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Sommer søndag
- nationen holder fri…
I DASAIM skal vi finde melodien for årsmødet og manges tanker kredser
allerede om 7. - 9. november. Programmet er ved at tage form, hvilket I kan
forvisse jer om i dette nummer af DASINFO. Se midtersiderne, tag dem ud,
nyd Tina Calundann’s flotte design og læg dem på skrivebordet så I husker
at få planlagt deltagelsen hjemme i afdelingen. Årsmødet byder på et bredt
sammensat program, som strækker sig fra specifikke, faglige spørgsmål til
ledelsesmæssige aspekter. En decideret nyskabelse er ”gruppesamlingerne”, hvor de enkelte fagområder samles til diskussion af eventuelle emner
og problemer samt opstilling af kandidater til udvalgene og andre hverv.
Vi fortsætter årets tema ”anæstesiolog i udlandet” med et rejsebrev fra
Annemarie B. Thomsen, Australien. Samtidig begynder overvejelserne om
næste års tema. Når vi har set ud i verdenen i år møder vi mange spændende organisatoriske elementer og bliver således sporet ind på en mere
narcissistisk vinkel: ”Hvordan har vi det som anæstesiologer i Danmark”.
Nettet lever og takket være Frans Swiatek begynder der at åbne sig helt
nye muligheder. Nettet er ved at blive omdannet fra envejs- til tovejskommunikation. Dette afprøver vi i denne tid med den vejledende afstemning:
DASINFO navne konkurrence. Gå ind og påvirk beslutningerne på
www.dasaim.dk Der er tale om et udviklingsprojekt som åbner muligheder
for bredere deltagelse i afstemninger. Hvis større afstemninger afvikles i
dette forum vil der frigøres tid på f.eks. generalforsamlingerne til debat.
Der er dannet elektroniske tilmeldingsblanketter. Vi skaber nu et forskernetværk med online tilmelding – brug det hvis du vil være med!
Endelig opfordres I til at sende en fil (HTML eller Word-format) om jeres
afdeling.
Således er målet, at samtlige anæstesiafdelinger i Danmark bliver præsenteret kort på DASAIM’s hjemmeside, på den måde afdelingen nu vælger.
Sæt et link på siden hvis I ønsker at henvise til større materialer, som
instrukser eller lignende.
Stig Yndgaard

Indholdsfortegnelse
LEDER

LEGATER...................................................................................................................... 24

Højt til loftet, Mogens K. Skadborg ............................................................. 4

KURSER
ÅRSMØDE 2002
DASAIM’s Smertepris 2002, Stig Yndgaard ....................................... 7

DASAIM-kurser:
Transkraniel Doppler ..................................................................................... 27

DASAIM’s Uddannelsespris 2002, Bjørn Mygil ................................ 7

Pædiatrisk anæstesi ........................................................................................ 28

Indkaldelse af videnskabelige bidrag
Jørgen Viby Mogensen, Jørgen B. Dahl ..................................................... 9

Tilmelding til DASAIM-kurser ................................................................. 29

Program for DASAIM’s Årsmøde 2002....................... Midt i bladet

Øvrige kurser:
Airway management for Anaesthesiologists ................................... 31

Tilmelding til Årsmødet 2002.................................................................... 11

ORIENTERING
Fokusartikel:
Rejsebrev fra Australien
Annemarie Bondegaard Thomsen ........................................................... 12
Kongres- og mødereferater:
Reserapport från ”The 22nd international
symposium on intensive care and emergency
medicine” i Brussels, marts 2002
Anders Larsson .................................................................................................... 16
Uddannelse og forskning:
DASAIM Forskningsseminar, maj 2002
Lars S. Rasmussen............................................................................................. 19
Revideret samarbejdsaftale
omkring intensiv behandlingsforløb
Reinhold H. Jensen ............................................................................................ 19
Videnskabelige afhandlinger..................................................................... 20
Beskrivelse af fagområdet thoraxanæstesi
Udvalget for thoraxanæstesi ......................................................................... 20

KOMMENDE MØDER
ESRA: Perifere blokader, teori og praksis ......................................... 32
Ernæringsbehandling
– med vægt på parenteral ernæring ...................................................... 34

KONGRESKALENDER......................................................................................... 36
E-MAIL ADRESSER .............................................................................................. 38

Generalforsamling DAO
Der indkaldes til generalforsamling i Danske
Anæstesiologers Organisation fredag d. 8. november 2002,
kl. 16.00 – 18.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel,
København. Dagsorden ifølge vedtægter.

Generalforsamling DASAIM

Lederforum, Else Hjortsø ............................................................................. 22

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for
Anæstesiologi og Intensiv Medicin fredag d. 8. november
2002, kl. 19.30 – 22.30 på Radisson SAS Scandinavia Hotel,
København. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og
uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Udkast til kommissorium, lederforum,
Else Hjortsø ........................................................................................................... 23

Indlæg til DASINFO sendes til Redaktøren:

SSAI, nordisk forskningsnetværk omkring
intensiv medicin
Else Tønnesen, Ebbe Rønholm .................................................................... 21

Referat af 5. ordinære generalforsamling
i FAPA, marts 2002, Ole Berner ............................................................... 23
Efteruddannelsesregistrering, Grethe Astrup ................................. 24
Scandinavian Training Program
in Intensive Care Medicine......................................................................... 26

Overlæge Stig Yndgaard, H:S Rigshospitalet, AN, HJE 4142
Tlf. 3545 1710 / 3545 3044 – Fax 3545 2683
E-mail: redaktoer@dasaim.dk
Manuskripter og indlæg modtages meget gerne elektronisk
eller på diskette i Word.

