Anæstesi og molekylær biologi 
Mødeleder:Jørgen Viby Mogensen  
 1. Hvad er molekylær biologi? Frank Samsøe Jensen 
 2. Molekylærbiologiske teknikker                    
 3.  Farmakogenetik: 
      - Malign hypertermi. Klaus Glahn                                     
      - Plasma kolinesterase. Mona Gätke 
 4.  Fremtidig anvendelse inden for anæstesiologien. Frank Samsøe Jensen    
 

11:00 – 12:45 Intensiv medicin 
 Mødeledere: Anders Larsson, Kurt Espersen 
 1. Nye fakta om immunonutrition til intensiv patienter. Kurt Espersen                                 
 2. Nye fakta om ”Critical Illness Polyneuropathy” hos intensiv patienter. Overlæge, dr.med. 

Lars Eriksson, Karolinska Sjukhuset, Stockholm.         
 
12:45 – 13:15 Udstilling 
13:15 – 14:00 Frokost 
 
14:00 – 15:15 Posterdiskussion.  
15:15 – 16:00 Udstilling og kaffe. 
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Parallelsessioner: 
16:00 – 18:00 Foreningen af Yngre Anæstesiologer præsenterer forelæsningen, som er aktuel for alle 

anæstesiologer: ”Hvordan håndterer vi egne kriser?” Anders Korsgaard Christensen 
 
16:00 – 18:00 Danske Anæstesiologers Organisation, generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
18:00 – 19:30 Middag 
19:30 – 22:30 DASAIM, generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
 
Lørdag den 3. november 2001 
407. møde 
 
09:00-09:45  7. Ole Secher-forelæsning 

Professor Petter Andreas Steen, Oslo: ”Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation 
and Emergency Cardiovascular Care”. 

 
09:45 – 10:15 Kaffe  
 
10:15 – 12:15 Foredragskonkurrence – 6 bedste abstracts præsenteres mundtligt 
 
12:15 – 13:15 Frokost 
 
13:15 - 14:45 Har albumin en plads i klinisk praksis?  

Mødeledere: Anders Larsson, Tom Pedersen 
1. Begreber og definitioner i klinisk forskning. Ann Møller 
2. Pro albumin. Lars Rasmussen 
3. Con albumin. Else Tønnesen 
4. Paneldiskussion. Anders Larsson, Else Tønnesen, Lars Rasmussen, Ann Møller 

 
Pause 
 
 
18:00 – 18:45  Medlemmer og ledsagere:  

33. Erik Husfelt-forelæsning    
Overlæge, dr.med. Georg E. Cold: ”Fluid resuscitation and a low ICP are prerequisites for 
resurrection”. 
 

19:00 – 02:00 Festmiddag med musik og dans 
  Pris-og legatoverrækkelser: 
- Lippmann Fonden.  
- Dameca-legatet. 
- Sophus H. Johansens Fond. 
- Vindere af foredragskonkurrencen.  
- DASAIM´s uddannelsespris.  
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DASAIM´s 

UDDANNELSESPRIS 
2001 

 
Forslag til kandidater 

ønskes 
Uddannelsen er i højsædet, i særdeleshed i DASAIM, hvor selskabet er i front blandt de videnskabelige 
selskaber. Fokus på uddannelsen skal holdes og helst skærpes. Uddannelsesprisen blev derfor indstiftet på 
generalforsamlingen 2000. Prisen skal gives til en person, en gruppe eller en afdeling. I vurderingen af 
kandidaterne vil der blive lagt vægt på, at prismodtageren skal have ydet en ekstraordinær indsats for fremme 
af uddannelsen i anæstesiologi i bredeste betydning. Indsatsen kan være såvel lokal, regional som 
landsdækkende. Der er ingen begrænsninger på karakteren af indsatsen, således at også tiltag på forkant med 
uddannelsen kan indstilles. 
     Når forslag til kandidater foreligger, vil bestyrelsen for Foreningen af Yngre Anæstesiologer, gennemgå 
forslagene, og indstille en kandidat til prisen til DASAIM´s bestyrelse. Prisen overrækkes under 
festmiddagen på årsmødet d. 3. november.  Prisen udgøres af et: 
 

legat på kr. 10.000 
 

Legatet er sponseret af GlaxoSmithKline A/S. 
 

Legatet kan frit anvendes til et af prismodtageren valgt formål. 
     Bestyrelsen for DASAIM skal derfor opfordre alle, høj som lav, til at indsende motiverede forslag til 
kandidater til prisen. Forslag kan enten indsendes skriftligt til DASAIM´s Sekretariat, eller endnu bedre via 
E-formular på DASAIM´s hjemmeside: www.dasaim.dk  Det skal fremgå hvem forslags-stiller(ne) er. 
 

På bestyrelsens vegne 
Bjørn Mygil 
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ORIENTERING 
 
Kongres-og mødereferater: 
 
Referat fra UEMS/EBA-møde i London  
Mødet blev den 20. januar 2001 afholdt på den Engelske Anæstesi Organisations smukke hovedsæde på 
Bedford Square i London og blev historisk, idet boardets præsident Simon de Lange efter i alt 14 års arbejde 
i UEMS gik af. Det skal forstås sådan, at han fratræder 01.09.01. Til ny præsident blev den tidligere sekretær 
William Blunnie fra Irland valgt og til ny sekretær Hans Knape fra Holland. Sidstnævnte har kun fungeret 
kort i boardet, men har gjort et stort indtryk, og jeg tror, vi kan forvente et effektivt sekretariat. 
 
Fra mødet kan ellers følgende refereres: 

 
- Training guidelines blev endelig godkendt fraset enkelte tilføjelser/rettelser. Det er en revision 
af 6 års gamle guidelines, og arbejdet er udført under forsæde af Helle Ørding. Disse vil blive 
publiceret i The European Journal of Anesthesiology ledsaget af en leder af Simon de Lange. 
Det er iøvrigt besluttet, at European Journal skal være boardets officielle meddelelsesorgan. 

           Guidelines vil også forefindes på UEMS´ hjemmeside (www.UEMS.be). Man bør i øvrigt 
nok bemærke – og måske til medlemmerne oplyse – at der efterhånden ligger mange 
informationer på UEMS´ hjemmeside, og boardet vil i takt med kommende beslutninger lægge 
dem alle på hjemmesiden. 
 
- The Management Counsil (UEMS´ højeste organ) har færdigforhandlet forholdene omkring 
akkreditering vedr. Continuous Medical Education. Det betyder, at afholdes der et møde i et 
land, hvad enten mødet er internationalt eller ej, kan man under forudsætning af godkendelse i 
det pågældende lands egen akkrediteringskomité søge om international godkendelse i  UEMS´ 
akkrediteringskomité (ACME – Accreditation Committee of Medical Education). Samtidig 
oplyses det, at der nu også kan ske overføring af ACME point fra møder i USA til Europa, idet 
UEMS har indgået en aftale med The American Medical Association (disse forhold skal 
angiveligt også være velbeskrevet på UEMS´ hjemmeside). 
 
- Da prof. Scherpereel er trådt af, har arbejdet vedr. Visitation Programme ligget stille de sidste 
par måneder. Til ny formand blev prof. Werner List fra Østrig foreslået for en 4-årig periode, og 
denne var villig til valg. Som sekretær fortsætter Eric Busche fra Schweiz endnu i en 2-årig 
periode. Siden sidste møde har der ikke været afholdt besøg, men det forventes nu, hvor 
formandsskiftet er på plads, at programmet vil blive genoptaget. 
 
- I en del europæiske lande er det et stort og voksende problem, at flere og flere procedurer 
kræver sedation, og pga. mangel på kvalificeret anæstesipersonale udføres mange af disse af 
ikke specielt uddannede – i USA er det et kæmpe problem med mange dødsfald til følge. Under 
forsæde af prof. Knape fra Holland blev et første udkast til et notat gennemgået. Efter næste 
møde forventes notatet færdiggjort – publiceret samt lagt på UEMS´ hjemmeside. 
 
- Vedr. den tidligere flere gange omtalte Joint Commission on Intensive Care skrider arbejdet 
fint frem, man er faktisk nu nået så langt, at der på et møde i februar vil blive taget stilling til de 
første afdelinger, der skal have besøg. Der er fortsat megen ros fra UEMS for den måde denne 
lidt politisk vanskelige opgave er søgt løst på. 
 
- Vi håber derfor, at vi vil kunne have samme held med at etablere en Multidisciplinary Joint 
Commission on Pain. Under forsæde af prof. Cunningham fra Irland er grundarbejdet lavet, og 
ved et planlagt møde for præsidenter og sekretærer for alle boards den 12. maj i år vil der for de 
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interesserede specialer blive forsøgt beskrevet et grundlag for det videre arbejde – men der er 
allerede fra vores board udarbejdet forslag til basic training, guidelines, logbog, uddannelse, 
eksamen etc. 
 
- Et emne, som tilbagevendende dukker op er ”non-physician anesthetist”. I min tid i boardet 
har vi diskuteret det flere gange og udarbejdet et par enkelte notater, men det er aldrig blevet til 
en publikation og med baggrund i de åbenbart skrækkelige erfaringer, der er fra USA, hvor ikke 
officielt uddannede sygeplejersker bestrider anæstesiarbejdet på mange mindre hospitaler, 
besluttedes det, at vi på mødet i juni vil søge at udarbejde et policy paper om dette. Der er ikke 
heri oplæg til at ”gå efter” Danmark og andre lande, der har officielt uddannede anesthesia 
nurses. 
 
- En ny working group under forsæde af prof. Thomas Pasch blev nedsat til at se på 
mulighederne for at etablere et Fellowship of European Board of Anesthesiology. Tanken er, at 
arbejdsgruppen skal samle de forskellige muligheder for at blive fellow, der foreligger i dag og 
præsentere det til et efterårsmøde. I arbejdsgruppen sidder også undertegnede, Lars Wiklund fra 
Sverige samt yngre læge repræsentant. Når jeg blev opfordret til at indgå i arbejdsgruppen, er 
det med baggrund i, at vi ønsker i Danmark også at have mulighed for at opnå fellow-graden, 
uden at det skal indebære eksamen. 

 
Næste møde afholdes den 9. juni 2001 i Firenze. 

Mogens S. Hüttel 
(DAO´s repræsentant i UEMS) 

 
 

Referat af 4. ordinære generalforsamling i FAPA den 16. marts 2001 
Generalforsamlingen afholdtes i Pharmacias smukke lokaler i B&Ws renoverede støberihal ved Overgaden 
neden Vandet, Christianshavn, København. Vores vært, Mette Høedholt, indledte med at præsentere en ny 
Cox2-hæmmer, Parexoxib, som formentlig vil vise sig at være et godt intravenøst eller intramuskulært 
alternativ til NSAID i forbindelse med postoperative smerter. 
 
Dagsorden: 
 
1. Bjarne Lomholdt valgtes til dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. 
 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Hans B. Andersen, refereres her næsten i sin fulde ordlyd: 
 
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 3 bestyrelsesmøder samt et særdeles vellykket 
medlemsmøde på Hvedholm Slot 27.-29.10.2000. 
     Desuden har der været intens telefon-og e-mailaktivitet mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
     Aktiviteterne har i høj grad drejet sig om diskussion af oplæg til modernisering af specialets 
overenskomst. 
     I perioden 1990 til 1999 er antallet af praktiserende speciallæger faldet fra 99 til 76. Antallet af 
heltidspraktiserende er faldet fra 28 til 20.  
     Omsætningen i den tilsvarende periode er steget fra 32,2 millioner i 1990 til 42,1 millioner i 1999. En 
stigning på 30 %.  
     Den totale stigning i speciallægehjælp har i samme periode været på 46%. 
 
DAO har på sit bestyrelsesmøde den 1. marts 2001 godkendt det oplæg med diverse kommentarer, som har 
været rundsendt til FAPA`s medlemmer med svarfrist den 12. februar 2001. Der kom fra FAPA´s 
medlemmer mange gode og velbegrundede kommentarer, som er indarbejdet i det endelige forslag (som 
udleveredes til de tilstedeværende medlemmer. Ref. bem.) 
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      Proceduren er herefter følgende: Forslaget fremsendes til FAS, som fremsender det til møde i Det 
Permanente Moderniseringsudvalg 27. april 2001. Her vil der blive taget stilling til forslagets videre vej. Det 
er vort håb, at der ikke skal nedsættes et ad-hoc udvalg, da dette vil forsinke processen yderligere. FAS har 
tilkendegivet, at man vil forsøge denne plan. 
 
Det vigtigste indhold af det veltilrettelagte møde på Hvedholm skal kort refereres her: 
- Oplæg til Guidelines ved Karsten Bjerre-Jepsen. 
- Fasteregler ved Oscar Petring.  
Efter en omhyggelig gennemgang af litteraturen med henblik på ventrikeltømning og risici ved aspiration 
blev følgende fasteregler foreslået: 
     Elektive indgreb: 
     - 6 timers faste efter indtagelse af fast føde (herunder frugt og mælkeprodukter). 
     - 3 timers faste efter indtagelse af klare væsker. 
     - peroral medicin og ½ glas vand senest ½ time før anæstesien. 
Ved brud på fastereglerne må patienterne vurderes individuelt.  Rygning og tyggegummi påvirker ikke 
ventrikeltømningen og er derfor ikke omfattet af fastereglerne. 
     Fasteregler  til akutte indgreb: 
Normalt gælder samme fasteregler som ved elektive indgreb. Overvej: Kirurgisk indikation og hvor meget 
indgrebet haster, tidspunkt for sidste måltid i forhold til traume/sygdomsdebut, samt hvor ondt patienten har, 
og om der er givet morfika. Kan indgrebet udføres i regional/lokal anæstesi, gøres dette. Hos patienter med 
forventet forsinket ventrikeltømning (f.eks. diabetikere med neuropati, kroniske nyrepatienter, 
ventrikeloperede) anvendes akut indledning med efterfølgende intubation. 
 
- Monitorering ved Karsten Bjerre-Jepsen. 
DASAIM`s rekommandationer blev gennemgået. Det forudsættes, at anæstesierne udføres af 
anæstesiologisk speciallæge. 
 
Den anæstesiologiske speciallæges ansvarsområder: 
      1. Præoperativ vurdering og information. 
      2. Anæstesigivningen. 
      3. Udstyret, dvs. apparatur, medikamenter, utensilier. 
      4. Opvågningsforløbet. 
Den anæstesiologiske speciallæge skal påse, at der på klinikken er medhjælp med den fornødne kunnen til at 
bistå anæstesilægen. 
 
     Forberedelse til anæstesi: 

1. Anæstesiapparatet funktionstestes. 
2. Patientrelaterede data kontrolleres. 
3. Anamneseoptagelse. 
4. Præoperativ faste. 
5. Aktuel medicinering. 
6. Allergi eller intolerance. 

 
     Patientovervågning: 

1. Patientens cirkulation, ventilation og anæstesidybde overvåges klinisk. 
2. En eller flere af følgende metoder kan anvendes: 

- Palpation af puls. 
- Auskultation af hjerte-og respirationslyd. 
- Observation af thorax´  bevægelser. 
- Observation af patientens farve. 
- Ventilationsposens bevægelser. 
- Puls-oksimetri anbefales. 
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3. Efter tracheal intubation verificeres tubeplaceringen klinisk (thoraxbevægelser, compliance, 
respirationsposens bevægelser, auskultation). I tvivlstilfælde kan placeringen verificeres med 
kapnometri (kolorimetrisk eller infrarød). 

 
- Forhandlingsstrategi ved Lynge Kirkegaard. 
DAO`s formand redegjorde for den meget besværlige procedure ved modernisering af specialet. Desuden 
opfordrede han til ansøgning om paragraf 3-aftaler for at tilgodese de nye muligheder inden for det 
otologiske speciale. En omstændighed, der har givet problemer specielt i Vejle Amt.  
     Med henblik på konflikt ved manglende forståelse fra amternes side, er dette næppe muligt, fordi andre 
specialer har samme overenskomst. 
 
- Oplæg til honorering af anæstesi-og smertebehandling ved Karsten Bjerre-Jepsen, Ole Berner og Hans 
B. Andersen. 
Som anført ovenfor udleveredes det færdige forslag til medlemmerne. 
 
Ad Kronisk smerteudvalg: 
Københavns Kommune har nedsat et udvalg vedrørende retningslinier for visitation af smertepatienter i 
hovedstadsområdet. Udvalget består af personer udpeget af SFU, DAO, DAS, HS og Københavns 
Lægeforening. 
     Formanden for FAPA er udpeget af DAO. 
     Der har været afholdt 3 møder. Efter en lidt famlende start er der nu gang i drøftelserne af et bedre 
samarbejde med smerteklinikkerne. Desuden en mulig udlægning til speciallægepraksis af nogle af de 
”lettere” patientkategorier samt en styrket hurtig behandlingsindsats overfor eks. Whiplash, så denne type 
patienter ikke udvikler Kronisk Smertesyndrom. 
     Vi er meget positive og forventer meget af møderne i denne gruppe, da den afsluttende rapport kunne 
danne baggrund for en tilsvarende indsats på landsplan.  
 