DEADLINES DASINFO
DASINFO nr. 4, oktober 2002, Deadline 1. september 2002
DASINFO nr. 1, januar 2003, Deadline 1. december 2002
DASINFO nr. 2, april 2003, Deadline 1. marts 2003
DASINFO nr. 3, juli 2003, Deadline 1. juni 2003

Juli 2002 · DASINFO · 3

Nogle smerter er svære at
beskrive med ord

Som det første lægemiddel har Gabapentin Pfizer fået indikationen til behandling af neurogene
smerter efter helvedesild og smertefuld diabetisk neuropati.
Gabapentin er effektiv neurogen smertebehandling, der giver:
Signifikant smerteeffekt allerede efter første behandlingsuge (ref 1)
Signifikant forbedret søvn allerede efter første behandlingsuge (ref 1)
Gabapentin har ingen kontraindikationer og ingen klinisk interaktioner.

GABAPENTIN PFIZER
til neurogene smerter

Ref 1. Rice et al. Pain, November 2001. 94(2): 215-224.

GABAPENTIN Pfizer (forkortet produktresumé)
Indikationer: Supplerende behandling af partielle epileptiske anfald, som ikke er tilfredsstillende kontrolleret med andre antiepileptika. Smertefuld diabetisk neuropati og postherpetisk neuropati.
Dosering: Epilepsi: Voksne og børn over 12 år: Initialt højst 600 mg/døgn. Derefter øges dosis med højst 600 mg/døgn indtil vedligeholdelsesdosis på 900-2400 mg/døgn fordelt på 3 daglige doser er
nået. Smertefuld diabetisk neuropati og postherpetisk neuropati: Initialt højst 600 mg/døgn. Derefter øges dosis med højst 600 mg/døgn indtil vedligeholdelsesdosis på 900-2400 mg/døgn fordelt på
3 daglige doser er nået. Enkelte patienter kan have behov for 3600 mg/døgn. Dosis reduktion ved nedsat nyrefunktion hos ældre. Kontraindikationer: Ingen. Særlige advarsler og forsigtighedsregler
vedrørende brugen: Dosisreduktion, seponering el. skift til andet antiepileptikum bør foretages gradvis over mindst én uge. Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med blandede anfaldslidelser,
hvori der indgår absencer. Interaktioner: Antacida nedsætter Gabapentins biotilgængelighed op til 24%. Graviditet: Erfaring savnes. Amning: Gabapentin passerer over i modermælk i så stor en mængde,
at det ikke kan udelukkes, at det diende barn påvirkes. Forsigtighed tilrådes. Bivirkninger: Bivirkninger er som regel beskrevet som lette til moderate med en median varighed på to uger. De hyppigste
bivirkninger er forstyrrelser i centralnervesystemet, søvnighed, ataksi, svimmelhed, træthed, hovedpine, kvalme og/eller opkastning, vægtøgning, nervøsistet, søvnløshed, nystagmus, parestesi og appetitløshed. Pakninger og priser pr. 26. november 2001: Vnr. 006520: Kapsler 300 mg – 50 stk. kr. 343,35. Vnr. 007863: Kapsler 300 mg – 100 stk. kr. 664,90. Vnr. 007874: Kapsler 400 mg
– 100 stk. kr. 828,60. Vnr. 007885: Tabletter 600 mg – 100 stk. kr. 1.281,70. Vnr. 007896: Tabletter 800 mg – 100 stk. kr. 1.626,00. Udlevering B. Tilskudsberettiget. Trafikfarlighed:
Mærkning. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Pfizer. Forkortet produktresumé er baseret på det fuldstændige prouktresumé (29. marts 2001), som kan rekvireres hos Pfizer ApS,
Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. Tlf.: 44 20 11 00.
Pfizer ApS·Lautrupvang 8·DK-2750 Ballerup·Tlf 44 20 11 00·Fax 44 20 11 04·www.pfizer.dk

Højt til loftet
✦✦✦ Leder

I et omskifteligt og stadigt forandrende
sygehusvæsen er indfaldsvinklerne for
arbejdet med at omsætte videnskabelige
resultater ofte en kompliceret (og langsommelig) affære. Det fordres at mange
forhold medinddrages, for at nye videnskabelige erkendelser kan finde deres
naturlige placering i den mængde af behandlingsmæssige tilbud som heldigvis
oftest medvirker til, at øge kvaliteten af
det arbejde også anæstesiologer udfører.
Lad mig med vedtægterne minde om
at: ”Selskabets formål er at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af
Selskabets discipliner samt yde rådgivning
i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål” –
og Selskabets discipliner er: anæstesi, intensiv medicin, smertediagnostik og smertebehandling, akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt
katastrofemedicin.” Disse ærværdige formål er kun interessante hvis Selskabet
formår at bidrage til at de kan omsættes
til praktisk handling. Det er der heldigvis
mange eksempler på i Selskabets historie
og aktuelt er der rekommandationer for
anæstesi i speciallægepraksis på trapperne. Se næste nummer af DASINFO!
Baggrunden for den rådgivning som
Selskabet bidrager med er som altid, i videst muligt omfang, baseret på videnskabelig erkendelse – men selv om indsigt i
videnskabens bidrag er en nødvendig forudsætning for at kunne rådgive – er det
ikke en tilstrækkelig forudsætning.
Lægefagligt virke foregår i et dynamisk
samspil med den praksis vor vi alle skal

agere – et samspil der, når det fungerer
optimalt, udmønter sig i en kollektiv indsats der forhåbentligt har det fælles formål at bedre behandlingen af syge mennesker.
En forståelse heraf er baggrunden for
at Selskabet med glæde hilser det velkomment at der inden for Selskabets
rammer er taget initiativ til etablering af
et Lederforum. Initiativet er fint i tråd
med den politik som bestyrelsens arbejde bærer præg af – der skal være højt
til loftet og selv om man har særlige interesser er dette ikke ensbetydende med at
man nødvendigvis har særinteresser.
Bestyrelsens arbejde skal netop koordinere alle positive initiativer der fremmer
Selskabets formål – og dette sker bedst
gennem den gensidige ”musketér-ed”
som et virke inden for Selskabets (brede)
rammer giver mulighed for: ”Én for alle –
alle for én” – måske lidt romantik fra en
svunden tid – men efterlevet som en fælles horisont, nok alligevel ikke nogen
ringe vejledning for, hvorledes Selskabet
også i årene fremover skal fastholde det
anæstesiologiske fællesskab.
Forhåbentlig vil arbejdet i Lederforum
kunne bidrage hertil – og at der er behov
for ledelsesbidrag til fremme af den
anæstesiologiske forskning kom tydeligt
frem under et netop afhold forskningsseminar, hvor erfarne og uerfarne forskere
etablerede de første kontakter i forsøget
på at etablere et landsdækkende netværk
for den forskningsinteresserede kollegaer inden for vort speciales mange disci-

pliner. Et konkret resultat er etablering af
elektronisk interessedatabase på
DASAIMs hjemmeside (se og brug
http://www.dasaim.dk/Nyheder.htm).
Databasen er kun et par uger gammel og
endnu er der kun få personer som har
fået skrevet sig i basen. Men se her hvilken spændvidde vort fag rummer af videnskabelige interesser: trykkammermedicin, dykkermedicin, informationsteknologi, smertefysiologi og -farmakologi, udvikling og implementering af evidensbaserede, perioperative anæstesiologiske
behandlingsprogrammer, hjernens blodtilførsel og stofskifte hos patienter med
meningitis, kolorektal-slimhindens ændringer ved humant septisk shock, indikatorer for akut og præhospital behandling, traumesystemer - effekt på mortalitet og patientforløb samt inflammation og
stress-respons præhospitalt hos svært
kvæstede og kritisk akut syge.
Ingen tvivl om netværkets store formidlende potentiale – ingen tvivl om at
erkendelse – herunder også videnskabelig erkendelse har mange ansigter.
Selskabet skal fremme den videnskabelige udvikling. Ledelsesfora må bidrage
til, at tegne forskningsbehovene tydeligt
op for de politiske beslutningstagere så
der skabes gode forskningsmiljøer i de
anæstesiologisk ledede afdelinger.
Derfor er det nødvendigt, at der er højt
til loftet.

Mogens K. Skadborg
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Ultiva – fra operationsstue
til intensivafdeling
NY INDIKATION
Nu kan Ultiva anvendes som smertestillende
i forbindelse med respiratorbehandling.