Ad Medlemsaktiviteter: 
Her skal refereres et brev som Niels Valentin, efter aftale med FAPA, fremsendte til formanden for 
Amtsrådsforeningens Sundhedsudvalg Bent Hansen og sundhedsborgmester Peter Martinussen: På baggrund 
af TV-nyhedernes omtale af den lange ventetid på landets smerteklinikker samt løfte om øgning af 
behandlingskapaciteten fremhævedes det i brevet, at der for en del af de kroniske smertepatienter var en 
behandlingsmulighed i anæstesiologisk speciallægepraksis. Desuden opfordredes smerteklinikkerne til at 
gøre patienterne opmærksom på denne mulighed.  
     Vi tager i dag afsked med et bestyrelsesmedlem som gennem 20 år har ydet en stor indsats på det 
fagforeningsmæssige område. I FAPS´s bestyrelse og lokalt i Sønderjyllands Lægekredsforening har 
Flemming Amter i stormfulde år  lagt et stort arbejde for at synliggøre vores speciale. I vores egen bestyrelse 
har Flemming været en af drivkræfterne bag ideen om at lave klubben om til en accepteret og synlig 
forening. En tak til Flemming for hans store indsats. 
     Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Desuden en tak til 
Annette Ladegaard for en aldrig svigtende og altid ihærdig hjælp. 
 
3. Flemming Amter fremlagde regnskabet, som godkendtes. 
 
4. Bestyrelsen foreslog gentagelse af det succesfulde provinsmøde og Karsten Bjerre-Jepsen gav tilsagn om 
at være arrangør igen, formentlig ultimo oktober 2001. Herudover opfordredes medlemmerne til at komme 
med forslag til emner. 
 
5. Anders Baastrup foreslog, at medlemmerne ved provinsmødet fortalte om deres arbejdsområder og 
tilrettelæggelse af arbejdet i det daglige.   
 
6. Det årlige kontingent besluttedes at bibeholdes på 500 kr. årligt. 
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7. Som omtalt i bestyrelsens beretning har Flemming Amter valgt at trække sig ud af bestyrelsesarbejde i al 
almindelighed. Han har gennem mange år taget sin del af læsset. Poul Hansen valgtes som nyt 
bestyrelsesmedlem og overtager hermed kassererposten. 
 
8. Hans Ersgaard genvalgtes som revisor. 
 
9. Under eventuelt refereredes to mislykkedes forsøg på at opnå §3-aftaler med henblik på at imødekomme 
otologernes ønske om at lave større operationer end tubulation og adenotomi samt et forsøg, som muligvis 
vil lykkes efter mange sværdslag. 
 
Der deltog 17 af foreningens 20 medlemmer, og efter generalforsamlingen, som afsluttedes kl. 19.15, var 
Pharmacia værter ved en hyggelig middag i egne lokaler. 

Referent: Ole Berner 
 

 
 
Reserapport från the 21st International symposium on intensive care and 
emergeny medicine i Brussels 20-23 mars 2001 
Kongressen hade i år ett rekorddeltagande med 4000 besökare. Detta beror i stor del på industrins kraftiga 
intresse med välvillig sponsring av både mötesdeltagare och kongressprogram. Trots att företagen sponsrade 
hela symposier med föreläsare, är min uppfattning att mötet som helhet var seriöst och mycket bra. 
Kongressen är emellertid inte avsedd för presentation av ny vetenskap (åtminstone från gräsrotsnivå) vilket 
reflekterades i att poster-presentationerna skedde under en timma sist på dagen i början på kongressen då de 
flesta deltagarna framför allt var intresserade av att gå tillbaka till hotellen. Jag kände mig därför mycket 
glad och stolt att trots detta presenterades fyra danska posters (det vill säga fler än från de övriga nordiska 
länderna). Dessutom var det också mycket glädjande att Lars Heslet från Rigshospitalet som enda skandinav 
var inbjuden som föreläsare och höll en mycket uppskattat inlägg om diagnos och behandling av invasiva 
svampinfektioner.  
     Eftersom jag nyligen hade varit på SCCM:s kongress var mycket av det som presenterades en upprepning 
(se min förra reserapport), t.ex. av koagulationsmekanismer vid sepsis och då speciellt effekten av aktiverat 
protein C. Emellertid så presenterades också Monarcs-studien (också presenterad på SCCM) som visar att 
antikroppar mot TNF minskar mortaliteten vid sepsis med ca 4 %. Detta kan jämföras med 
mortalitetsminskningen vid behandling med aktiverat protein C på 6% och med hydrocortison på 15%.  
 
Respiration 
Ny definition av ARDS ? 
Problemen med den gamla definitionen från 1992 där ALI/ARDS definierades som en akut inflammatorisk 
process med bilaterala förändringar på thoraxröntgen och med en försämrad oxygenering som inte beror 
hjärtinsufficiens var: 1) att ”akut” inte var definierat, 2) svårigheter med att objektivt värdera 
lungförändringar (Chest 1999;116:1347) 3) att ingen hänsyn till respiratorinställning  togs när det gäller 
oxygeneringsgrad och att därför avgränsningen mellan ALI (P/F (PaO2/FiO2) < 40 kPa och ARDS P/F < 26 
kPa) var artificiell. En ny Europeisk- Nordamerikansk consensus-konferens genomfördes i Barcelona under 
hösten 2000 för att räta ut dessa frågetecken. Vad kom man fram till? Jo,  att ”akut” var mindre än 7 dagar 
och att ”acute lung failure (ALF) ” som inte var definierad innan,  var akut lungsvikt (<7 dagar) som inte 
uppfyllde övriga kriterier för ALI/ARDS. Dokumentet från consensuskonferensen kommer att publiceras i 
slutet av 2001. 
 
Epidemiologi av ARDS 
ALIVE studien presenterades av Laurent Brochard från Paris. 6294 patienter och 58 Europeiska 
intensivavdelningar (därav tre isländska) deltog. 15% av patienterna hade ALI eller ARDS. ITA-(sjukhus) 
mortaliteten för ALI var 30% (43%) och för ARDS 50% (59%). Mortaliteten var högre ju lägre P/F ratio 
patienten hade. Detta är första gången man har kunnat påvisa att den initiala oxygeneringen är associerad till 
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mortalitet. I den Skandinaviska studien (Luhr et al AJRCCM 1999;159:1849) var mortaliteten 41-42% vid 
både ALI och ARDS och således oberoende av initial oxygeneringsgrad. Orsaken till ARDS i ALIVE-
studien var pneumoni i 40% och som näst mest vanlig orsak sepsis vilket däremot överensstämmer med den 
skandinaviska studien. 
 
Prone position 
Gattinoni presenterade den Italienska studien vidrörande bugleje. 304 patienter (50% med pneumoni) med ett 
P/F ratio < 26 kPa med PEEP < 5 cmH2O involverades. Hälften behandlades prone (dock inte kontinuerligt) 
och hälften supine. ITA (sjukhus) mortaliteten var i prone 25% (48%) och i supine 21% (51%), således 
ingen skillnad. Det var heller inga skillnader i komplikationer med accidentell extubation eller ”utglidning” 
av drän eller iv.katetrar. Sederingen var dock kraftigare i gruppen med bugleje. Oxygeneringen förbättrades i 
över 80% fallen vid bugleje. Mortalitetsprediktorer var sjukdomsgrad (SAPS II), P/F-kvot och 
tidalvolym/kg. I en retrospektiv analys verkade det som bugleje hos patienter med hög SAPSII, låg P/F-kvot 
och stor tidalvolym/kg var associerad med lägre mortalitet. Gattinoni rekommenderade bugleje i de mest 
svåra fallen, men inte som en rutinåtgärd. Emellertid så kan det vara så att om bugleje hade använts 
kontinuerligt från början att resultaten av studien skulle ha varit annorlunda. 
 
Non-invasiv ventilation (NIV) 
NIV rekommenderas som förstahandsbehandling om respirationshjälp behövs vid akuta 
exacerbationer av KOL och vid kardiogent lungödem (där CPAP kanske skall föredras framför BIPAP 
och PSV) (ICM 2001;27:166-78). Även vid hypoxisk respirationssvikt kan NIV försökas hos cirkulatoriskt 
stabila patienter. Den kan också användas för att underlätta avvänjning från respiratorbehandling. Det var en 
allmän mening att intubation inte skall glömmas bort utan skall göras tidigt hos de som inte förbättras 
hurtigt i oxygenering (vid hypoxisk respirationssvikt), i minskning av PaCO2 och ökning av pH (vid KOL), 
vid maskintolerans, vid medvetandepåverkan eller cirkulationssvikt. Ett smart sätt att förbättra toleransen för 
NIV är att ersätta ansiktsmasken med en ansiktstält-hjälm (en ”plastbubbla” över hela huvudet) (ICM, suppl 
2000). Denna anordning lär gå att köpa i hela EU. 
 
Sepsis 
Derek Angus från Pittsburgh i USA beskrev sin studie angående incidensen av sepsis. I USA beräknas att det 
inträffar över 300 fall /100 000 innevånare/år av sepsis. Det kan jämföras med incidensen av andra 
sjukdomar; svår hjärtsvikt ca 130, bröstcancer 110, coloncancer 50, AIDS 17/100 000/år. 215 000 patienter 
per år har svår sepsis vilket är fler än de med myokardinfarkt! En sepsispatient vårdas i genomsnitt ca 20 
dagar på intensivavdelning vilket ger en kostnad på 22.100 US$. Om man ser på dessa siffror är det enkelt att 
förstå läkemedelsindustrins stora intresse för att utveckla nya (och lönsamma) terapier. Om man dividerar de 
amerikanska siffrorna med 100 så får man en konservativ uppfattning av incidensen i Danmark, och antar 
man att ett nytt läkemedel genererar en kostnad på 50 000 DDK så leder det till omsättning på 100 000 000 
DDK /år i Danmark. Vi (och våra patienter) måste dock vara mycket tacksamma att detta marknadsintresse 
finns som driver fram utvecklingen av ny effektiv terapi inom vårt fält. Förutom aktiverat protein C så har 
anti-TNFantikroppar visat sig effektiva (se nedan). Tissue factor inhibitor kan också bli ett effektivt 
läkemedel vid sepsis. Andra substanser i ”pipeline” är t.ex. 1) ”Anti- macrophage migration inhibitory 
factor ( anti- MIF)” som i djurexperiment visat positiva effekter ( J Exp 1994;179:1895, Nature Medicine 
2000;6:164), 2) PAF acetyl hydrolase som bryter ner platelet activation factor (PAF) har i djurexperiment 
samt i en fasII studie gett positiva resultat. I fasII-studien (1 mg/kg) på 240 patienter minskades frekvensen 
ARDS från 37% till 23,6% och mortaliteten från 44% till 21,4%. En fasIII studie kommer påbörjas. 3) High 
mortality group pathway (HMG 1) , en sent aktiverad cytokin, finns hos septiska patienter och är 
associerad med mortalitet. Anti-HMG1 har visat sig öka överlevnad hos septiska möss. 
 
Anti-TNF-antikroppar 
FasII studien vidrörande murint anti-humant TNF-alfa Fab2-fragment (Afelimomab, Segard™) publicerades 
1998 (CCM 1998:24:7333) vid sepsis och var negativ förutom en subgrupp med höga IL6-nivåer. En 
snabbtest för IL6 utvecklades (SEPTEST) som inom 30 minuter indikerar IL6>1000 pg/l och ny studie 
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påbörjades (Monarcs). Denna studie är sedan drygt ett år avslutad och involverade 157 ITA och 2634 
patienter, varav 998 var Septest-positiva. Både de som var Septest-positiva och negativa randomiserades till 
afelimomab-behandling (tre dagars infusion) eller placebo. 2/3 av patienterna hade samhällsförvärvad sepsis 
och en 1/3 hade fått sepsis på sjukhuset. 30% av dyrkningsvaren visade grampositiva bakterier och 28 % på 
gramnegativa. SAPSII var 55 och APACHE II var 25. Hos de Septestpositiva patienterna var SAPSII 62, 
APACHEII 27 och SOFA 11. Vid jämförelse mellan behandlade och obehandlade i hela materialet var 
”absolute mortality reduction” 3,6 % (”placebo”- 28 dagars-mortalitet 36,9% och mortalitet i 
behandlingsgruppen 32,3%) vilket ger en relativ mortalitetsreduktion på 10%, P=0.049. Hos de Septest-
positiva var mortaliteten i afelimomabgruppen 43,6% och i placebogruppen 47,6%, vilket ger en absolut 
mortalitetsreduktion på 4%. Bieffekterna var inte allvarliga men de behandlade patienterna hade lägre Hb 
och en ökad tendens till ödem. Det fanns inga indikationer på ökad frekvens sekundärinfektioner i 
afelimomabgruppen. 
     John Marshall, kirurg från Toronto, diskuterade studien och poängterade att behandlingen skall ges tidigt 
innan organpåverkan utvecklats och det är extremt viktigt att adjuvant behandling (vätska, kirurgi, 
antibiotika) är optimal om man skall ha nytta av behandlingen. Den skall absolut inte ges till de som är 
extremt sjuka eftersom afelimomab ingriper tidigt i kaskadsystemen och när dessa fått fart är det värdelöst. 
Det är troligtvis de patienter som är genetiskt disponerade till extra kraftigt TNF-svar (TNFB2) som har bäst 
effekt av behandlingen. Vi vet att dessa patienter med denna genetiska polymorfism har en hög mortalitet 
(CCM 1996;24:381).  
 
Vœske 
En ny metaanalys av albumin till kritisk sjuka presenterades (Wilkes, Navickis, Crit Care 2001;5: suppl 
S54). Till skillnad från Cochranestudien så konkluderas att ”this meta-analysis furnished no evidence of 
excess albumin –associated mortality and strongly suggested that albumin may reduce mortality”. Så sista 
ordet i albumin-frågan är inte sagt! 
 
 
Blodtransfusion 
Dr Corwin från Lebanon i USA presenterade en interimsanalys av ny studie (CRIT-studien) av 
transfusionsvanor i USA på 48 ITA med 5000 vuxna patienter (gjord efter att den kanadensiska studien som 
visade att en transfusiontrigger på ca 4,2 mmol (70g/l) är acceptabel, NEJM 1999;340:409). Medel –Hb var 
109 g/l och Hb-fallet under ITA-vården var 20 g/l. 50% av alla ITA-patienter hade fått åtminstone en 
blodtransfusion. Om patienterna vårdades över en vecka hade 80% transfunderats.  Transfusiontriggern 
var i genomsnitt på 90 g/l och genomsnittstransfusionen var 3-4 enheter. Åldern på det transfunderade blodet 
var i genomsnitt 3 veckor. Intressant så transfunderades 15% av patienterna vid Hb-nivåer över 100 g/l. 
Patientens ålder påverkade inte transfusionstriggning eller hur mycket blod som transfunderades. 
Ovanstående siffror överensstämmer väl med en studie som publicerades 1993 (CCM 1993;21:279) vilket 
visar att våra transfusionsvanor inte har ändras på ett decennium, trots nya studier och ny kunskap. Dr 
Vincent presenterade den lite åldriga Europeiska ABC studien (anemia and transfusion in critically ill 
patients) där 145 ITA och 3524 patienters deltog. 35% av alla patienter transfunderades och vid en vårdtid 
över en vecka var 73% transfunderade. Medel-transfusionen var 3,5 enheter. I denna studie, till skillnad från 
den amerikanska,  transfunderades de äldre oftare än de yngre. Transfusiontriggern var dock den samma 
(80g/l i genomsnitt, men över 10 % transfunderades vid ett Hb över100 g/l) . 34% av de som överlevde och 
54% av de som dog transfunderades. Det intressanta var dock att de som fick transfusion, men i övrigt 
hade samma sjukdomsgrad (SOFA scores) hade högre mortalitet än de som inte transfunderades. 
Detta tyder starkt på att våra transfusionsrutiner måste omvärderas. Dessutom visar denna studie att vi måste 
omvärdera våra provtagningsrutiner; i genomsnitt tappades varje patient på 41 ml blod dagligen (  = ca 
300 ml/vecka). 
     Dock måste vi vara medvetna om att ”ett tolerabelt (lågt) Hb” är inte det samma som ”ett optimalt (högre) 
Hb”. Men ett högt ”optimalt” Hb åstadkommet med konventionell transfusion tycks dock i vissa fall vara 
farligare än ett lågt ”tolerabelt” Hb.  
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Leukocytfiltrerat kontra ofilterat blod. 
En studie med retrospektiva kontroller presenterades. 1998 övergick Frankrike till att ge alla patienter 
filtrerat blod. JF Baron studerade patienter som genomgick stor kärlkirurgi efter 1998 och som 
transfunderades (195 patienter) och jämfört dessa med kontroller (192 patienter) före detta årtal. Mortaliteten 
i kontrollgruppen var 17% jämfört med 11% i behandlingsgruppen, det vill säga ingen signifikant skillnad, 
vilket motsäger tidigare studier angående filtrerat blod. 
 
Erytropoetin (EPO) 
Förutom av vissa danska cykelryttare så används EPO på intensivavdelningar och där i syfte att minska 
transfusionbehovet. Transfusionsbehovet minskar med ca 50% med EPO 300 enheter/kg/dag sc (CCM 
1999;27:2346). En dos som enklare att ge och som är lika effektiv är 40000 enheter/vecka sc. Det tar dock 
tre-fyra dagar innan man får effekt av EPO. EPO har andra positiva effekter som jag vet att bl.a. Niels V 
Olsen från Rigshospitalet har studerat. Det passerar blod-hjärn-barriären och kan verka neuroprotektivt, 
åtminstone på möss (Proc Natl Sci USA 2000; 97:10526) och det kan kanske av den anledningen få en plats i 
en framtida stroke- eller skallskadebehandling. 
 
Council-mötet 
Eftersom jag är dansk representant i ESICMs council deltog jag i mötet dagen före kongressen. ESICM har 
2661 medlemmar varav 48 danska. UK har 21 ”nurse” members, medan Danmark har bara en. 
Medlemsavgiften för sygeplejeskor är omkring 20 ECU vilket gör tror jag att vi kan värva fler medlemmar i 
Danmark. Man diskuterade också på vilka sätt medlemsantalet i övrigt kunde ökas. Många är tveksamma till 
att bli medlemmar för att de inte vet var ESICM gör och står för. Därför beslutades att en 
informationsbroschyr skulle sändas ut till nya medlemmar. Dessutom bör kontakten mellan medlemmarna i 
det enskilda landet och councilrepresentanterna stärkas. Representanten kommer få namn och adresser till 
alla medlemmar i hemlandet för att kunna informera och få feed-back. Finanserna är goda, men intäkterna är 
i stor utsträckning baserad på den årliga kongressen, och skulle den gå med förlust går också ESICM med 
förlust. Huvudkontoret i Brussels måste flytta och man diskuterade om nya lokaler skulle köpas eller hyras. 
Councilmedlemmarna kommer få ytterligare information före ett beslut fattas. PACT går mycket sakta 
framåt (3 moduler finns och 2 är i pipe-line), men Graham Ramsay anser  att det trots den långsamma 
processen kommer att kunna genomföras och många resurser tillförs nu PACT för detta ändamål. EDIC 
kommer att förändras; den skriftliga delen kommer som nu ske i ESICM regi, medan den muntliga delen 
kommer i fortsättning ske i de nationella sällskapens regi. Intensive Care Medicins nye editor är Laurent 
Brochard och redaktionen kommer flyttas från Berlin till Paris den 1 april 2001. Framsidan av ICM kommer 
även få en ny layout. De framtida kongresserna efter Geneve kommer att lokaliseras till Barcelona, 
Amsterdam och Berlin. ESICM har ett starkt samarbete med SCCM och försöker även fördjupa samarbetet 
med ATS. Dessutom diskuterades ESICMs eventuella samarbete med industrin i samband med 
multicenterstudier. Inget beslut fattades, men det verkade finnas ett positivt intresse av ett sådant samarbete. 
Man kommer försöka få igång ett Europeiskt samarbete när det gäller att utreda mekanismer och fysiologi 
vid akut respirationssvikt (AEOLUS). En mycket viktig sak som diskuterades var councils roll i ESICM: 
Council har i stor utsträckning varit formell, men Julian Bion föreslog  att councils inflytande i framtiden 
borde ökas. Ett förslag har sänts ut på remiss och kommer behandlas och beslutas vid nästa councilmöte i 
Geneve i höst. 
 
Sammanfattning 
Vincents kongress är för stor för sina lokaler men är trots detta värd att besöka. Den koncentreras allt mer på 
presentationer av stora industri-ledda och sponsrade multicenterstudier. I år presenterades bland annat de 
intressanta studierna angående aktiverat protein C och anti-TNF-antikroppar, vid vilka man har funnit att 
dessa substanser minskar mortalitet vid sepsis.  

Anders Larsson 
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Dansk Råd for Genoplivning 
Resumé af Niels Kristoffersens referat af møde nr. 34 i Dansk Råd for Genoplivning, torsdag den 29. marts 
2001 kl. 15.30 til 18.00 på ”Restaurant Jægersborg”. 
 
Meddelelser fra formanden 
Lars Thræn har meddelt, at han har ønsket at udtræde af DRG og vil blive erstattes af Jesper Stig Andersen.        
Lars Thræn forsætter som stedfortræder. 
     ERC ønsker en dansk børnecardiolog til en working group. Kristian Emmertsen blev foreslået. 
     DRG, Hjerteforeningen og Førstehjælpsrådet har rettet henvendelse til Sundhedsministeriet om 
retningslinier for anvendelse af automatiske defibrillatorer, men der er ikke modtaget svar endnu. To 
skrivelser vedlægges. 
     Steen Pehrson, som blev bedt om at skrive en artikel til UfL om AED har også spurgt 
Sundhedsministeriet uden at have fået svar. I Norge og Sverige er der nu lovgivning. Interessen er stor. Der 
er 6 måneders leveringstid på en AED.  
     DRG forfølger sagen. 
 
Status for nye retningslinier for genoplivning 
Organisationerne under Dansk Førstehjælpsråd vil have en fælles pædagogisk vejledning klar 1. august. 
Instruktørerne vil blive orienteret i løbet af det næste halve år.  
     Hanns Reich oplyste, at H:S har implementeret de ny retningslinier ligesom politiets 
disponeringsvejledninger  til alarmcentralerne vil blive ajourført. I studenterundervisningen er man gået over til 
de nye retningslinier, ligesom Københavns Brandvæsen nu benytter de nye retningslinier. 
     Amtssygehuset i Gentofte har udarbejdet en ny instruks for hjertestop på hospitalet. 

  
Status for ambulancebehandleruddannelsen 
Det første hold VEUD-elever er netop blevet færdigt med det første modul, som har varet 5 uger. Det har 
været henlagt til Landstransportskolen, hvor undervisningen endnu ikke gælder egentlig 
ambulanceuddannelse. Efter praktik følger kursus i IT, kørekort og mere praktik. Næste forår skal de på 
sundhedsskole. Det er endnu ikke besluttet, om der er behov for uddannelse på niveau 3.   

     
Opfølgning fra sidste møde 
Der har været afholdt et møde om den kliniske database for hjertestop uden for hospital. Steen Pehrson, 
Grethe Thomas, Claus Lindhardt og Niels Kristoffersen deltog. DRG vil løbende blive orienteret. 
     Gentofte Brandvæsens henvendelse til Politimesteren om ambulancetjenestens håndtering af dødfundne 
ser ud til at ville bære frugt. Flere initiativer er taget bl.a. med henblik på at få lovgivningen ændret. 
     Michael Kronby præsenterede Falck og Københavns Brandvæsens uddannelses CD-rom. Prisen vil være 
ca. 800 kr. En demo-udgave kan downloades fra www. sophusmedical.dk (Se anmeldelsen andetsteds i 
DASINFO, red.) 
 
Eventuelt 
Niels Kristoffersen oplyste, at Institut for Sundhedsvæsen har udsendt ”Evaluering af forsøg med 
lægeambulancen i Stor-Århus. 
     Birthe Dissing foreslog, at DRG’s folder om basal genoplivning med tegninger lægges på hjemmesiden. 
 
Fastsættelse af de næste møder 
Møde nr. 35 blev fastsat til torsdag den 31. maj kl. 15.30 til 17.30 på Hovedbrandstationen i København. 
(Afholdt. Red.) 
Møde nr. 36 blev fastsat til torsdag den 6. september kl. 15.30 til 17.30 i Falck-huset. 
Møde nr. 37 blev fastsat til december i Beredskabsstyrelsen/Bernstorff Slot. 
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Referat fra møde i Scandinavian Critical Care Trials Group (SCCTG) 
Mødet blev afholdt i Hemavan (Lapland) i perioden 1.-4. april 2001. Formålet med mødet var at arbejde 
videre med dannelsen af et skandinavisk forskningsnetværk i Intensiv Terapi. I mødet deltog 30 
repræsentanter fra svenske intensive afdelinger samt undertegnede 3 repræsentanter fra intensive afdelinger i 
Danmark. Desværre var der ikke deltagere fra øvrige skandinaviske lande, men der var tilsagn fra både 
Norge og Finland om fremtidig deltagelse.  
     Det aktuelle initiativ til dannelse af et skandinavisk forskningsnetværk blev taget fra svensk side efter 
canadisk forbillede. I Canada har et sådant forskningsnetværk fungeret med stor succes i mere end 10 år. 
Formålet med det skandinaviske forskningsnetværk er at initiere og gennemføre multicenterstudier inden for 
intensiv terapi i Skandinavien. De enkelte lande har hver for sig utilstrækkeligt patientunderlag til at besvare 
vigtige spørgsmål inden for intensiv terapi. Derimod udgør det samlede Skandinavien med en befolkning på 
godt 20 millioner indbyggere og relativt ensartet terapitradition et godt grundlag for sådanne studier. For at 
sikre størst muligt antal patienter indbydes samtlige intensive afdelinger i Skandinavien til at deltage. 
     På mødet blev det besluttet fremover at anvende navnet Scandinavian Critical Care Trials Group 
(SCCTG). Med baggrund i den dårlige repræsentation fra øvrige skandinaviske lande udsattes fastlæggelse 
af vedtægter for SCCTG til et senere møde. 
     Ola Winsö, Umeå gennemgik erfaringerne fra Canada. Det canadiske forskningsnetværk ledes af en 
styregruppe på 4-5 personer som vælges for 4 år af gangen. Der afholdes møder 2-3 gange om året med 
gennemgang af udsendte abstrakts og protokoller. Desuden rapporteres om igangværende og afsluttede 
studier. De enkelte projektgrupper "ejer" data som håndteres i samarbejde med hele gruppen. Styregruppen 
skal læse og skriftligt kommentere alle artikler inden de indsendes til publicering. Ola Winsø påpegede 
vigtigheden af engagement, godt samarbejde samt tilstedeværelsen af social-, epidemiologisk- og statistisk 
kompetence for at lykkes med netværket. Det canadiske netværk finansieredes med støtte fra 
forskningsfonde og sponsorer. 
     Epidemiolog og kirurg Anders Ekbom fra Karolinska Institutet, Stockholm underviste i grundlæggende 
epidemiologi. Han pegede på studiedesigns som kunne være alternativer til det randomiserede kontrollerede 
studie. Med eksempler gennemgik han derefter fordele og ulemper ved tværsnitsundersøgelser, 
kohorteundersøgelser og case-kontrol studier. 
 
På mødet blev der bla. præsenteret følgende projekter og protokolforslag:  
 
1. Plasmaferese ved sepsis (Bernd Stegmayr, Umeå),  Baggrunden for studiet var preliminære resultater 

som kunne tyde på en positiv effekt af plasmaferese ved sepsis. Mødets deltagere var positive til fortsat 
arbejde med protokollen. Inden næste møde skal der fremskaffes data om mortaliteten hos patienter med 
sepsis og nyresvigt på vore intensive afdelinger for at kunne udføre powerberegning og fastlægge 
nødvendigt antal patienter. 

 
2. Glutamin substitution ved ernæring af kritisk syge patienter (Jan Wernerman, Stockholm). Protokol blev 

præsenteret og godkendt. Studiet er planlagt som et dobbeltblindt, randomiseret kontrolleret 
multicenterstudie med behov for inklusion af 1000 patienter. Desværre havde sponsor trukket sit tilsagn 
om støtte tilbage og for øjeblikket er spørgsmålet om økonomisk støtte uafklaret. Endelig protokol 
udarbejdes og præsenteres på næste møde. 

 
3. Pehr Guldbrand, Falun præsenterede kvalitetssikringsprojekt efter amerikansk forbillede. Der blev 

samlet ekspertgruppe som vil arbejde med sederingsrutiner på intensive afdelinger. 
 
4. Stefan Lundin, Gøteborg præsenterede database til registrering af patienter indlagt på intensive 

afdelinger i Sverige. 
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5. Anders Åneman, Gøteborg præsenterede en www baseret database udarbejdet for kursister fra SSAI 
kursus nr. 2. Databasen omfatter 350 intensive sengepladser i hele Skandinavien. Databasen er tænkt 
anvendt til punkt prevalens studier.  

 
6. Steen Walther, Linkøping præsenterede registreringsprojekt om infektioner og antibiotikabehandling på 

intensive afdelinger.  
 
Vi syntes at mødet var inspirerende og lærerigt med mange ideer til fremtidige fælles projekter. Næste møde 
afholdes 25.-26. august i Danmark. Vi vil opfordre danske intensive afdelinger til at deltage med 
repræsentanter. Invitation vil blive udsendt snarest. 

Anders Larsson, Gentofte 
Connie Lærkholm Hansen, Slagelse 

Ebbe Rønholm, Odense 
 
Akupunktur-ophold i Kina 
I februar måned havde jeg den store oplevelse at tilbringe 14 dage på en akupunkturklinik på ”Huashan 
Hospital” i Shanghai. Turen var finansieret af henholdsvis Århus Universitetshospital og 
Forskningsinitiativet. 
     Huashan Hospital er et offentlig hospital med over 5.000 ansatte. Selve akupunkturklinikken var en del af 
det ambulante behandlingstilbud på hospitalet, men servicerede efter henvisning også indlagte patienter. På 
klinikken var ansat 7 læger uddannede inden for traditionel kinesisk medicin, hvor akupunktur er en 
væsentlig del af uddannelsen. Klinikken havde åbent ugens syv dage. Man behandlede et utal af lidelser og 
fælles for patienterne var, at deres sygdomme var væsentlig mere fremskredne end man ser herhjemme. 
Hovedparten af patienterne blev behandlede for muskel-og ledlidelser med tilsyneladende rigtig god effekt. 
En del af disse patienter ville man i Danmark have tilbudt operation, men da den kinesiske befolkning selv 
skal betale en væsentlig del af hospitalsudgifterne, har mange ikke råd til at lade sig operere. Akupunktur 
behandling var heller ikke gratis, men sammenlignet med andre behandlingstilbud relativ billig. 
     Det der imponerede mig mest var deres behandling af apoplexi patienter og andre patienter med cerebral 
udløste pareser. Akupunktur har tilsyneladende en markant positiv effekt på disse pareser. Jeg så flere 
hemiparetiske patienter gøre fremskridt i den periode, jeg opholdt mig der. 
     Desværre fik jeg ikke lejlighed til at se akupunktur anvendt under operationer, idet man gennem de senere 
år angiveligt kun sjældent bruger dette på de større kinesiske hospitaler. Årsagen skulle være, at både 
kirurger og anæstesiologer er aflønnede efter hvor mange operationer/bedøvelser de kan nå på en dag, og da 
”akupunktur-bedøvelser” kan være mere tidskrævende end almindelig generel anæstesi udføres disse stort set 
nu kun i provinsen. 
     Mit ophold i Kina var præget af stor imødekommenhed fra de kinesere jeg var i kontakt med, overalt følte 
man sig velkommen. Lægerne på akupunkturklinikken var ivrige efter at lære fra sig og samtidig meget 
interesseret i at høre om Danmark og vores sundhedssystem. 
     Alt i alt en meget lærerig og tankevækkende tur. 

Lise Schlünzen 
 
 

 
 
Uddannelse og forskning: 
 
Lidt om ansøgninger til Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd 
Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (SSVF) blev oprettet i 1968. Rådet består af 15 forskere - i 
øjeblikket 6 kvinder og 9 mænd. Det tilstræbes, at rådets medlemmer dækker ekspertise inden for alle  grene af 
sundhedsvidenskabelig forskning herunder odontologi og farmaci. Medlemmerne beskikkes af 
forskningsministeren for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.     
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      SSVF har foruden fondsfunktionen en vigtig opgave som rådgivende organ for forskningsministeren, de 
øvrige ministre, Folketinget, offentlige forskningsudvalg, offentlige og private institutioner etc. Hermed får man 
som rådsmedlem en enestående indsigt i den danske forskningsverden/-politik, ligesom rådsmedlemmerne 
indgår i en række nationale og internationale udvalg. 
     Som rådsmedlem er arbejdet med at bedømme ansøgninger især koncentreret til november måned, hvor 
ansøgninger om flerårige bevillinger behandles. Der er forskellige ansøgningsfrister til SSVF afhængig af 
ansøgningernes art, men ansøgninger om økonomisk støtte til flerårige forskningsprojekter 
(rammebevillinger) har deadline 1. oktober.  
     Sekretariatet sorterer herefter de indkomne ansøgninger og sikrer, at rådsmedlemmerne bliver forbehandler på 
de ansøgninger, som falder inden for deres ekspertise, og at der ikke er tale om inhabilitet. Derudover skal 
rådsmedlemmerne læse de øvrige ansøgninger.  
     Forbehandlingen tager omkring 2-3 uger for hvert af Rådets medlemmer. Det er derfor vigtigt, at baglandet - 
arbejdsplads og familie - er orienteret om og accepterer denne arbejdsopgave, som både er uhyre spændende og 
samtidig overvældende, mens den står på.  
     Hver ansøgning tildeles to forbehandlere, og ved uddelingsmødet præsenterer de to forbehandlere 
ansøgningen baseret på egne notater - uden at kende hinandens vurdering på forhånd. De øvrige rådsmedlemmer 
deltager i vurderingen og konklusionen, om projektet er støtteværdigt eller ej. Der er strenge krav med hensyn til 
inhabilitet blandt Rådets medlemmer. Reglerne om inhabilitet er beskrevet i Ugeskrift for Læger 2001;163:309-
10.    
     I en rammebevilling kan der ydes støtte til forskellige driftsudgifter, apparatur, rejser (under én måneds 
varighed), løn til videnskabeligt og teknisk-administrativt personale m.m. Disse ansøgninger omfatter 2-5 årige 
forskningsprojekter, og såfremt ansøgningen imødekommes, ydes der sædvanligvis et beløb mellem 250.000 kr 
og 500.000 kr årligt i 3 år. Det er yderst sjældent, at en ansøgning imødekommes med det fulde beløb, idet der 
kun uddeles omkring 12% af de ansøgte beløb.     
     Tildeling af en rammebevilling giver en god basis for kommende og igangværende forskningsaktiviteter og 
en betydelig grad af økonomisk frihed/fred for en 3-årig periode.  
 