Dette er et kortfattet resumé af de vigtigste egenskaber ved produktet. Yderligere oplysninger er nødvendige før brug. Indikation(er): Analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi. Ultiva
kan anvendes til at give analgesi til mekanisk ventilerede patienter. Dosering: Ultiva kan anvendes fra 1 år og opefter. Ultiva er kun til intravenøs brug. Ultiva doseres individuelt efter respons. Bolusinjektioner kan ikke anbefales til patienter med spontan ventilation. Kontraindikationer: Epidural og intrathekal brug på grund af indholdet af glycin. Ved kendt overfølsomhed over for indholdsstofferne og andre fentanylanaloger. Brug af Ultiva
som eneste stof ved anæstesiindledning. Forsigtighedsregler: Ultiva bør kun gives af anæstesiologisk trænet personale og kun i omgivelser med udstyr til overvågning og understøttelse af respiratorisk og kardiovaskulær
funktion. Færdighederne skal inkludere etablering og vedligeholdelse af frie luftveje og assisteret ventilation – især ved brug af Ultiva i den postoperative fase. Muskelstivhed kan opstå ved de anbefalede doser. Som med
andre opioider er forekomsten af muskelstivhed relateret til dosis og administrationshastighed. Som med alle potente opioider ledsages dyb analgesi af udtalt respirationsdepression. Derfor må remifentanil kun anvendes steder, hvor der er tilgængeligt udstyr til at overvåge og behandle respirationsdepression. Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med respiratorisk dysfunktion. Meget svækkede, hypovolæmiske, hypotensive og ældre
kan være mere følsomme for remifentanils kardiovaskulære virkninger. Da Ultivas virkning ophører meget hurtigt, er der ingen tilbageværende opioidvirkning 5-10 minutter efter seponering. Ved kirurgiske indgreb hvor postoperative smerter forventes, skal der gives analgetika før seponering af Ultiva. Som andre opioider kan remifentanil forårsage afhængighed. Anvendelse af Ultiva til mekanisk ventilerede patienter bør ikke strække sig længere end 3 døgn. Ved anvendelse på intensivafdelinger skal der tages højde for udvikling af tolerance, hyperalgesi og hæmodynamiske forandringer. Alternativ analgetika og sedativa bør administreres til patienten inden seponering af Ultiva. Interaktioner: Remifentanil nedbrydes ikke af plasmakolinesterase, og der forventes ingen interaktioner med lægemidler, der nedbrydes via dette enzym. I lighed med andre opioider nedsætter remifentanil
den dosis af inhalations- og intravenøse anæstesimidler og benzodiazepiner, der er påkrævet til anæstesi. Hvis dosis af samtidigt indgivne CNS-deprimerende lægemidler ikke nedsættes, kan en øget bivirkningsfrekvens forårsaget af disse midler forekomme. De kardiovaskulære virkninger af Ultiva (hypotension og bradykardi) kan forværres hos patienter, der samtidig får medicin med hæmmende virkning på hjertet, såsom betablokkere og calciumantagonister. Graviditet og amning: Der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser hos gravide. Ultiva bør kun anvendes under graviditeten, hvis behandlingsindikationen opvejer den potentielle risiko for
fosteret. Ammende mødre bør tilrådes at ophøre med amning i 24 timer efter indgift af remifentanil. Bivirkninger: Meget almindeligt (>10%): Kvalme, opkastning, hypotension, muskelstivhed. Almindeligt (1-10%):
Postoperativ skælven, bradykardi, akut respirationsdepression, apnø, postoperativ hypertension. Usædvanligt (0,1-0,9%): Hypoxi, obstipation, postoperative smerter. Sjældent (<0,1%): Asystole/hjertestop (som regel efter forudgående bradycardi og ofte hos patienter, der fik Ultiva i forbindelse med andre anæstesimidler), sedation (under opvågning efter generel anæstesi). Meget sjældent er der set allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, hos
patienter, der fik Ultiva i forbindelse med et eller flere anæstesimidler. Overdosering: På grund af kort virkningsvarighed begrænses de mulige skadelige virkninger af overdosering til tiden umiddelbart efter indgift. Der er
hurtigt respons på seponering, og basalværdierne nås inden for 10 minutter. Ved overdosering eller mistanke om dette gøres følgende: Afbryd administrationen af Ultiva,
oprethold frie luftveje, påbegynd assisteret eller kontrolleret ventilation med ilt og oprethold adækvæt kardiovaskulær funktion. Hvis respirationsdepression er forbundet med muskelstivhed, kan det være nødvendigt at give en neuromuskulær blokker for at lette assisteret eller kontrolleret ventilation. Til behandling af hypotension kan infusionsvæsker, vasopressorer og
anden understøttende behandling anvendes. Ved behandling af svær respirationsdepression og
muskelstivhed kan en opioid-antagonist (f.eks. naloxon) gives intravenøst som antidot. Pakninger og priser: Udlevering BEGR. Tilskud 0. Vnr 19 95 05 Infusionssubstans 5 x 1 mg 330,70 kr. Vnr 19 96 12 Infusionssubstans
5 x 2 mg 627,60 kr. Vnr 19 96 61 Infusionssubstans 5 x 5
mg 1.517,80 kr. Forkortet i forhold til det af
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Sundhedsstyrelsen godkendte produktreNykær 68, 2605 Brøndby
sumé, der kan fås hos Glaxo Tlf: 3635 9100
SmithKline (marts 2002)

Årsmøde 2002
DASAIM’S SMERTEPRIS
2002

Indkaldelse af kandidater

Smertebehandling er et centralt element i anæstesiologisk sammenhæng. DASAIM uddeler en årlig pris inden for akut/
kronisk smertebehandling, for at stimulerer til fortsat udvikling inden for området.
I vurderingen af kandidaterne vil der blive lagt vægt på videnskabelig aktivitet og holdningsmæssig eller strukturel
bearbejdning af sundhedsvæsenet for at sikre bedre smertebehandling.
Når forslag til kandidater foreligger senest den 1. oktober 2002, vil bestyrelsen for DASAIM gennemgå forslagene, og
indstille en kandidat til prisen. Prisen overrækkes under festmiddagen på årsmødet den 9. november 2002.
Udover æren for Smerteprisen følger et:

Legat på kr. 10.000,- sponseret af

Bestyrelsen for DASAIM opfordrer alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. Forslagene kan enten
indsendes skriftligt til DASAIM’s sekretariat, på e-mail sekretariat@dasaim.dk eller via www.dasaim.dk.
Det skal fremgå, hvem forslagsstiller(ne) er.
På bestyrelsens vegne
Stig Yndgaard

Forslag til kandidater ønskes

DASAIM’S UDDANNELSESPRIS
2002

Uddannelsen skal hele tiden være i højsædet, og det ønsker DASAIM at medvirke til på mange fronter. Helst skal der ske en
fortsat udvikling af uddannelsesinitiativer, så anæstesiologer bliver dygtige og kompetente speciallæger. DASAIM ønsker
derfor forslag til kandidater til Uddannelsesprisen år 2002.
Prisen skal gives til en person, en gruppe eller en afdeling. I vurderingen af kandidater lægges der vægt på, at prismodtageren har ydet en ekstraordinær indsats til fremme af uddannelsen i anæstesiologi i bredeste betydning. Indsatsen kan være
såvel lokal, regional som landsdækkende. Der er ingen begrænsninger på karakteren af indsatsen.
Når forslag til kandidater foreligger senest den 1. oktober 2002, 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 den 9. november 2002. Prisen udgøres af et:

Legat på kr. 10.000,- sponseret af

Legatet kan frit anvendes til et af prismodtageren valgt formål.
Bestyrelsen for DASAIM skal derfor opfordre alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. Forslag kan
enten indsendes skriftligt til DASAIM’s sekretariat eller på e-mail uddannelsespris2002@dasaim.dk eller endnu bedre via
e-formular på DASAIM’s hjemmeside www.dasaim.dk. Det skal fremgå, hvem forslagsstiller(ne) er.
På bestyrelsens vegne
Bjørn Mygil
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S M E R T E B E H A N D L I N G

MANDOLGIN® UNO/
TRAMADOL
6 VEJE I SMERTEBEHANDLINGEN

24 timers
smertekontrol
med
én tablet

Mandolgin®/tramadol bruges ved
indikationen: Moderate til stærke
smerter og har dokumenteret
effekt**, men minimal risiko for
tilvænning.**
Mandolgin®/tramadol giver
samme smertelindring som
opioider - men færre gener for
patienten.***

πMANDOLGIN®/TRAMADOL
KAPSLER

Med Mandolgin® Uno/
tramadol kan du give dine
patienter en enkel daglig
smertebehandling.

Er ’drug of choice’ - det naturlige
valg ved starten af en smertebehandling.

MANDOLGIN®/TRAMADOL
RETARD
Her behøver dine patienter kun
tage smertestillende medicin to
gange dagligt - for at undgå at
smerterne skal styre deres liv.

MANDOLGIN®/TRAMADOL
BRUSETABLETTER

MANDOLGIN®/TRAMADOL
SUPPOSITORIER
Anvendes, når peroral indtagelse
ikke er mulig- f.eks. ved stærk
kvalme eller andet.
®

MANDOLGIN /TRAMADOL
DRÅBER
Med dråber kan den smertestillende behandling gives uden
synkebesvær - og med andre
indtag end vand.