Der indkommer ved den årlige uddeling omkring 500 ansøgninger, hvoraf kun omkring 25% tildeles støtte. I de 
to år, hvor jeg har været med ved "den store uddelingsrunde" - et 3 dages internatmøde i november - har der 
været meget få ansøgninger vedrørende klinisk forskning og meget sjældent ansøgninger fra anæstesiologer. De 
få, der har været, kan tælles på én hånd, hvor 2-3 fingre mangler!  
     At den patientnære kliniske forskning taber bevillingsmæssigt terræn til især den bioteknologiske 
molekylærbiologiske forskning er dog ikke udelukkende en national tendens.  
     Eksempelvis har det svenske forskningssystem påpeget, at "klassisk klinisk forskning" har en stadig vigende 
andel af forskningstildelingerne.  
     Selv om SSVF´s bevillingsprocent er lav, vil jeg alligevel opfordre interesserede, forskningsaktive kolleger til 
at søge ved næste uddelingsrunde. Selv om man måske ikke i første omgang opnår støtte, kan man opnå at 
projektet blev vurderet støtteværdigt. Dette betragtes som et kvalitetsstempel, som ansøgeren kan anvende ved 
ansøgninger til andre fonde.   
   
SSVF udgiver en informationsbrochure "SSVF-Information om rådets fondsfunktion", hvori det udførligt er 
beskrevet, hvem der kan søge, hvortil der kan søges, og hvorledes projektbeskrivelsen skal udformes på et 
skema. Dette findes på såvel papir som på diskette.  Skemaet kan også hentes fra Forskningsrådenes 
hjemmeside: http://www.forskraad.dk.  
     I brochuren, som er meget læsevenlig og pædagogisk udformet, er der nøje instrukser om ansøgningens form, 
format, budgetopstilling m.m. Det tager under en halv time at læse brochuren, men det er en yderst god 
investering at bruge denne tid. Hvert år indkommer der ansøgninger, som ikke opfylder de mest basale krav. 
Måske mangler der et budget, eller projektbeskrivelsen, som må fylde 5 A-4 sider (skriftstørrelse og max. anslag 
pr. side er angivet i brochuren), består af én eller to forsøgsprotokoller med bilag (måske 15 - 20 sider). Disse 
ansøgninger når ikke engang frem til en faglig vurdering, men bliver frasorteret i sekretariatet. Det er dog ikke 
sådan, at en projektbeskrivelse på 6-7 sider automatisk bliver bortdømt, men den giver en dårlig signalværdi i en 
konkurrence, som er knivskarp, idet der ikke er midler til alle støtteværdige ansøgninger. 
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Som ovenfor nævnt er ansøgningsfristen for flerårige forskningsprojekter 1. oktober. Det tager overraskende 
lang tid at udforme en ansøgning.  Det drejer sig ikke om dage men uger. Andre forskere skal måske indgå i 
ansøgningen, der skal indhentes tilbud om apparatur, der skal skrives anbefalinger og indhentes underskrifter 
m.m. Mit råd er, at man skal begynde at tænke på ansøgningen i sommerferien og derefter gå i gang. 
     Som yngre læge søgte jeg flere gange Forskningsrådet om støtte, men fik hver gang afslag. Jeg opsøgte da det 
"lokale medlem" af Forskningsrådet, og han hjalp mig med den næste ansøgning. Det vigtigste råd, han gav mig, 
var, at en ansøgning skal beskrive en spændende historie, således at også "ikke-eksperter" på området indser, at 
dette projekt bør støttes. Dette råd fik jeg sidenhen stor gavn af.  
 
     SSVF adresser er:  Forskningsstyrelsen 
    Randersgade 60 
    DK-2100 København Ø 
    Tel.: 35446200 
    Fax:  35446201 
    e-mail: forsk@forsk.dk    
    www.forsk.dk 
 
I Ugeskrift for Læger er der regelmæssigt en rubrik med nyt fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd.  
     Jeg står meget gerne til rådighed med vejledning og information til potentielle ansøgere. 

Else Tønnesen, medlem af SSVF, 
e-mail: else@aaa.dk 

 
MESUF-rapporten 
I marts 2001 udkom rapporten "Medicinsk sundhedsforsknings fremtid" (MESUF-rapporten), udgivet af 
Forsknings- og Sundhedsministeriet. Selv om der i 1999 udkom flere omfattende rapporter om dansk 
sundhedsforskning, er der denne gang grund til at stoppe op og kaste et blik i MESUF-rapporten. 
     Baggrunden for MESUF-rapporten er lidt usædvanlig efter danske forhold, idet den udgør en opfølgning på 
en anden rapport fra 1999 "Medicinsk sundhedsforsknings vilkår og fremtid - med særlig henblik på 
sygehusområdet" - også kaldt "Rammerapporten". I denne nævnes en lang række problemer inden for den 
sundhedsvidenskabelige forskning: den stagnerende kvalitet, dens manglende legitimitet og synlighed, 
mangelfuld forskningskoordinering og -ledelse, klinisk ansatte lægers stigende belastning med driftsopgaver, 
manglende implementering af nye forskningsresultater, mangel på åbenlys forskerkarriere etc.  
     Rammerapporten fra 1999 indeholder også en række anbefalinger til forbedring af betingelserne for den 
sundhedsvidenskabelige forskning, og den daværende sundhedsminister Karsten Koch og nuværende IT-og 
forskningsminister Birte Weiss nedsatte derfor et opfølgningsudvalg, som bl.a. skulle "tilskynde til og følge op 
på gennemførelsen af anbefalingerne i Rammerapporten".    
     Opfølgningsudvalgets arbejde er udmøntet i MESUF-rapporten, hvoraf kun enkelte emner skal omtales her.  
     I MESUF-rapporten stilles der flere konkrete forslag, som vil kunne styrke rammevilkårene for den 
sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark. To af forslagene indebærer, at 
 - der i sundhedsvæsenet etableres stillingskategorier på alle niveauer, som muliggør en 
 forskerkarrierer 
 - det bliver muligt at påbegynde forskeruddannelse før opnået kandidatgrad. 
Gennemføres forslagene vil der kunne skabes et bedre udgangspunkt for at rekruttere og fastholde forskere på 
sundhedsområdet. 
     Det sidstnævnte forslag indebærer, at det et-årige "diplomstudium" eller "forskningsår" for 
medicinstuderende introduceres ved samtlige sundhedsvidenskabelige fakulteter og ikke som hidtil kun i 
Odense og Århus. I skrivende stund tyder alt på, at "forskningsåret" bliver indbygget i en ny, revideret ph.d.-
bekendtgørelse, som i øjeblikket afventer politisk godkendelse i undervisningsministeriet.      
     Opfølgningsudvalget anbefaler at der  etableres nye stillingskategorier. Der nævnes to typer ansættelser for 
forskningsaktive læger: 
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- Kombinationsansættelse, hvor ansættelsen er delt mellem sundhedsvæsenet og universitet. Man kan her 
tænke sig en fordeling, som kendetegner ansættelsesformen for hovedparten af de kliniske professorer, 
hvor tid til undervisning og forskning udgør 50% af stillingen. 
- Ansættelse i sundhedsvæsenet, hvor det primære formål ligeledes er forskning, postgraduat 
undervisning og i mindre grad behandling. 

 
I rapporten nævnes specifikke stillingstyper: 
Klinisk ph.d.-stipendiat 
Stillingen er en uddannelsesstilling, hvor formålet er, at stipendiaten erhverver såvel en speciallægeuddannelse 
som en ph.d.-grad på kortest mulig tid. Stillingen har normalt en varighed på syv år, men det nævnes, at det 
fortsat skal være muligt at begynde et ph.d.-studium undervejs i speciallægeuddannelsesforløbet, men i så fald 
bør det ske med orlov fra speciallægeuddannelsen i den tid ph.d.-forløbet afvikles.  
     Finansiering af disse stipendier kan ske i form af en kombinationsansættelse eller udelukkende med midler 
fra sundhedsvæsenet. 
 
     Efter erhvervet ph.d.-grad nævnes følgende stillingstyper: 
Klinisk adjunkt (klinisk post.doc) 
Stillingen er en tidsbegrænset stilling med varetagelse af opgaverne forskning, undervisning og behandling. 
Stillingen vil have en varighed på fire år og en opgavesammensætning, som sikrer, at den ansatte har mindst to 
års forskningstid. Stillingen bør anvendes til at fastholde talentfulde unge forskere, der har gennemført et ph.d.-
forløb og har ønske om at fortsætte deres forskning samtidig med, at de vedligeholder og videreudvikler deres 
kliniske uddannelse.  
     Det understreges i rapporten, at stillingernes tidsbegrænsede karakter åbner mulighed for forskermobilitet 
mellem sygehusene.   
 
Klinisk lektor 
Den kliniske lektorstilling er også en tidsbegrænset stilling af fire års varighed med mulighed for forlængelse. 
Den kliniske lektors arbejdstid vil som minimum indeholde ca. 2/3 forsknings- og undervisningsopgaver og 
minimum 20% behandlingsopgaver, hvilket anses for nødvendigt for at sikre vedligeholdelse af den kliniske 
kompetence. 
  
Klinisk professor 
Denne stillingstype forudsættes oprethold uændret. 
     Forslagene skal betragtes som en skitse til, hvorledes man kan skabe en karrierevej for unge forskertalenter 
med interesse for forskning. Såfremt der opnås politisk tilslutning til forslagene, skal der indledes forhandlinger 
med de faglige organisationer om lønforhold, således at der på forhånd foreligger aftaler om lønniveau m.v. når 
stillingerne skal oprettes og besættes. 
     Finansiering af kombinationsansættelser må deles mellem sundhedsvæsenet og universitetssektoren, 
afhængig af arbejdsfordelingen mellem klinisk arbejde og forskning/undervisning. Det nævnes endvidere, at 
det bør undersøges nærmere, om det ikke er hensigtsmæssigt at integrerer de forslag om 
speciallægeuddannelsen, som fremsættes i Speciallægekommisionens betænkning. 
 
Sammenfattende 
Økonomiske stramninger og rationaliseringer på de kliniske afdelinger har mange steder medført, at 
forskningen er blevet marginaliseret. Med anbefalingerne i MESUF-rapporten er der åbnet muligheder for at 
kombinere en forskerkarrierer med klinisk arbejde og uddannelse, således at der nu er muligheder for at 
fortsætte en forskerkarriere også efter afsluttet ph.d.-forløb. 
     Der er grund til at glæde sig over, at kombinations-/delestillinger mellem klinik og forskning er ved at blive 
legitimeret. Selv om der inden for en række specialer og på mange af landets sygehuse er lægemangel, vil det 
være for kortsynet at afvise de nye stillingskategorier på den baggrund.   

Else Tønnesen 
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International Forskning 
Ett nytt läkemedel, rekombinant humant aktiverat protein C, minskar dödlighet 
vid allvarlig sepsis 
Den 10 februari 2001 presenterades på ”Society of Critical Care Medicine 30th international educational and 
scientific symposium” att rekombinant humant aktiverat protein C (drotrecogin alfa) minskar mortaliteten 
vid svår sepsis med över 6 procent (absolut reduktion av mortalitetsrisk). På rekordtid, den 8 mars 2001, 
publicerades studien i ”New England Journal of Medicine” (1). Studien är den första som visar att en 
specifik behandling förbättrar överlevnaden vid sepsis för trots nya antibiotika och förbättrad cirkulations – 
och respirationsterapi har mortaliteten legat stabilt på 30 till 50 procent de sista decennierna (2,3). Studien är 
prospektiv, kontrollerad, randomiserad och blindad (1) och omfattar 1690 patienter med svår sepsis: över 70 
procent var i chock och lika många respiratorbehandlade. I gruppen som behandlades med drotrecogin alfa 
(24 µg per kg kroppsvikt per timma under 96 timmar, 850 patienter) var mortaliteten 24,7 procent och i 
placebogruppen (840 patienter) 30,8 procent. Det motsvarar en absolut reduktion av mortalitetsrisk på 6,1 
procent (P=0.005), en relativ reduktion av mortalitetsrisk på 19,4 procent (95 procent konfidensintervall 6,6 
till 30,5) och ett ”number needed to treat” på 16. Drotrecogin alfa medför en liten ökad blödningsfrekvens 
(allvarlig blödning förekom i 3,5 procent i drotrecogin alfa -gruppen och i 2.0 procent i kontrollgruppen, P= 
0.06) men i övrigt kunde inga signifikanta bieffekter påvisas. De överlevande patienterna i båda grupperna 
respiratorbehandlades lika länge och stannade lika lång tid på intensivavdelningarna och på sjukhusen. 
Aktiverat protein C hämmar både den proinflammatoriska processen och mikrotrombosbildningen. I 
behandlingsgruppen avstannade den disseminerade intravaskulära koagulationen. På grund av drotrecogin 
alfa´s påverkan av koagulationen var patienter med lågt trombocytantal eller med blödningsbenägenhet 
exkluderade från studien. Dessutom exkluderades patienter under 18 år, med akut pankreatit, med 
levercirrhos och som hade genomgått vissa typer av transplantationer. I dessa grupper har vi således ingen 
information om preparatets eventuella effekter eller bieffekter. 
     Ett av problemen med läkemedlet är att kostnaden troligtvis kommer vara avsevärd. I en tillhörande 
ledare (4) konkluderar därför Michael A Mattey att drotrecogin alfa enbart skall ges till patienter med svår 
sepsis , vilket också jag anser, och att ” …ways to make this drug affordable throughout the world should be 
identified”. Jag hoppas att det sistnämnda även gäller för Danmark. 
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Kursusstillinger 2001 
Processen omkring besættelsen af kursusstillingerne i 2001 fulgte nu for 3. gang retningslinierne, hvor et 
vurderingsudvalg vurderede alle ansøgninger og de regionale ansættelsesudvalg efterfølgende foretager selve 
ansættelsen. 
     Sekretariatsfunktionen på amtsgården i Københavns  Amt varetog stillingsopslag, koordinering af 
mødeaktiviteter i forbindelse med processen, samt udmelding til ansøgere og afdelinger om resultatet af 
sagsbehandlingen. 
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Vurderingsudvalgets baggrund for vurderingen af ansøgningerne var følgende: 
  
Ansøgerne skal være kvalificeret til en stilling, dvs. at kravene for specialet skal være opfyldt: 
• Turnus 
• 12 måneders introduktion i specialet 
• Supplerende uddannelse af 6 måneders varighed (skal være afsluttet før påbegyndelse af fase III). 
 
Obligatorisk uddannelse gennemgået efter 01.01.95 skal have fundet sted i klassificerede stillinger, hvilket 
skal dokumenteres i ansøgningen. Uddannelse påbegyndt efter 01.01.97 påføres ESK-nummeret; ved ad hoc 
klassifikation vedlægges dokumentation fra Sundhedsstyrelsen. 
    Uddannelsen skal være gennemført ved ansøgningsfristens udløb for at indgå i vurderingen.   
     Selve vurderingen foretages ud fra fastlagte kriterier, se tabel 1. 
  
Fortolkningen af de enkelte punkter kommenteres nedenfor. I denne gennemgang er ændringer udmeldt af 
Sundhedsstyrelsen 13. februar 2001 medtaget. 
 
Ad 1:  6 måneders ansættelse giver 1 point, 12 måneder 2 point også hvis ansættelsen har fundet sted 

på samme afdeling. Værnepligt medregnes ikke.  
Der er ikke krav om at ansættelsen skal være i klassificerede stillinger. 
Det er nu pointeret at klinisk arbejde i u-land eller i katastrofeområder kan godkendes. 
Dokumentation for ansættelsen og arbejdets lægelige karakter skal dog foreligge. 
 
Det er pointeret, at ansættelsen, der tæller som supplerende uddannelse for det pågældende 
speciale ikke kan medregnes. 

 
Ad 2:  6 måneders ansættelse giver 1 point, 12 måneder 2 point. Ansættelse på den afdeling, hvor 

introduktionsuddannelsen har fundet sted giver maksimalt 1 point, hvis stillingen er tiltrådt 
efter 01.01.2000. 
Det andet point skal opnås fra anden afdeling.  
Undtaget fra denne regel er ansættelser på Færøerne og i Grønland. 

 Klinisk arbejde i u-land eller katastrofeområder kan som under pkt. 1 medregnes. 
 
Ad 3:  Introduktionskurserne tilbydes i alle regioner og opfattes som en del af 

introduktionsuddannelsen, hvorfor de ikke indgår i pointberegningen af kursusaktiviteten.  
Kursusaktiviteten beregnes som summen af de øvrige anførte kurser. Dokumentation for 
kursernes indhold kan være nødvendig for bedømmelsen. 
 

Ad 4: Administrativt/organisatorisk arbejde i humanitære organisationer eller organisering eller 
gennemførelse af nødhjælpsprogrammer/katastrofebistand kan medregnes. 
Lægefagligt organisatorisk arbejde af minimum 6 måneders varighed giver point.  
Vagtplanlægning medregnes ikke. 
Afgørelsen af hvilke aktiviteter, der medregnes afgøres konkret af vurderingsudvalget. 
 

Ad 5: Videnskabelige arbejder skal være endeligt antaget på ansøgningstidspunktet. 
  Ph.d-afhandlinger og disputatser tæller, hvis de på ansøgningstidspunktet er antaget. 
  Vedrørende udenlandske disputatser fastsætter vurderingsudvalget point efter konkret 

vurdering. 
  Det skal pointeres, at Specialistnævnet har besluttet at det ikke er muligt at sammenlægge 

point i denne kategori. 
 
Ad 6:  Undervisningen skal være fagrelevant. 
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  Specialistnævnet udarbejder liste over eksempler på hvilke voksenpædagogiske kurser, der 
medregnes. 

  Evt. prægraduate pædagogiske kvalifikationer vurderes af vurderingsudvalget. 
 

Ad 7:  Specialespecifikke kriterier relaterer sig alene til det anæstesiologiske speciale. 
Følgende forhold giver point: 
• Uddannelsesophold i udlandet omfattende klinik, forskning og lignende. 1 point. Opholdet 

skal være af mindst 3 måneders varighed. 
• Deltagelse i fagligt udviklingsarbejde, f.eks. kvalitetsudvikling. 1 point. 
• Udvist speciel interesse inden for et af fagets emner med lokal forankring udover hvad der 

er knyttet til introduktionsuddannelsen. 1 point. 
At der drejer sig om specialespecifikke emner/funktioner er væsentligt under dette punkt. 
Ansøgerne skal medsende relevant dokumentation, denne danner grundlaget for 
vurderingsudvalgets stillingtagen. 
 

Det er ansøgernes pligt at sørge for at medsende dokumentation inden for alle anførte kriterier. 
     Resultatet af vurderingsudvalgets arbejde fremsendes til medlemmerne i de regionale ansættelsesudvalg. 
Senere modtager ansøgerne egen vurdering. 
     Finder ansættelsesudvalget behov for at kommentere vurderingsudvalgets resultat, er der mulighed for 
dette. Ansøgerne orienteres om evt. ændringer. 
     I de regionale ansættelsesudvalg foretages den egentlige ansættelsesprocedure, dvs.  helhedsvurderingen 
ud fra job- og personprofil, vurderingen og ansøgernes egne ønsker.  
     Efter denne proces kontakter sekretariatet først afdelingerne, siden ansøgerne om stillingstilbud.  
     Den endelige ansættelseskontrakt affattes og underskrives af sekretariatet. 
 
Afdelinger, der ansætter udenlandske medarbejdere bedes fortsat aktivt være behjælpelig med at få deres 
udenlandske kliniske uddannelse vurderet i Sundhedsstyrelsen.  
 
En projektgruppe nedsat af  Videreuddannelsesudvalget  har arbejdet intensivt på udarbejdelsen af en 
uddannelsesbog for introduktionsstillinger i det anæstesiologiske speciale.  
     Bogen er udsendt i april 2001 og forventes i de kommende år at få betydelig indflydelse på 
uddannelsesprogrammer samt den kliniske og teoretiske del af uddannelsen. Det forventes at bogens indhold 
med f.eks. kompetencekort vil få afsmittende virkning på vurderingsudvalgets arbejde. Kommende 
uddannelsessøgende anbefales derfor at arbejde bevidst med de i bogen udviklede læringsmomenter inklusiv 
godkendelse af uddannelsens delelementer. 

Else Hjortsø 
 
 
Abbott´s Forskningsstipendium 
Abbott´s Forskningsstipendium på kr. 200.000,- årligt i tre år uddeltes ved generalforsamlingen år 2000 til 
overlæge, dr.med. Georg Cold, Neuroanæstesiologisk afdeling, Århus Kommunehospital, til finansiering af 
ph.d. projektet ”Positron-Emission-Tomografi og Manetisk Resonnans studier i forbindelse med sevofluran-, 
desfluran- og kvælsofforilteanæstesi - specielt med henblik på regionale ændringer i blood flow i gyrus 
cingulus”. 
     Stipendiet blev indstiftet i forbindelse med DAS(AIM)´s 50-års jubilæum i 1999.  Ét af stipendiets formål 
er at støtte forskning inden for udvikling af inhalationsanæstetika. 
     Som en direkte følge af stipendiet kan læge og ph.d. studerende, Lise Schlünzen kombinere sit 
videnskabelige arbejde i en halvtidsstilling tilknyttet PET-centret på Århus KH med en klinisk 
halvtidsstilling som 1.reservelæge. Stipendiet finansierer samtidig de meget kostbare PET-undersøgelser, og 
har således været afgørende for den positive udvikling inden for dette område af dansk anæstesiologisk 
forskning. 

Lars Peter Wang 
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Tak for et langt og godt samarbejde 
Efter 23 år med sekretærarbejde for Selskab og Kursusudvalg er det på tide at sige stop, og det sker den 31. 
august 2001. Jeg er derfor glad for her at få lov til at sige tak for et godt samarbejde. Der er mange, jeg gerne 
ville sige specielt tak til, men listen ville blive meget lang. Derfor ingen nævnt, ingen glemt. 
     Der er sket utroligt meget i de forløbne år, og det har været spændende at være med i udviklingen fra DaS 
til DASAIM. Først Dansk anæsthesiologisk Selskab, med h og lille a, så uden h og med stort A, DAS, og 
sidst nu DASAIM. Fra møder 5 - 6 gange om året, fredag aften og lørdag formiddag, og næsten altid på 
Rigshospitalet, til nu et stort årsmøde næsten i kongresformat.  
     Spalterne med Selskabsmeddelelserne i Nordisk Medicin blev først til beskedne fotokopierede 
udsendelser, for for 9 år siden at ende som DASINFO. Et blad, som ikke udsendes uden manges betydelige 
indsats, men som jeg synes, vi kan være stolte af og som mange udenforstående misunder os. Selvom det har 
kunnet være stressende at få de mange bidragsydere til at overholde deadlines, har det været et spændende og 
inspirerende arbejde. 
     Jeg startede som sekretær for Uddannelsesudvalget, som senere blev til Kursusudvalget for sidst at blive 
til Efteruddannelsesudvalget.  I begyndelsen efterspurgte mange skriftligt materiale fra kurserne, og abstract-
bøgerne blev snart et af hjertebørnene. Og selvom mangt en foredragsholder har slået sig i tøjret er det 
næsten altid lykkedes at få en god præsentation af kurserne, og mange kursusdeltagere har givet udtryk for 
stor tilfredshed med produktet. 
     En særlig kæphest har været samarbejdet med industrien.  At få etableret et samarbejde til gensidig 
tilfredshed. At Selskabet fik den så nødvendige sponsorering for annoncer i DASINFO og til afholdelse af 
kurser uden at der kunne rejses beskyldninger om at Selskabet gik industriens ærinde og alligevel sikre, at 
industrien syntes, de fik en  ordentlig behandling. At annoncerne kom til at præsentere sig bedst muligt, og at 
de på udstillingerne fik lejlighed og rimelig tid til at præsentere deres produkter. 
     Jeg har altid synes det har været en del af sekretariatets opgaver at orientere nye medlemmer om 
Selskabets forhold, og samtidig også være de gamle medlemmer behjælpelige. Jeg håber det er lykkedes. Jeg 
har i al fald været glad for den kontakt, det har givet mig til medlemmerne. 
     Til sidst tak for det gode samarbejde med de utallige bestyrelses-og udvalgsmedlemmer og redaktører.  
Måske ikke altid lige nemme, men altid utrolig søde. 
     Meget har ændret sig siden jeg som min første service for Selskabet i midten af 70-erne serverede frokost 
for den tre mand store bestyrelse i vort hjem i  Hellerup, men det har været fantastisk spændende.  
     Held og lykke fremover. 

Annette Ladegaard 
 
 
 
 
Cochraneannonce (hel side) – se særskilt fil 
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Call for Applications for the 
Scandinavian Training Program in Intensive Care Medicine 

 
The Scandinavian Society of Anaesthesiology and 
Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an 
advanced Inter-Nordic training program in Intensive 
Care Medicine. The training program is limited to 25 
trainees. The training period is 2 years, starting January 
2002. During the training period the SSAI organises 6 
courses. These courses will circulate in all the Nordic 
countries and the common language will be English.            
The training period includes an exchange program with 
a clinic in another country.  
     During the 2-year period the trainee will be 
appointed a host clinic. The host clinic will employ the 
trainee in an appropriate position during the training 
program. A minimum of one year of clinical training 
should be done in a university clinic.  
     The trainee is expected to attend the examination for 
the European Diploma in Intensive Care Medicine and 
acquire the European Diploma in Intensive Care 
(EDIC) awarded by the European Society of Intensive 
Care Medicine. 
     Trainees completing the 2-year Inter-Nordic 
training program will receive a certification in 
Intensive Care Medicine from the SSAI. All expenses 

for this program (including travelling, accommodation 
and a fee for each course) have to be covered by the 
host clinic. Applicants must be young specialists in 
Anaesthesiology. 
     For further information please contact chairman of 
the SSAI Inter-Nordic training program, Anders 
Larsson, phone +45 3977 7177, e-mail: 
andla@gentoftehosp.kbhamt.dk, Niels Andersens Vej 
65, Gentofte University Hospital, DK-2900  Hellerup, 
Denmark 
     Application form including documented interest in 
intensive care medicine and a curriculum vitae (one 
original and two copies) should be sent to the Secretary 
of the SSAI Steering Committee of the Inter-Nordic 
training program before November 15, 2001:  
 
Mrs Dorte Klit, Department of Anaesthesiology and 
Intensive Care 
Gentofte University Hospital, DK-2900  Hellerup, 
Denmark 
Telephone (+45) 39 77 33 91; Fax (+45) 39 77 76 25; 
E-mail dokli@gentoftehosp.kbhamt.dk 

 
Application form 
 
Name__________________________________________________________________________________ 
 
Title___________________________________________________________________________________ 
 
Home address____________________________________________________________________________ 
 
Working address__________________________________________________________________________ 
 
Country_________________________________________________________________________________ 
 
E-mail (home/work)_______________________________________________________________________ 
 
Phone (home/work)_______________________________________________________________________ 
 
I hereby apply for the Inter-Nordic training program in Intensive Care Medicine. All expenses for this program 
(including travelling, accommodation and a fee for each course) have to be covered by the host clinic.  
 
 
Date____________________________________________________________________________________________ 

(Signature of the applicant and name in capital letters) 
 
 
Date       _____ 

(Signature of the chairman of the host clinic and name in capital letters) 
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Orion Pharma  
Orion Pharma har bidraget med 400.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med deltagelse i 
intensivkurserne for de danske deltagere, der startede den nordiske intensivuddannelse i 2001. 

Lars Peter Wang 
 

DEBAT 
 
Rationel fugtning af O2 ? 
O2- behandling er ofte påkrævet i den perioperative periode og særligt – hvis ikke altid - i den umiddelbart 
postoperative periode (1, 2, 3).  
     Administrationen foregår i de fleste tilfælde ved lave flow  (< 3 liter/min ) via nasopharyngeal kateter, 
nasalkateter m. skumgummisvamp eller binasal kateter (4). 
     Adskillige opvågningsafsnit på landets sygehuse anvender ”boblefugtere” med passage af O2 i lavt flow 
gennem éngangsbeholdere af plast med sterilt vand. Endskønt disse éngangsbeholdere har vist sig sikre 
m.h.t. krydsinfektioner trods genanvendelse (5), er det svært at finde rationalet for brugen af sådanne 
systemer:  

• ”fugtervandet” - og dermed ilten - afkøles ved passagen gennem beholderen. Det medfører en relativ 
fugtighed på ca. 20 % ved legemstemperatur, hvis man går ud fra almindelig stuetemperatur i vores 
tempererede klima.  

• Selv om man bringer rumtemperaturen op til  tropegrader vil man have yderst ringe relativ 
luftfugtighed i den tilledte O2  (6). 

 
Uden at forhøre sig om forbrugets størrelse hos leverandørerne af disse éngangs”fugtere” , kan man tillade 
sig at konkludere, at der kan spares penge uden kvalitetstab ved at  undlade brugen af dette udstyr til iltterapi. 
 
Referencer: 

1) Greif R, Alca O, Horn EP, Kurz A, Sessler DI. Supplemental perioperative oxygen to reduce the incidence of 
surgical-wound infection. Outcome Research Group. N Engl J Med 2000 Jan 20;342(3):161-7. 

2) Gottrup F. Prevention of surgical-wound infection. N Engl J Med 2000 Jan 20;342(3):202-4. 
3) Pedersen T. Observation og behandling i opvågningsstuen. I Jørgen Viby Mogensen og  

Thomas Vester-Andersen: Anæstesi, p.281. 2001 FADLs Forlag A/S, Copenhagen. 
4) Gottrup F. Iltens betydning for heling og udvikling af infektion i sår. Ugeskr Læger 2001 Febr 12;163(7):901-2 
5) Golar SD, Sutherland LL, Ford GT. Multipatient use of prefilled disposable oxygen humidifiers up to 30 days: 

patient safety and cost analysis. Resp Care 1993 Apr;38(4):343-7. 
6) Weber MW, Palmer A, Jaffar S, Mulholland EK. Humidification of oxygen with unheated humidifiers in 

tropical climates. Pediatr Pulmonol 1996 Aug;22(2):125-8. 
      Allan Horn 

 
 

På hvilket grundlag bygger vi vores kliniske beslutninger? 
Anvendelse af human albumin til kritisk syge patienter, evidens og klinisk erfaring. 
 
Den løbende diskussion efter offentliggørelsen af meta-analysen i British Medical Journal i 1998 (1) som 
viste øget dødelighed ved brug af human albumin til kritisk syge patienter,  har været præget af dyb skepsis 
hos mange klinikere. Meta-analysen viste at præparatets skadelige virkning er så udtalt, at meta-analysen 
estimerede, at for hver 17 patienter, der behandles med human albumin, vil præparatet medvirke til et ekstra 
dødsfald. Skadevirkninger i denne størrelsesorden er sjældne, hvilket da også førte til et prompte fald i 
brugen af albumin i Storbritannien til ca. halvdelen i løbet af de efterfølgende år. Også i Danmark har der 
været et udtalt fald i forbruget. I 1997 blev der solgt for 38 mio. kr. til sygehussektoren, i 1999 for 20 mio. 
kr.  
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    Det har været fremført, at der er patofysiologiske argumenter for at albumin skulle være gavnligt, og det 
var også forfatterne til Cochrane reviewets oprindelige hypotese at forøgelse af se-albumin ville øge 
overlevelsen. Men der er lige såvel fremført patofysiologiske argumenter for at albumin kan være skadeligt.  
     Flere (2, 3) har med deres indlæg i Ugeskr. Læg. om anvendelse af human albumin til kritisk syge 
patienter tilført overvejelser omkring Cochrane-reviewet (1) og krydsfeltet mellem forskere og klinikere. 
Indlæggene har dog været tilbøjelig til at aflede diskussionen fra det egentlige: På hvilket grundlag skal vi 
bygge vores kliniske beslutninger – skal det være på baggrund at den foreliggende evidens – og hvis ikke, da 
på hvilket grundlag. 
     Selvom vi selv bruger en del tid på systematiske reviews, så mener vi ikke man skal overvurdere deres 
betydning.  Et review er et resume af den tilgrundliggende viden. Det er ganske enkelt, men man bør bygge 
sin praksis på den tilgrundliggende viden. En systematisk oversigt (som et Cochrane review) kan hjælpe en 
med at få overblik over den tilgrundliggende viden, det er dens formål. Når viden som den albumin reviewet 
på peger fremkommer, undrer det os at man ikke tager konsekvens af det. Vi ved godt det kan opfattes som 
provokerende at foreslå albumin afregistreret, men vi synes også det er provokerende at undervise kolleger 
og andre samarbejdspartnere – sygeplejersker etc. uden at i det mindste at forholde sig til at der er tvivl om 
albumins gavnlige effekt og indikationsområde. Det samme gælder  ved udarbejdelse af lægemiddel 
katalogets etc. Vi ved, at mange stiller spørgsmål tegn ved nogle af reviewets komponenter  - dette kan 
naturligvis diskuteres. Det ændrer imidlertid ikke ved det faktum at der ikke foreligger en eneste 
undersøgelse – kontrolleret eller ej – der påviser en gavnlig effekt af albumin hos kritisk syge patienter. Vi er 
derfor enige med Steen Rosthøj  i, at der mangler dokumentation for, at albumin bedrer overlevelsen hos 
kritisk syge patienter og at metaanalysen om albumin er meget bekymrende. 
     Vi har anmodet Sundhedsstyrelsen og andre institutioner om at der træffes foranstaltninger i forbindelse 
med anvendelse af human albumin. Dette finder vi er i samme ånd som den ekspertgruppe, som i 1999 
vurderede analysen for Committee on Safety of Medicines i England som ”has advised doctors to restrict 
the use of, and take special care when using, human albumin after concerns that far from saving life the 
preparation may actually increase mortality” (4). De konkluderede endvidere: “it has recommended that the 
indication for human albumin solutions should focus on the use of albumin to replace lost fluids rather than 
the underlying illness resulting in hypovolaemia and that hypo-albuminaemia in itself is not an appropriate 