Egenskaber: Syntetisk opioid med morphinlignende egenskaber. Indikationer: Moderate til stærke smerter. Kontraindikationer:
Ingen. Interaktioner: Alkohol, hypnotika og psykofarmaka med sederende virkning kan forstærke den CNS-depressive virkning.
Bør ikke gives sammen med eller 14 dage efter seponering af monoaminooxydasehæmmere. Samtidig indgift af carbamazepin
kan forkorte varigheden af den smertestillende effekt. Bivirkninger: Fysisk afhængighed og abstinenssymptomer (uro, angst,
nervøsitet, søvnløshed, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale gener) kan forekomme i forbindelse med terapeutiske doser.
Abstinenssymptomer svarer til dem, som forekommer i forbindelse med opiatabstinenser. Gastrointestinale gener: Kvalme,
opkastning og mundtørhed. CNS: Træthed, sløvhed, hovedpine og krampetilfælde er rapporteret. Andre: Anafylaksi kan forekomme, pruritus, Urticaria, svedtendens og hudrødme Forsigtighedsregler: Forsigtighed hos patienter, der behandles med
MAO-hæmmere. Bør anvendes med forsigtighed til patienter, der modtager medicin, som nedsætter krampetærsklen (tricyklise
antidepressiva og selektive serotonin genoptagelseshæmmere). Bør indtil videre ikke anvendes til patienter, som er i fuld
bedøvelse. (Erfaring savnes). Graviditet og amning: Kan anvendes. Dosering: Kapsler/ Voksne og børn over 15 år: 50-100
mg 3-4 gange daglig. Suppositorier/ Voksne og børn over 15 år: 100 mg 3-4 gange daglig. Dråber/ Voksne og børn over 15 år:
50-100 mg 3-4 gange daglig. Suppositorier/ Voksne og børn over 15 år: 50-100 mg 3-4 gange daglig. Mandolgin Retard depottabletter/ Bør ikke tages oftere end hver 12. time. Depottabletterne skal synkes hele og må ikke tygges eller knuses. Voksne
og børn over 12 år: Sædvanlig begyndelsesdosis er 75 mg to gange daglig. Hvis der ikke opnås smertekontrol, kan dosis titreres opad indtil smertekontrol opnås. Mandolgin Uno depottabletter/ Bør ikke tages oftere end hver 24. time. Voksne og børn
over 12 år: Sædvanlig begyndelsesdosis er én 150 mg tablet daglig. Hvis der ikke opnås smertekontrol, kan dosis titreres opad
indtil smertekontrol opnås. Overdosering: Respirationsinsufficiens. Dyspnø. Astmatisk vejrtrækning. Bronkospasmer.
Forværring af eksisterende astma. Førstehjælp: Symptomatisk behandling. Antidot: Naloxon.
Pakninger og priser pr. 10.12.01: Mandolgin Retard depottabletter 100 mg: 10 stk. 55,55 kr., 20 stk. 99,25 kr., 100 stk.
372,25 kr., 150 mg: 10 stk. 76,85 kr., 20 stk. 138,70 kr., 100 stk. 549,80 kr. 200 mg: 10 stk. 95,15 kr., 20 stk. 174,65 kr.,
100 stk. 722,85 kr. Mandolgin Uno depottabletter 200 mg: 10 stk. 133,60 kr., 20 stk. 229,65 kr., 100 stk. 840,75 kr., 300
mg: 10 stk. 191,80 kr., 20 stk. 335,85 kr., 100 stk. 1.252,50 kr., 400 mg: 10 stk. 249,95 kr., 20 stk. 442,10 kr., 100 stk.
1.664,25 kr. Mandolgin brusetabl. 50 mg: 20 stk. kr. 41,90 Mandolgin kapsler 50 mg: 20 stk. kr. 33,25 100 stk. 126,50 kr.,
100 mg: 10 stk. 50,50 kr., 30 stk. 130,50 kr., 100 stk. 350,00 kr. Mandolgin suppositorier 100 mg: 20 stk. kr. 89,55.
Mandolgin dråber 100 mg/ml: 1x20 ml kr. 112,80. Kapsler, dråber, brusetabl. og depottabletter: Udlevering A - G. Generelt
tilskudsberettiget. Suppositorier: Udlevering A. Generelt tilskudsberettiget. Alle priser er excl. recepturgebyr og incl. moms.

Referencer: * Produktresume, Lægemiddelstyrelsen, ** Drugs 1993, 46: 313-40, ***Bamingbad TA, Lanford RM. Hosp Med: 59(5)

GreyOdense

Bruges bl.a. hvis patienten ikke
kan eller vil sluge kapsler. På
den måde får man også patienten
til at drikke tilstrækkelig med
væske ved indtagelse.

Dette giver en større
compliance for patienten,
som oplever smertekontrol
24 timer i døgnet* - i en
behandling, der mindsker
variationen i serumkoncentrationen.*

Årsmøde 2002
Der indkaldes videnskabelige bidrag til årsmødet 2002
Ved indsendelsen præciseres det i hvilken form, det indsendte ønskes præsenteret:
• præsenteret ved posterudstilling – alle 3 dage
• præsenteret ved foredragskonkurrence – lørdag d. 9. november 2002
De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Scandinavian Society of Anesthesiology and
Intensive Care (SSAI) på
1. præmie kr. 5.000,00 · 2. præmie kr. 3.000,00 · 3. præmie kr. 2.000,00
Abstracts til både foredrag og posters indsendes til DASAIMs sekretariat senest d. 15. august 2002.

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen:
Tidligere publikation:

Bidragene må ikke tidligere have været offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift,
men må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster.

Vurdering:

Abstracts vurderes dels ud fra det 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 sprogligt tilfredsstillende?

Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen:
1. Valg af problemformulering 2. Metoden, egnethed 3. Resultatet
4. Betydning af resultatet 5. Præsentation, skriftlig 6. Præsentation, mundtlig
Jørgen Viby Mogensen og Jørgen B. Dahl

Vejledning for fremstilling af videnskabelige bidrag til Årsmøde 2002
Abstracts skal være på dansk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité
og om beregninger vedrørende det inkluderede antal patienter. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under
uddannelse hertil.
Foredrag:

Abstracts til de seks bedste foredrag vil blive offentliggjort i DASINFO 2002, nr. 4.
Foredrag som ikke udvælges til foredragskonkurrencen, kan præsenteres som posters.

Posters:

Fremstilles i målene 70 x max 120 cm.
Den bedste poster præmieres med kr. 2.000,-.
Alle posters præsenteres i DASINFO 2002, nr. 4.

Abstracts inddeles i:

1. Titel, forfatter(e), institution, (e-mail)
3. Metoder
5. Diskussion

2. Introduktion
4. Resultater
6. Konklusion

Abstracts bør fylde mindre end 500 ord af hensyn til spaltepladsen i DASINFO.
Organisationskomitéen Årsmøde 2002
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Tilmeldingsblanket
DASAIM’s årsmøde 2002 – 7. - 9. november
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S

Titel:

Navn:

Adresse:

Postnr. & by:

Navn på evt. ledsager:

Hospital/firma:

E-mail:
Betalingen dækker udgifter til de videnskabelige sessioner, sandwich torsdag, frokostbuffet fredag og lørdag samt kaffe alle 3 dage.
Derudover betales for aftenarrangementer: Buffet og revy torsdag, middag før DASAIM’s generalforsamling fredag samt festmiddag lørdag. Alle sociale arrangementer er åbne for medlemmer med ledsagere og repræsentanter fra vore samarbejdspartnere i
industrien. Af hensyn til afviklingen af breakfast- og frokostsymposierne, bedes du angive om du ønsker at deltage heri:
■ Breakfastsymposium 08.11.02 ABBOTT
■ Frokostsymposium 08.11.02 NORPHARMA

■ Breakfastsymposium 08.11.02 BAXTER
■ Breakfastsymposium 09.11.02 NOVONORDISK

Mødepakke

Dagsbillet

Inden 1/10

Efter 1/10

Inden 1/10

Efter 1/10

DASAIM-medlem, ikke speciallæge
DASAIM-medlem, speciallæge
Andre

600,- ■
1200,- ■
2000,- ■

1.000,- ■
1500,- ■
2500,- ■

300,- ■
600,- ■
1000,- ■

500,- ■
750,- ■
1250,- ■

Aftenarrangementer

Deltager

Ledsager Firma-deltager

Torsdag d. 7. november Aften-buffet og revy
Fredag d. 8. november Middag
Lørdag d. 9. november Festmiddag

150,- ■
150,- ■
350,- ■

150,- ■
150,- ■
350,- ■

Beløb

350,- ■
350,- ■
850,- ■

TOTAL:
Tilmeldingen sendes til:
DASAIM sekretariat, AN/OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf: 3545 6602, E-mail: sekretariat@dasaim.dk, Fax: 3545 2950 eller elektronisk via www.dasaim.dk

HUSK at angive tydeligt navn på indbetalingen! Det samlede beløb:
■ overføres til giro 807-7193
■ vedlægges i check, udstedt til DASAIM
■ ønskes trukket på Dankort:
Oplys kortnummer

og udløbsdato

Underskrift

Overnatning på Radisson SAS Scandinavia Hotel (reducerede priser for booking via DASAIM):
Priserne er excl. morgenbuffet (kr. 140,- i hotellets restaurant) og der afregnes direkte med hotellet ved afrejse.
Enkeltværelse kr. 1295,- Dobbeltværelse kr. 1395,■ Enkeltvær. ■ Dobbeltvær.

Ankomst dato:

Afrejse dato:
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ORIENTERING – Fokusartikel
✦✦✦ Rejsebrev fra Australien
Klokken er lidt i otte og jeg cykler af sted
langs floden, hvor smukke sorte svaner
med røde næb og en enkelt pelikan har
travlt med at finde føde. Den ellers så fredelige morgenstemning afbrydes af gennemtrængende skrig fra en flok farverige
Rainbow Lorikets, som krydser hen over
mit hoved, på vej mod træet med de røde
blomster med den eftertragtede søde
nektar. Selvom det stadig er tidligt på dagen, er temperaturen allerede oppe på
næsten 25 grader, en behagelig tør luft
der dufter skønt af eukalyptus, floden og
den omgivende røde jord. Nogle gange
må jeg knibe mig i armen – er dette nu
også virkeligt? Ja, det er ikke beskrivelsen af min sædvanlige tur langs
Lyngbyvejen på vej til Rigshospitalet.
Stedet er Adelaide i South Australia og
målet er endnu en arbejdsdag på
Intensive Care Unit på Royal Adelaide
Hospital.

I modsætning til Australiens øvrige stater, er South Australia ikke opstået på basis af en befolkning af tidligere straffefanger. Inspireret af Edward G. Wakefields
teorier om ”systematisk kolonisering”,
blev der i London i 1833 nedsat en arbejdsgruppe, med det formål at etablere
en ny koloni i den sydøstlige del af
Australien. I 1834 lykkedes det at få
rådighed over et passende landområde
og ”hovedstaden” Adelaide blev grundlagt af Colonel William Light, en fremsynet mand, kan man i dag konstatere ved
at bevæge sig rundt i byen.
Sundhedsvæsenet var længe en trist affære. I 1837 ankom den første læge, Dr.
Thomas Y. Cotter med titlen ” kolonikirurg”, og han indrettede straks et infirmeri i et telt. Forholdene var ganske utilfredsstillende og Dr. Cotters protester
herover medførte, at han i flere omgange
blev suspenderet fra sin stilling og han
endte med i 1839 at blive erstattet af en
ny kolonikirurg, Dr. James G. Nash. De
ringe hospitalsforhold skyldtes primært
en meget anstrengt økonomi, men i 1840
lagde George Gawler, daværende guvernør i South Australia, grundstenen til det
første egentlige hospital. Således indviedes Adelaide Hospital i 1841 med en sengekapacitet på 30. Staben af sygeplejersker var uuddannet og det kom til at vare
længe, inden Florence Nightingales teorier nåede til Adelaide. I 1844 kom en anden læge, Dr. Christopher Rawson
Penfold, til Adelaide. Med en filosofi om
at vin var god medicin, red han på hesteryg rundt og ordinerede vin til sine patienter. Hustruen Mary stod for vinfremstillingen - en virksomhed, som siden
hen blev langt mere betydende end lægegerningen, men det er en helt anden historie.... Man indså i 1850, at den voksende population nødvendiggjorde bygning af et større hospital. Desværre
måtte byggeriet udsættes på grund af
guldfeberen som følge af guldfund i