indication, and that product information should contain warnings about the risks of hypervolaemia and 
cardiovascular overload and emphasise that monitoring in patients receiving albumin should be undertaken. 
     Vi kan naturligvis ikke udelukke at der findes subgrupper at patienter, der kunne have glæde af human 
albumin. Det er blot aldrig vist i videnskabelige undersøgelser. Rosthøj  påpeger at have klinisk erfaring for 
at svært ødematøse børn med nefrotisk syndrom kan afvandes med albumin-infusioner uden at dø af 
behandlingen, hvilket man selvfølgelig ikke kan afvise, men vi ved ikke om der er dokumentation for dette.  
     I relation til vurdering af meta-analyser af randomiserede forsøg henviser vi til tidligere indlæg i sagen (5, 
6).  Dog skal det understreget, at det er ikke rigtigt, at metaanalysens forfattere (1) ikke har vurderet 
arbejdernes kvalitet, ligesom man må “kræve, at kritikere kan påvise, at der er noget afgørende galt med 
meta-analysen og helst også, at albumin ikke blot er uskadeligt, men har en gavnlig effekt”. Vi er enige i, at 
det undertiden kan være en fordel at have folk med i en meta-analyse, der har praktisk erfaring med 
fagområdet, men det var også tilfældet for albuminanalysen.  
     Det er problematisk, at der er så stor en forståelseskløft imellem nogle klinikere og de forskere, der 
gennemfører randomiserede forsøg og metaanalyser. Denne kløft er også påpeget af andre (7). Vi er helt 
enige i, at det handler om at inddrage klinikerne, ikke at støde dem fra sig. Når klinikere har anvendt en 
behandling igennem mange år, kan de imidlertid være meget svære at råbe op, selv i tilfælde, hvor ny 
evidens tyder meget på, at behandlingen er skadelig.  
     Vi ser frem til efterårsmødet i DASIAM om albumin, hvor man vil drøfte problemerne og forsøge at 
skabe konsensus om der er indikation for fortsat anvendelse af human albumin til visse patientbehandlinger.  
 
Referencer 
1. Cochrane Injuries Group Albumin reviewers. Human albumin administration in critically ill patients: systematic 
review of randomised controlled trials. BMJ 1998;17:235-40.  
2. Rosthøj S. Albumin, evidens og metaanalyse: kan dommen appelleres? Ugeskr. Læg. 2001;163:1717-1719.  
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3. Jørgensen BG, Rasmussen LS, Heslet L. Mortalitet efter human albumin hos kritisk syge patienter med hypovolæmi. 
Ugeskr. Læg. 2001;163:600-602.  
4. Woodman R. Doctors advised to take special care with human albumin. BMJ 1999;318:1643.   
5. Møller AM, Pedersen T. Human albumin til kritisk syge patienter. Ugeskr. Læg. 2001;163:2259-2260. 
6. Pedersen T, Møller AM. Albumin, evidens og metaanalyse. Ugeskr. Læg. 2001;163:1719-1720. 
7. Collins R, MacMahon S. Reliable assessment of the effects of treatment on mortality and major morbidity, I: clinical 
trials. Lancet 2001;357:373-80. 

Tom Pedersen & Ann M. Møller 
The Cochrane Anaesthesia Review Group 

 
 
Hvorfor bør Propofol ikke anvendes til børn under 3 (16) år? Del II 
I sidste nummer af DASINFO opsummeredes baggrunden bag det danske forbud mod anvendelse af 
propofol til anæstesi af børn under 3 år og til sedation på intensivafdelinger af børn under 16 år. 
     Steen Henneberg har via diskussionsklubben på Internettet Paediatric Anaesthesia Club forespurgt 
børneanæstesiologiske kolleger i en række lande, hvorledes forholdene ser ud udenfor Danmark. 
 
- I Belgien er propofol tilladt til anæstesi til børn > 1 måned og til sedation af børn > 1 måned. Der findes 
doseringsvejledninger godkendt af sundhedsstyrelsen. 
- I England kan propofol anvendes til anæstesi af børn > 1 måned. 
- I Frankrig anvendes propofol til anæstesi af børn > 1 måned og til sedation > 16 år. 
- I Sverige kan propofol anvendes til anæstesiinduktion og kortere anæstesier til børn > 1 måned, såfremt der 
er indikation. 
- I Norge er propofol tilladt til anæstesi af børn > 1 måned og til sedation på intensivafdeling. 
- I USA og Canada bruges propofol til børn i alle aldre, såfremt speciallægen finder indikation herfor. 
- I Danmark har propofol også været anvendt til børn < 3 år, såfremt speciallægen har vurderet, at det var den 
bedste måde at bedøve barnet. 
 
I en række lande mener man således, at børn under 3 år ikke skal fratages muligheden for anæstesi med 
propofol med de fordele, som det indebærer sammenlignet med andre intravenøs midler eller med potente 
gasser. 
     Registrering af lægemidler er en kostbar proces i Danmark. Investeringen skal stå i forhold til det 
forventede udbytte for ansøgeren. Det er derfor usandsynligt, at producenterne vil ansøge om godkendelse af 
propofol til børn. Dette forhold skal dog ikke fjerne opmærksomheden fra det faktum, at midlet anses for at 
være det mest styrbare af de intravenøse stoffer og for at give den hurtigste opvågning samt få bivirkninger 
og bl.a. ringe tendens til at fremkalde postoperativ kvalme/opkastning. Stoffet er derfor det mest 
hensigtsmæssige til anvendelse ved (total) intravenøs anæstesi bl.a. på lokaliteter uden udsug af 
overskudsgas (MR- og CT-scanninger). 
     Det må derfor fortsat være i danske anæstesiologers og i de pædiatriske patienters interesse, at propofol 
godkendes til anæstesi af børn < 3 år. Vi har derfor tilskrevet Lægemiddelstyrelsen for at påpege det 
uhensigtsmæssige i den nuværende ordlyd i produktresuméet for propofol, og for at bringe det i tråd med 
praksis på mange anæstesiafdelinger. 

    Steen Henneberg  
Lars Peter Wang 

 
Nyt fra DASAIM´s hjemmeside 
På www.DASAIM.dk  finder du Selskabets hjemmeside som omtalt i sidste nr. af DASINFO.  
     Studerendes Anæstesiologiske og Tarumatologiske Selskab (SATS) er medtaget på hjemmesiden´s 
”hoved”. 
     Nyt punkt ( ny ”boks”) hedder Uddannelse. Herfra kan du bl.a. downloade den nye ”Uddannelsesbogen” 
med alle relevante filer. 
     Nyt punkt (ny ”boks”) hedder Debat. Overskriften er hentet fra DASINFO´s afsnit af samme navn. Her 
læser du indlæggene fra DASINFO – OG har mulighed for umiddelbart at give din egen kommentar. 

DASINFO nr. 3, Juli 2001   35

http://www.dasaim.dk/


 

     Nyt punkt er også Vejledninger. Her henter du hjælp en sen vagt, når du får en pt. som er blevet CO-
forgiftet – eller når du skal bedøve en patient, som oplyser, at han ikke vågner efter ”kurare”. Links til 
HovedOrtoCentrets Anæstesiafdeling på RH, hvorfra du klikker ind på Hyperbar Oxygenbehandling og 
Dansk Kolinesterase Kartotek´s retningslinier. 
 
Hjælp med at holde hjemmesiden levende og interessant for os alle – skriv et indlæg i Debatforum! 

Lars Peter Wang  
 
DASAIM´s Postmaster 
Postmaster (pm) er ansvarlig for, at  den elekroniske post (e-mail) kommer frem til rette vedkommende 
medlem af DASAIM. ”Betyder det, at pm læser mit brev, når jeg sender et brev til f.eks formanden for 
videreuddannelsesudvalget?”  NEJ, under ingen omstændigheder! 
     IT-udvalget har valgt en opsætning, hvor der opereres med såkaldte ”Funktions e-mail adresser”. Det vil 
sige, at der ikke officielt eksisterer personlige e-mail adresser. Fordelen er, at når f.eks udvalgsformanden 
skiftes ud, så er det stadig den samme e-mail adresse, man skal skrive til for at kontakte den nye formand. 
Dette lader sig gøre, fordi funktions e-mailene er såkaldte ”mail alias”, som er små elektoniske postkasser, 
hvis eneste formål er at videresende posten til personen/gruppens rigtige e-mail adresse. Og her kommer 
Postmaster ind, idet han er ansvarlig for, at de rigtige adresser er korrekte og opdaterede. Derfor er det meget 
vigtigt, at udvalgsmedlemmerne meddeler Postmaster, hvis de skifter deres e-mail adresse. Ellers modtager 
de ikke post tiltænkt dem, og afsender får fejlmelding,  
     På hjemmesiden kan brugeren klikke på f.eks udvalgene eller formændene for udvalgene. Derved får man 
mulighed for at sende en e-mail, hvorpå den korrekte modtageradresse er fortrykt. 
     De breve, der udfyldes med forkert adresse, sendes automatisk til Postmaster, som så videresender til den 
korrekte adresse, samt meddeler afsender, at han har adresseret forkert. Hvad der i den sammenhæng måtte 
komme Postmaster til kendskab er underlagt streng tavshedpligt. Det er således ikke ligegyldigt, om man 
skriver fætter.anæstesi@dasaim.dk hvis der skulle have stået fætter.anaestesi@dasaim.dk.  
     Udover vedligeholdelse skal Postmaster også forbedre og videreudvikle de elektoniske 
kommunikationsmuligheder. Foreksempel arbejdes der i øjeblikket med at finde en hensigtmæssig måde at 
arkivere den elektroniske kommunikation, således at man uden væsentligt besvær kan finde det igen, når 
nogen skal bruge det. 
     Postmaster kan altid kontaktes på:  postmaster@dasaim.dk 

Bjørn Mygil  
Postmaster  

medlem af DASAIM´s IT-udvalg 
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LEGATER 
 
 
Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fond 
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi 
videnskabeligt og fagligt under følgende former: 
1. uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, som 
anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbejde eller 
bemærkelsesværdig faglig indsats. 
2. ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, 
som har ydet en videnskabelig indsats eller til anæstesiologer, 
som ønsker at studere specielle emner. 
3. afholdelse af en "Erik Husfeldt-forelæsning" ved et af 
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 
møder. 
4. ydelse af tilskud til invitation af udenlandske 
foredragsholdere. 
   Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til 
Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fond, att.: Lrs. Svend 
Oppenhejm, Bredgade 23, 1260 København K., der cirkulerer 
ansøgninger til bestyrelsens medlemmer, der herefter 
foretager indstilling til Dansk Selskab for Anæstesiologi og 
Intensiv Medicins bestyrelse. 
   Ansøgningsfristen er 30. april og 30. september. 
 
 
Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat 
Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning af 
rygmarvsanæstesi, herunder specielt risikoen for og 
behandling af opstået lammelse og følgetilstande. Såfremt der 
på grund af udeblevne ansøgninger til det ovennævnte 
formål, kan legatets afkast anvendes til forskning vedrørende 
centralnervesystemets funktion i relation til anæstesi. Legatet 
uddeles én gang årligt til enkeltpersoner, institutioner, 
institutter eller etablerede forskningsprojekter, hvor dette 
måtte skønnes at være i overensstemmelse med legatets 
formål. Uddeling sker i portioner efter legatbestyrelsens skøn. 
Ansøgningstermin 30. april og 30. september. Der 
foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgning sendes til 
Jensa la Cours Legat, att.: Advokat Finn Altschulter, 
Bredgade 23, 1260 København K. 
 
Lippmann Fonden 
Lippmann Fonden kan søges af personer, der måtte have brug 
for støtte til lægevidenskabelige og humanitære formål inden 
for anæstesiologien. 
   Der foreligger ikke ansøgningsskemaer, men ansøgningerne 
skal sendes til Formanden for  Dansk Selskab for  
Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Uddelingen finder sted i 
forbindelse med den årlige Husfeldt-forelæsning. Der vil 
blive uddelt 1-4 portioner, primært til udgifter i forbindelse 
med uddannelse og studier i udland. Fondet støtter ikke 
rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor man ikke er 
aktiv deltager. 
Ansøgningsfrist 1. oktober. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dameca-legatet 
Dameca-legatet, der blev oprettet i 1995, kan søges af 
personer og grupper med speciel interesse indenfor området 
inhalationsanæstesi og/eller monitorering. 
   Der er 50.000 kr. til rådighed pr. år, og legatet kan uddeles i 
flere portioner. Legatet støtter ikke kongresrejser, hvor 
deltageren ikke er aktiv deltager. 
   Der foreligger ikke egentligt ansøgningsskema. 
Ansøgninger skal sendes til Formanden for Dansk Selskab 
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Uddelingen finder 
sted i forbindelse med årets Husfeldt-forelæsning, og 
formanden for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv 
Medicin og direktøren for Dameca a/s er 
bedømmelsesudvalg.              
Ansøgningsfrist 1. oktober. 
 
 
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, intensiv terapi, 
smertebehandling og præhospital behandling. 
   Ansøgning sendes til overlæge Doris Østergaard, 
Anæstesiologisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev senest den 
1. oktober. 
   Uddelingen vil finde sted i forbindelse med Dansk Selskab 
for Anæstesiologi og Intensiv Medicins generalforsamling.  
 
 
 
Holger og Ruth Hesses Mindefond 
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvikling 
inden for naturvidenskaberne. 
   Støtte ydes primært til forskning og udvikling af metoder 
og apparatur inden for anæstesiologien, eller til akut 
behandling af lunge-og kredsløbsproblemer. 
   Legatet uddeles til enkeltpersoner eller institutioner i få 
portioner. 
   Der foreligger ikke specielle ansøgningsskemaer, men 
ansøgning med kortfattet beskrivelse af projekt incl. budget, 
tidsplan, kortfattet curriculum samt oplysninger om evt. 
ansøgning om støtte fra andre steder. 
   Ansøgning i 3 eksemplarer sendes til Holger og Ruth 
Hesses Mindefond, c/o Inga Hesse Kovstrup, Brandsøvej 17, 
Skærbæk, 7000 Fredericia. 
   Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgningsmaterialet vil blive 
behandlet fortroligt. Uddeling finder sted på Holger Hesses 
fødselsdag den 26. november hos Ambu International A/S i 
Glostrup. 
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BØGER OG VIDEO: 
Anmeldelse af Resus Sim Prehospital - PC-simulator-program på CD-rom 
Dette PC-baserede simulatorprogram i præhospital diagnostik og behandling er udviklet af Sophus Medical 
gruppen i samarbejde med Falcks Redningskorps og Københavns Brandvæsen. Denne såkaldt professionelle 
udgave indeholder i alt 45 forskellige patienthistorier,  og programmet fås også i "basics" og "standard" 
udgaver. Denne udgave kan indstilles til brugere på forskellige nivauer, svarende til basal genoplivning, til 
det aktuelle og  de  kommende  ambulancebehandlerniveauer samt til avanceret ekspert-niveau. Ligeledes  
kan varierende retningslinjer for resuscitation vælges som reference, nemlig de nye internationale fra år 2000 
samt de tidligere europæiske og amerikanske retningslinjer. Sygehistorierne omfatter cerebrovasculære 
sygdomstilstande, hjerte- samt lungesygdomme og andre tilstande. Sværhedsgraden i sygehistorierne 
spænder vidt. 
     Programmet er bygget op over 2 scenarier: skadestedet og undervejs  i ambulancen. Der er både video og 
lyd, der kan fravælges. Sygehistorierne starter med en lille  video, hvor  ambulancen kaldes ud. Det tager lidt 
tid for en standard pc-bruger som undetegnede at finde ud af, hvordan programmet bruges i praksis. Man kan 
dels interagere med selve billedet, idet man kan klikke direkte på objekterne, fx. den enkelte redder,  på 
apparaturet, fx. defibrillatoren, eller på patienten. Derudover indeholder skærmbilledet et panel af 
muligheder: undersøgelse  og håndtering af  patienten,  luftvejshåndtering og ventilation samt kredsløb og 
indgift af medikamenter, væsker samt defibrillering. Inden for disse kategorier er der yderligere opdeling - 
ved undersøgelse af patienten er der således mulighed for at stille spørgsmål, se patientjournalen (opdateres 
løbende), observere kliniske tegn, håndtere patienten og samt vælge yderligere undersøgelser. Det kræver 
lidt tid, før man bliver fortrolig med kategorierne, og det er ikke uvæsentligt, da et af programmets store 
styrker er, at der er en løbende tidsregistrering, så man arbejder under pres. Ligeledes tager de enkelte 
procedurer tid, således at man ikke umiddelbart kan foretage flere ting på én gang. Og det er ikke altid, at de 
ønskede interventioner, som feks anlæggelse af intravenøs adgang lykkes. 
     Programmet er intenderet bygget op over "ABC-konceptet" - dvs. umiddelbar diagnostik og behandling  
af Airway, Breathing og Circulation problemer, men princippet  er  ikke konsekvent gennemført, og man må 
lære sig programmets  spilleregler undervejs. Således betyder "check the airway" kun inspektion af mund og 
svælg for  fremmedlegemer, mens  "look, listen, feel" anvendes ved undersøgelse af  vejrtrækning , men  
ikke i forbindelse med undersøgelse af  luftvej eller kredsløb. Interventionene ilttilførsel og  ventilation er 
adskilt - hvilket er relevant - men det er ikke muligt at vælge samtidigt at give 100% ilt og ventilere. 
     Udover den præhospitale behandling på stedet omhandler programmet også den vigtige beslutning om, 
hvornår transport af patienten til hospitalet skal begyndes. Undervejs til hospitalet fortsætter den løbende 
tidsregistrering, og der oplyses om køretiden til hospitalet. Patientens tilstand udvikler sig under transporten. 
Sessionen kan stoppes på et hvilket som helst tidspunkt, eller løbes til ende i tidstro registrering, eller man 
kan springe frem i historien ved at lade tiden "løbe hurtigere".  
     Det bedste ved programmet er den såkaldte intelligente debriefing: Efter hver session kommer der nøje 
redegørelse med tidsangivelser på alt, hvad der er blevet foretaget, og der er umiddelbar respons på hver af  
handlingerne, sluttende af med en samlet point-score og samlet kommentar - fx. - efter hukommelsen: "the 
drug treatment you gave was incorrect. You must administer pharmacological treatment more carefully". 
Eller: "Your basic airway handling is a bit rusty!". De enkelte scenarier udvikler sig forskelligt fra gang til 
gang og veksler i sværhedsgrad, således at man med udbytte kan gentage de enkelte historier og fortsætte 
træningen. 
     Disse to forhold - at de enkelte scenarier udvikler sig og veksler i sværhedsgrad samt den konkrete 
debriefing - er meget værdifulde i træningen og er programmets store styrker. Ligeledes er det nyttigt, at 
programmet kan indstilless til de forskellige profiler, svarende til forskellige kompetenceområder.  
     Programmet er imidlertid ikke velegnet til at demonstrere nytten af  avanceret  præhospitalbehandling, 
slet ikke i forbindelse med hjertestop. Det skyldes, at alle scenarier baseres på, at to reddere, og kun to 
reddere er tilstede. Det betyder, at så snart avanceret hjertestopbehandling  påbegyndes, såsom anlæggelse  af  
intravenøs adgang,  intubation og indgift  af medikamenter, ophører den pågældende behandlende person 
med at  ventilatere eller give hjertemassage - dvs den basale genoplivning går i stå. Disse basale 
behandlinger skal ligeledes vælges genoptaget, ellers sker det ikke automatisk, hvilket er meget pædagogisk. 
På denne måde  illustreres klart, at avanceret hjertestopbehandling ikke alene kræver mere avanceret udstyr, 
fx til luftvejshåndtering og flere medikamenter, men  kræver flere behandlende personer tilstede. 
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Programmet vil vinde betydeligt ved, at det blev muligt at tilkalde yderligere hjælp i form af  lægeambulance 
(eller et hold paramedics i en evt. amerikansk version). 
     Programmet er velegnet til selvstudium i præhospital diagnostik og behandling, for såvel 
ambulancemandskab som læger og sygeplejersker, bl.a. som baggrund for øvelser og team-træning med 
figurant eller manequin.  
     Prisen er oplyst til : Basics-udgaven: kr. 618,50, standard-udgave kr 1268,75 og professional udgaven kr. 
2337,50 (inkl moms) og der tilbydes afdelings, flerbruger og netværkslicenser. Web: 
http//www.sophusmedical.dk 

Erika F. Christensen 
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NÆSTE MØDER 
SFAI-annonce (hel side) – se særskilt fil   
 
Invitation to the Scandinavian Critical Care Clinical Trials Group ´s (SCCTG) 
meeting August 30 to September 1, 2001 in Copenhagen 
The purpose of SCCTG is to support and facilitate multi-center clinical trials in intensive care medicine in 
the Scandinavian countries. Two preliminary meetings have been held, one in connection with the Swedish 
Society of Anaesthesia and Intensive Care´s annual conference in Uppsala, in August 2000 with about 20 
participants and the other at Hemavan, with about 35 participants in April this year. During these meetings 
there were discussions about different research topics and about the opportunities by creating a research 
network. In Copenhagen the topics will be among others: The structure of the group and cooperation with 
SSAI and the national societies, how to formalise and organise specific research projects and very important, 
how the real opportunities (manpower and economy) are for the different departments to participate in this 
effort. Furthermore protocols for future studies will be presented and discussed. 
     The meeting will be held at Pharmacia  Over gaden neden vandet 7, 1414 København K, telephone (+45) 
32 96 52 00. Accommodations will be at Hotel SAS Globetrotter or Hotel SAS Scandinavia, which are 
located close to the Pharmacia  facilities. With support from our sponsors the costs for hotel accommodation 
(2 nights), pension (dinner Thursday, breakfast, lunch and dinner at Friday, breakfast and lunch Saturday) 
and social arrangement will be estimated 3500 Dkr per person. 
 
Preliminary programme: 
 
Thursday August 30 
16.00-17.00 Arrival 
17.30-19.30 Meeting 
20.00          Dinner 

Friday August 31 
09.00-12.00 Meeting 
12.00-13.30 Lunch 
13.30-15.30 Meeting 
15.30-Social arrangement and 
Dinner 

Saturday September 1 
09.00-12.00 Meeting 
12.00-13.30 Lunch 
13.30 - Departure 

 
 
Please submit protocols for future studies to Ola Winsö or Anders Larsson before August 1, 2001. 
For more information, please contact: 
 

Dr. Ola Winsö 
Department of Anesthesiology and IC 
Norrlands University Hospital 
S-901 85 Umeå 
Sweden 
Telephone: (+46) 90-785 00 00 
E-mail: ola.winso.us@vll.se 

 

             Anders Larsson MD, DMsc 
             professor in anesthesiology and IC 
             Copenhagen University 
             Dept. of Anesthesiology 
             Gentofte University Hospital 
             Niels Andersens Vej 65 
             DK-2900  Hellerup 
             Denmark 
             tel +45 39 77 71 77, secr. +45 39 77 33 91 
             fax +45 39 77 33 17 
 

 
 
For registration send e-mail before June 15, 2001 to: Dr. Connie Lærkholm Hansen: cscohn@vestamt.dk 
 
 
CEP-annonce (hel side) – se særskilt fil 

DASINFO nr. 3, Juli 2001   40



 

2. Skandinaviske møde om 
Søvnapnø, Non-Invasiv Ventilation 
og Hjemmerespiratorbehandling 

13.-15. september 2001 
Panuminstituttet,København 

 
Program: 
 
13/9: Kursus i teknikker til monitorering og analyse af søvn: 
09.00-09.45 Basale aspekter ved polysomnografi. Poul Jennum,Glostrup 
09.45-10.30 Manuel og automatisk søvnanalyse. Kim Dremstrup Nielsen, Aalborg 
10.30-11.00 Kaffe 
11.00-12.00 Kardioresp. monitorering og analyse. M. Laub, København og O. Nørregaard, Århus 
12.00-13.00 Lunch 
13.00-13.30 Andre fysiologiske målinger. Poul Jennum. Glostrup 
13.30-14.00 Analyse og videoovervågning af patienter med anfald. Jørgen Alving, Dianalund 
14.00-14.20 Kaffe 
14.20-16.00 Praktiske øverlser 
18.00: Modtagelse og buffet på Københavns Rådhus 
  
14/9: Søvnapnø, Non-invasiv Ventilation og hjemmerespiratorbehandling: 
08.30-08.35 Åbning og velkomst. Michael Laub. 
08.35-10.00 Epidemiologi i Skandinavien 
10.00-10.45 Kaffe, postersession og udstilling 
 Søvnapnø: (Chairman Michael Laub, København) 
10.45-11.30 Søvnapnø og trafik 
11.30-12.00 Rekommandationer, diskussion 
12.00-13.00 Lunch 
 NIPPV: (Chairman: Ole Nørregaard, Århus) 
13.00-13.30 Akut NIPPV på den intensive afdeling 
13.30-14.15 ALS 
14.15-14.45 Kaffe, postersession, udstilling 
14.45-15.30 Børn 
15.30-16.30 Workshop 
19.00 Festmiddag, Restaurant Nimb, Tivoli 
 
15/9  Hjemmerespiratorbehandling: (Chairman: Søren Gellett, Århus) 
09.00-09.20 Historie 
09.20-10.00 Patientoplæg. 2 respiratorbrugere 
10.00-10.45 Kaffe, postersession og udstilling 
10.45-12.30 Etik. Paneldiskussion 
12.30-13.30 Lunch 
13.30-14.00 Respiratorbehandling i eget hjem 
14.00-14.30 Respiratorbehandling på institution 
14.30-15.00 Kaffe 
15.00-15.45 Workshop: apparatur 
 
Arrangører: Respirationscenter Øst og Vest. Yderligere oplysninger: www.scanresp.com eller rekvirér 
program på Respirationscenter Øst, Rigshospitalet, tlf. 3545 3072, fax. 3545 2863. 
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DASAIM´s KURSER 

 
Efteruddannelsesudvalget, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 

indbyder til K-126 
 

Ekkokardiografi for anæstesiologer 
 

Tid: Torsdag den 25. oktober fra kl. 09.30 og fredag den 26. oktober 2001 til kl. 15.30. 
Sted: Konferencelokale I og II, 2. sal, Aalborg Sygehus. 
Kursets formål: At indføre deltagerne i basal teori og praktis inden for transthorakal og transoesophagal 
ekkokardiografi. Dette gøres via demonstrationer fra Ekkokardiografisk Laboratorium, hjertekirurgisk 
operationsstue, Intensivafdeling samt videodemonstrationer og forelæsninger. 
Målgruppe: Anæstesilæger 
Kursusledere: Overlæge Lise Knudsen, Anæstesiologisk afd., Aalborg Sygehus og afdelingslæge, dr.med., 
ph.d. Erik Sloth, Anæstesiologisk afd., Skejby Sygehus. 
Undervisere: Overlæge Jens Berning, Kardiologisk afd., Aalborg Sygehus; overlæge, ph.d. Geert Espersen, 
Kardiologisk afd., Aalborg Sygehus; overlæge Bodil Steen Rasmussen, Anæstesiologisk afd., Aalborg 
Sygehus; Afdelingslæge Frank Steensgaard, Kardiologisk afd., H:S Rigshospitalet; Afdelingslæge, dr.med., 
ph.d. Erik Sloth, Anæstesiologisk afd., Skejby Sygehus; Overlæge, dr.med. Bent Østergaard Kristensen, 
Kardiologisk afd., Skejby Sygehus. 
Antal deltagere: Max 30. 
Sponsor: GE Medical systems. 
Kursusafgift: 2.000 kr. incl. frokost og kaffe samt middag torsdag aften, men excl. overnatning 
Ansøgning senest 1. oktober 2001 til overlæge Grethe Astrup, Anæstesiologisk afdeling, Århus 
Kommunehospital, 8000 Århus C. 
Program: 
 

 
Program torsdag 25. oktober 

 
09.30: Velkomst med kaffe og rundstykker. (LK). 
 
09.40: Ekkokardiografi i anæstesiologien. (ES). 
10.10: TEE – den normale undersøgelse, teori,    planer, 

M-mode, udmåling af dimensioner. Demonstration 
fra ekkolab. (JB/GE). 

 
10.55: Kaffe 
11.00: Hands on. (JB, GE, ES, FS, R1-læger). 
 
12.30: Frokost 
 
13.30: Doppler incl. demonstration fra ekkolab.(GE/JB). 
14.00: Hands on. 
15.30: Pit-falls i ekkokardiografien. (FS). 
16.30:  
17.00: Pause. 
19.00: Fælles middag – Restaurant Stygge Krumpen, nær 

Jomfru Ane Gade. 

 
Program fredag 26. oktober 

 
09.00: TEE – den normale undersøgelse, teori, planer, M-

mode, udmåling af dimensioner. Demonstration fra 
ekkolab. (JB/GE). 

 
10.00: Kaffe 
10.10: Anæstesiologiske cases vedrørende TTE + TEE. 

(ES). 
11.10: Transmission fra hjertekirurgisk operation.(BR). 
11.50: Kardiologiske cases vedrørende TTE + TEE: 
           1. Aortadissektion. 
           2. Mitralprolaps, eventuelt myxom. 
           3. Aortastenose, hypertrofisk ventre ventrikel. 
           4. Endokardit.  
            (JB/GE/BØK). 
 
12.50: Frokost 
 
13.50: Hands on på voluntør + eventuelt 

”patienter”.(JB;GE;ES; R1-læger). 
15.00: Evaluering og kaffe. (LK) 
15.30: Slut og hjem.            
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Efteruddannelsesudvalget, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 
indbyder til K-127 

Pædiatrisk Anæstesi 
 

Tid: Torsdag den 15. november 2001 kl. 09.00-17.30. 
Sted: Amtssygehuset i Herlev. 
Målgruppe: Anæstesiologer, som jævnligt bedøver børn. 
Formål: Opdatering af viden indenfor pædiatrisk anæstesi. Simulatorbaseret træning af akutte 
situationer med efterfølgende diskussion.  
Form: Simulator træning og workshop. - Kurset vil  blive meget deltager aktivt. 
Deltagerne får inden kurset tilsendt materiale om de cases, der bliver trænet i simulator sessionerne. 
Workshop emner: Regionale blok. Hvilke børn skal overflyttes, hvorfor og hvordan. Det intensive 
barn med RS-virus infektion. 
Antal deltagere: Max. 24. 
Kursusledere: Overlæge Søren Walther-Larsen, Anæstesiologisk afd., Juliane Marie Centret, H:S 
Rigshospitalet og afdelingslæge Helle Thy Østergaard, Anæstesiologisk afd., Amtssygehuset i Herlev. 
Undervisere: Overlæge, dr.med. Steen Henneberg, Anæstesiologisk afd., Juliane Marie Centret, H:S 
Rigshospitalet; Afdelingslæge Rolf Holm-Knudsen, Anæstesiologisk afd., H:S Rigshospitalet; 
Overlæge Søren Walther-Larsen, Anæstesiologisk afdeling, H:S Rigshospitalet; Afdelingeslæge 
Kirsten Eriksen, Anæstesiologisk afd., H:S Rigshospitalet; Overlæge Søren Jepsen, Anæstesiologisk-
Intensiv afd., Odense Universitetshospital; Afdelingslæge John Jacobsen, Anæstesiologisk afd., 
Amtssygehuset i Herlev; Overlæge Doris Østergaard, Anæstesiologisk afd., Amtssygehuset i Herlev 
og Afdelingslæge Helle Thy Østergaard, Anæstesiologisk afd., Amtssygehuset i Herlev. 
Sponsorer: Abbott Laboratories A/S & B. Braun Medical A/S 
Kursusafgift: 1.000,- kr. inkl. frokost og kaffe. 
Ansøgning senest 15. oktober 2001 til overlæge Grethe Astrup, Anæstesiologisk afdeling, Århus 
Kommunehospital, 8000 Århus C. 
Program: 
 

Tid Alle 

09.00-09.15 Velkomst 

09.15-09.45 Introduktion 

09.45-10.30 SIM 1 Workshop 1 SIM 2 Workshop 2 

10.30-10.45 Pause 

10.45-11.30 Debriefing  SIM 1 SIM 2  Debriefing  Workshop 1 

11.30-11.45 Pause 

11.45-12.30 Workshop 1  Debriefing  Debriefing  Workshop 1  SIM 1  SIM 2  

12.30-13.30 Frokost 

13.30-14.15 SIM 2  Workshop 2  SIM 1 Debriefing  Debriefing  

14.15-14.30 Pause 

14.30-15.15 Debriefing  SIM 2  SIM 1  Debriefing  Workshop 3  
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15.15-15.30 Kaffepause 

15.30-16.15 Workshop 2  Debriefing  Debriefing  Workshop 2  SIM 2  SIM 1  

16.15-16.30 Pause 

16.30-17.15 Workshop 3  Debriefing  Debriefing  

17.15-17.30 Evaluering 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Til SvendborgTryk: denne ansøgnings formular trykkes på bagsiden af en annonce) 

Ansøgning om optagelse på: 
 

 K 126 -  Kursus i Ekkokardiografi for anæstesiologer –  
Torsdag den 25. og fredag den 26. oktober 2001 i Aalborg 
(deadline 1. oktober 2001) 

 K 127 –  Kursus i Pædiatrisk anæstesi –  
Torsdag den 15. november 2001 i Herlev 

 (deadline 15. oktober 2001) 
 
 
Husk kryds ud for det ønskede kursus! 
 
 
Navn: 
Adresse:  
Postnummer/By:    Telefon: 
 
Stilling:    
Afdeling: 
Hospital/Sygehus: 
 
 
                dato    underskrift 
 
Ansøgning til overlæge Grethe Astrup, Anæstesiologisk afdeling, Århus Kommunehospital, 8000 Århus C.  
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ØVRIGE KURSER 
 
1-dagskursus i rationel håndtering af centrale venekatetre til kronisk brug 
Tid:  Alle mandage, onsdage og torsdage fraset ugerne 26-33, uge 42-43 og uge 52.  

Alle kursusdage kl. 8.00 -14.30 inklusiv frokost. 
Sted: H:S Rigshospitalet, Abdominalcentrets Anæstesiklinik afsnit 2041, Blegdamsvej 9, 2100 

København Ø. 
Målgruppe:  Anæstesilæger, kirurger, nefrologer og andre medicinske specialer, der beskæftiger sig med 

anlæggelse og udskiftning  af permanente venekatetre. 
Der kan optages mellem 3 og 6 kursister pr. uge. 

Indhold: Teoretisk gennemgang af adgangsveje, katetervalg, umiddelbare og sene komplikationer. 
Oprettelse af kvalitetssikringsmodel, gennemgang v.h.a. tavle, overhead og video. 
Praktisk undervisning i anlæggelse af tunneleret permanent dialysekateter v.h.a ultralyd og 
gennemlysning. 

Undervisere: Afdelingslæge Frans Swiatek, Anæstesiafd. 2044 ABD., H:S Rigshospitalet. 
Overlæge Steen Henneberg, Anæstesiafd. 4013 JMC, H:S Rigshospitalet. 
Afdelingslæge Desiree Rosenborg, Anæstesiafd. 4013 JMC, H:S Rigshospitalet. 
Overlæge Poul L. Christensen, Anæstesiafd., Centralsygehuset i Esbjerg. 
Overlæge Allan Horn, Anæstesiafd. 2044, ABD., H:S Rigshospitalet. 

Tilmelding:  Sekretær Karen Birck Mark,  Abdominalcentrets Anæstesiafdeling, H:S Rigshospitalet 
Telefon: 35 45 22 33, Fax 35 45 25 52. 

Afgift:  800 kr. til dækning af undervisningsudstyr samt frokost i Rigshospitalets kantine. 
 
 
Kurs i Intensivvård Fri SK-kurs i Göteborg  
Intensivvård 
Tid: 15.-19. oktober 2001 
Kursledare: Bengt-Åke Henriksson (bengt-ake.henriksson@medfak.gu.se) & Stefan Lundin 
(stefan.lundin@medfak.gu.se) 
Kurssekreterare: Helena Odenstedt, Anestesi och Intensivvårdskliniken, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/S-413 45 Göteborg 
Program: Cirkulationsfysiologi och patofysiologi; Hemodynamisk optimering; Inotrop behandling vid 
cirkulationssvikt; Vätske- och elektrolytbalansrubbningar; Respirationsfysiologi och patofysiologi; 
Ventilationsbehandling och monitorering; Infektion på IVA och dess handläggning; Akut njursvikt och dess 
handläggning; Akut leversvikt och dess handläggning; Akut pancreatit och dess handläggning; 
Koagulationsrubbning: monitorering och handläggning; Sedering och smärtstillning av IVA-patienter; 
Nutrition av IVA-patienter; Organdonation m.m.;  Falldiskussioner och grupparbeten ingår. 
Kursavgift 5.000. 
Ansökan helst på av SFAI fastställd blankett för fria SK-kurser insändes till:  Doc Bengt-Åke Henriksson, 
CIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/S-413 45 Göteborg, snarast dock senast 30 juni. Förfrågan kan 
göras på telefon 031/342 10 00 personsökare 7847. 
Kommentera nyhetsbrevet:  http://swan.medicallink.se/pass/forum/index.cfm?ThreadID=47  
Välkommen till SWAN! http://swan.medicallink.se 
 
 
Airway management for Anaesthesiologists - a SSAI approved Course 
You are hereby invited to the third course in Airway Management supported by the Scandinavian Society of 
Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) at Rigshospitalet in Copenhagen. 
Goal: The participants will acquire theoretical and practical knowledge and skills in managing patients’ 
airways. Following the course, a diploma will be issued. 
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Participants: Specialists and Senior Trainees in Anaesthesiology and Intensive Care. The course is open for 
all nationalities. 
 
Course content 
Theory/lectures: 1. The actual state of the field of airway management. 2. Preoperative evaluation of the 
airway. 3. Various algorithms for airway management. 4. Preparing for awake intubation. Sedation and 
topical analgesia. 5. Fiberoptic intubation. 6. The “Cannot Intubate Cannot Ventilate”-situation. Recognition. 
Management choices. Role of Laryngeal Mask Airway (LMA)/ Intubation Laryngeal Mask (ILMA) and 
crico-thyrotomi. 7. Safe extubation of the trachea (the use of tube-exchangers). 8. Documenting and 
communicating a difficult airway (to the benefit of the patient and future caretakers). 9. Frontline – what 
next? 
Practical/workshop: 1. Fiberoptic intubation. 2. Oxygenation through the cricothyroid membrane. 3. Use of 
the ILMA. 4. On a full-scale simulator, Simman: Managing the “Cannot Intubate Cannot Ventilate”-situation 
and other challenging airways. 5. Retrograde intubation. 6. Various laryngoscopes (Macintosh, Miller, 
McCoy). 
Course language: English. 
Time: Saturday, November 10, 2001, 08.45-17.00. 
Location: H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen, Denmark 
Course fee: 1700 DKK, including coffee and lunch. 
How to participate: As practical training is an essential part of the course, the number of participants is 
limited. - For further information please contact Secretary Gitte Blom, Department of Anaesthesia and 
Intensive Care, 4132, Rigshospitalet, DK-2100 Copenhagen Ø. Phone: +45 35 45 34 74, fax: +45 35 45 29 
50, E-mail: dkk@rh.dk 
Dead-line: Application (see below) must be received before October 10, 2001.  
Internet: www.an-rh.dk/luftvej/ssai-kursus.htm - from where application form can be downloaded. 
 
 
ATLS® DANMARK - ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT 
Tilmelding: Kurserne annonceres på ATLSs hjemmeside. Tilmelding sker lettest ved udfyldelse af tilmeldingsformular 
på ATLS hjemmeside http://www.atls.dk 
 
Luftvejshåndtering for anæstesilæger 
Læs om vores kursus på http://www.an-rh.dk/luftvej/ssai-kursus.htm 
 
Workshop i axillaris blokade til ambulant håndkirurgi 
Tilmelding: Zbigniew K. Nielsen, Anæstesiafdeling 4132, H:S Rigshospitalet. e-mail: zjkn@rh.dk; telefon 
35 45 80 36; fax 35 45 29 50.
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 KONGRESKALENDER 
 
International Trauma and Critical Care Society. Trauma: A Team Approach to the Clinical Challenge. 
Mediterranian Cruise (lyder indbydende!),  
13.-24. August, 2001  
(Information: info@nwas.com) 
 
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 
20.-24. august 2001, Lund 
(Information: Konferenssekretariatet sfai.usil@skane.se; www.anest.lu.se) 
 
Ambulatory Surgey in the New Millennium   
23.-26. august 2001, Stockholm 
(Information: ESRA, Options Eurocongress Ltd., c/0 Avenue Louise 228, B-1050 Brussels, Belgium. Tlf. +32-2-
346.53.01; fax +32-2-346.36.37/54.35; e-mail: esra@options.com.cy).  
 
23rh Annual Meeting of the European Academy of Anaesthesiology.  
30. august – 1 september 2001, Graz, 
(Information: www.eaa2001.at) 
 
Austrian Internations Congress 2001 – Anaesthesia & Intensive Care: The emerging Discipline 
12.-14. september 2001, Wien. 
(Information: Ögari Austrian Society of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Care Medicine, Johann Nepomuk 
Vogl Platz 1/1, A-1180 Vienna, Austria. Tlf. +43-1/406 48 10; fax +43-1/406 48 11; e-mail: oegari@oegari.at; 
www.oegari.at). 
 
Annual Scientific meeting of the Association of Anaesthetists of Gr. Britain & Ireland.  
12.-14. september 2001, Belfast.  
(Information: meetings@aagbi.org) 
 
Annual ESRA, EuroPain, ESOA Congress 
19.-22. september 2001, Warsawa, Polen. 
(Information: E-mail: esra@options.com.cy og zundert@iae.nl). 
 
43 Congrès National d´Anesthésie et de Réanimation 
20.-23. september 2001, Paris 
(Information: SFAR, 74, rue Raynouard, F-75016 Paris, France. Tlf. 01 45 25 82 25; fax 01 40 50 35 22; e-mail: 
sfar@invivo.edu; www.sfar.org) 
 
Refresher Course in Anaesthesiology 
22.-23. september 2001, Durban, South Africa. 
(Information: Congress Office, Department of Anaesthesia, University of Natal, Private Bag 7, Congella 4013, Durban, 
South Africa. Tlf./fax +27 31 260 4472;  
e-mail: mailiti@med.und.ac.za. http://www.und.ac.za/med/anaesth/sasa2001.thml). 
 
2nd All Africa Anaesthesia Congress 
in conjunction with the National Congress of the South African Society of Anaesthesiologists 
23.-26. september 2001, Durban, South Africa. 
(Information: Congress Office, Department of Anaesthesia, University of Natal, Private Bag 7, Congella 4013, Durban, 
South Africa. Tlf./fax +27 31 260 4472;  
e-mail: mailiti@med.und.ac.za. http://www.und.ac.za/med/anaesth/sasa2001.thml). 
 
14th European Society of Intensive Care Medicine – annual congress  
30. september-3. oktober 2001, Geneva, Schweiz. 
(Information: Congress secretariat: ESICM, Mrs Sizanne Smitz-De Smet, 40 Avenue Joseph Wybran, B-1070 Brussels. 
Tlf. +32 2 559 03 55; fax +32 2 527 00 62; e-mail: public@esicm.org; http://www.esicm.org). 
 

DASINFO nr. 3, Juli 2001   47

mailto:info@nwas.com
mailto:sfai.usil@skane.se;
http://www.anest.lu.se/
http://www.eaa2001.at/
mailto:oegari@oegari.at;
http://www.oegari.at/
mailto:meetings@aagbi.org
mailto:esra@options.com.cy
mailto:zundert@iae.nl)
mailto:sfar@invivo.edu;
http://www.sfar.org/
mailto:mailiti@med.und.ac.za
http://www.und.ac.za/med/anaesth/sasa2001.thml)
mailto:mailiti@med.und.ac.za
http://www.und.ac.za/med/anaesth/sasa2001.thml)
mailto:public@esicm.org;
http://www.esicm.org)/


 

American Society of Anaesthesiology 
13.-17. oktober 2001, New Orleans, Louisiana, USA. 
(Information: http://www.asahq.org) 
 
12th Annual Meeting 
25.-27. oktober 2001, Budapest, Ungarn 
(Information: K&M congress Ltd., Podmaniczky u.75, H-1064 Budapest. Tlf. +36-1-301-200; fax +36-1-301-2001; e-
mail: kandm@matavnet.hu; http://www.kmcongress.hu) 
 
8th World Congress of Intensive and Critical Care Medicine: Intensive Care in the New Millenium  
28. oktober - 1. november 2001, Sydney, Australien. 
(Information: e-mail: iccm@icmsaust.com.au og www.iccm.aust.com). 
 
DASAIMs Årsmøde 
1.-3. november 2001, København 
(Information:  DASINFO nr. 3, juli 2001 og www.dasaim.dk) 
 
2nd International Symposium on Pain Control and Regional Anaesthesia – ESRA 
4.-11. november 2001, Jaipur, Indien 
(Information: ESRA, Options Eurocongress Ltd., c/0 Avenue Louise 228, B-1050 Brussels, Belgium. Tlf. +32-2-
346.53.01; fax +32-2-346.36.37/54.35; e-mail: esra@options.com.cy) 
 
55 Postgraduate Assembly  
7.-11. December 2001, New York, USA 
(Information: The New York State Society of anesthesiologists, 360 Lexington Avenue, Suite 1800, New York, NY 
10017 USA. Tlf. 1-(212)867-7140; fax 1-(212)867-7153; http://www.nyssa-pga.org) 
 
10th International Pain Clinic 
4.-8. maj 2002, Sardinien. 
(Information: World Society of Pain Clinicians. E-mail: wspc@options.com.cy) 
 
OAA (Obstetric Anaesthesia and Analgesia) Annual Meeting 
9.-10. maj 2002, Nottingham, UK 
(Information:OAA Secretariat, PO Box 3219 Barnes, London SW13 9XR, UK. Tlf. +44(0)20 8741 1311; fax +44(0)20 
8741 0611; e-mail: registrations@oaa-anaes.ac.uk;  http://www.oaa-anaes.ac.uk) 
  
9th International conference on Health Promoting Hospitals 
16.-18. maj 2001, København. 
(Information: DIS Congress Service copenhagen A/S, Herlev Ringvej 2 C, 2730 Herlev. Tlf. 44 92 44 92; fax 44 92 50 
50;  http://www.es.euro.who.int og http://www.univie.ac.at/hph/). 
 
2002.  
 
Winter Scientific Meeting of the Association of Anaesthetists of Gr. Britain & Ireland.  
18. –19. januar 2002, London. 
(Information: meetings@aagbi.com) 
 
International Anesthesia Research Society (IARS)  
16.-20. marts 2002, San Diego, California. 
(Information: e-mail: iarshq@iars.org og www.iars.org) 
 
Euroanaesthesia 2002. Joint Meeting EAA & ESA 
6.– 9. april 2002, Nice, Frankrig .  
(Information: secretariat.esa@euronet.be) 
 
10th International Pain Clinic. World Society of Pain Clinicians.  
4.– 8. maj 2002, Sardinien.  
(Information: wspc@options.com.cy) 
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Trauma Care 2002. 15th Annual Trauma and Critical Care Symposium.  
23. – 25. maj 2002, Stavanger.  
(Information: www.Traumacare2002.com  og Dr. Søreide. Tlf. (+47) 5151 800).  
 
1st Joint World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy 
29. maj-1. juni 2002. Barcelona, Spanien. 
(Information: ESRA, Options Eurocongress Ltd., c/o Avenue Louise 228, B-1050 Brussels, Belgium. Tlf. +32-2-
346.53.01; fax +32-2-346.36.37/54.35; e-mail: esra@options.com.cy) 
 
Annual Meeting of the German Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine.  
26.– 29. juni 2002, München.  
(Information: mcn@mcn-nuernberg.de) 
 
Annual Scientific Meeting. Association of Anaesthetists of Gr. Britain & Ireland.  
18. – 20. september 2002, Bournemouth.   
(Information: metings@aagbi.org) 
 
American Society of Anaesthesiology 
12.-16. oktober 2002, Orlando, Florida, USA. 
(Information: http://www.asahq.org) 
 
12th International Symposium on Brain Edema and Brain Tissue Injury 
10.-13. november 2002, Hakone, Japan. 
(Information: e-mail:  2002-office@umin.ac.jp) 
 
2003 
 
International Anesthesia Research Society (IARS) 
22.-26. marts 2003, New Orleans, Louisiana. 
(Information: e-mail: iarshq@iars.org og www.iars.org) 
 
Euroanaesthesia 2003.  
31. maj – 3. juni 2003, England (?).   
(Information: www.euroanaesthesia.org) 
 
27th SSAI-kongres.  
16.– 20. august 2003, Helsinki.  
(Information: per.rosenberg@hus.fi) 
 
American Society of Anaesthesiology 
11.-15. oktober 2003, San Francisco, California, USA. 
(Information: http://www.asahq.org) 
 
2004 
 
International Anesthesia Research Society (IARS) 
27.-31. marts 2004, Tampa, Florida 
(Information: e-mail: iarshq@iars.org og www.iars.org) 
 
13th World Congress of Anaesthesiologists 
17.-23. april 2004, Paris, Frankrig 
 
American Society of Anaesthesiology 
23.-27. oktober 2004, Las Vegas, Nevada, USA. 
(Information: http://www.asahq.org) 
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American Society of Anaesthesiology 
22.-26. oktober 2005, New Orleans, Louisiana, USA. 
(Information: http://www.asahq.org) 
 
 
DASAIM´s officielle e-mailadresser 
 
Bestyrelsen   bestyrelse@dasaim.dk 
Anæstesiudvalget  anaestesi.udv@dasaim.dk 
Børneanæstesiudvalget  boerneanaestesi.udv@dasaim.dk 
Efteruddannelsesudvalget  efterudd.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 
Postmaster   postmaster@dasaim.dk 
Postoperativ rehabiliteringsudvalg postop.rehab.udv@dasaim.dk 
Præhospital udvalg  praehospital.udv@dasaim.dk 
Sekretariat   sekretariat@dasaim.dk 
Thoraxanæstesiudvalg  thoraxanaestesi.udv@dasaim.dk 
Videreuddannelsesudvalg  videreudd.udv@dasaim.dk 
 
Udvalgsformændenes adresser er  fmd.xxxxxx.udv@dasaim.dk 
 
Webmaster   webmaster@dasaim.dk 
Kasseren   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.suite.dk 
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