Royal Adelaide Hospital.
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Victoria i 1851. Størstedelen af de arbejdsføre mænd drog af sted og de
hævede samtidig deres indestående af
guldmønter i Adelaide Bank, hvilket førte
til økonomisk krise. Det nye Adelaide
Hospital kunne derfor først indvies i 1855
og siden er mange tilbygninger føjet til,
inkl. præfixet ”Royal”, som man fik tilladelse til at anvende i 1939.
I dag rummer Royal Adelaide Hospital
700 senge dækkende de fleste specialer
fraset obstetrik og pædiatri. Hospitalet
har hele South Australia som optageområde og i øvrigt Northern Territory, som
tidligere var en del af South Australia. Jeg
er ansat i Intensive Care Unit, som har
kapacitet til 20-21 respiratorkrævende patienter og samtidig rummer yderligere 8
monitorerede intermediærsenge.
Intensive Care Unit er derudover ansvarlig for organisation og bemanding af
South Australias ”Retrieval Service”, som
dels er en ”hotline” for læger i outbacken,
dels sørger for at transportere patienter
fra ulykkessted eller outbackhospital til
behandling på hospitaler i Adelaide.
Intensive Care Unit ledes af en administrerende overlæge og en oversygeplejerske. Herudover består staben af 10 overlæger (de fleste deltids, idet afdelingens
overlæger samtidig driver yderligere to
intensivafdelinger på private hospitaler i
Adelaide), 15 reservelæger, 10 afdelingssygeplejersker/kliniske sygeplejelærere,
et varierende antal forskningssygeplejersker samt næsten 200 menige sygeplejersker, en socialrådgiver, ? farmaceut, ?
diætist og 4 sekretærer. Afdelingen er opdelt i flere mindre afsnit, hvis funktion varetages af en overlæge for en uge ad gangen for at sikre kontinuitet. Staben af yngre læger består for ca. en fjerdedels vedkommende af folk, som netop har overstået turnus. En anden fjerdedel er læger
under uddannelse i anæstesi, emergency
eller intern medicin, som har brug for sideuddannelse eller blot har lyst til at
snuse til faget. Den tredje fjerdedel er ”visiting doctors from overseas”, og blot den
sidste fjerdedel er læger, som er under

uddannelse i specialet intensiv medicin,
der her er et selvstændigt speciale. De
fleste af de yngre læger udskiftes hver 3.
måned. Staben er absolut multikulturel
med kolleger fra Indien, Pakistan,
Tjekkiet, England, Irland, Belgien,
Danmark, Malaysia og Australien.
Dagarbejdet går fra 08.00 til 19.00 og
vagten fra 18.30 til 09.00. Bemandingen
med yngre læger er den samme uanset
ugedag. Den ugentlige arbejdstid er 38 timer, så der er en del fridage ind imellem
de lange dage eller efter de sædvanlige 3
nattevagter i træk, hvor man kun arbejder, sover og forsøger at overleve. I dagtid er man ansvarlig for mellem 5 og 9 patienter, afhængig af hvilket afsnit man er
tilknyttet. Nattevagterne kan være ganske travle, idet man sammen med en ganske ung læge uden anæstesi- eller intensiverfaring er ansvarlig for op til 28 patienter, har hjertestopfunktion, kaldes til
traumer mhp. luftvejshåndtering, superviserer læger i outbacken og om nødvendigt arrangerer at patienter transporteres
med helikopter/fly til hospitaler i
Adelaide.
Denne udrykningsordning aktiveres i
gennemsnit to gange i døgnet - en meget
spændende funktion, som har bragt mig
rundt i det meste af South Australia. Der
er altid to udrykningsteams i vagt, aften
og nat med tilkald hjemmefra.
Belægningsprocenten i afdelingen er meget tæt på 100 og det er her, i lighed med
de fleste andre intensivafdelinger, et problem at skaffe nok sengepladser. En ny
intensivafdeling med 24 senge samt 10 intermediærpladser er under opførelse og
planlægges taget i brug marts 2003. Man
har god hjælp af en meget dygtig og meget venlig sygeplejerskestab. I intensivafsnittet er sygeplejerske-patientratioen 1:1,
i intermediærafsnittet 1:2. Ikke alle sygeplejersker har intensivuddannelse men
mange er i gang med uddannelsen. For
hver 5-6 patienter er der desuden en
gruppeleder, en meget erfaren sygeplejerske, som er supervisor for de øvrige.
Der er ingen tvivl om, at disse gruppeledere gør livet en hel del lettere for afdelingens læger. Endelig er der en fælles
koordinator, som sørger for, at det hele

Undertegnede i helikopteren på vej for at hente en traumepatient.

hænger sammen. Der er altid en overlæge i vagt fra hjemmet og det forventes,
at denne holdes orienteret om større ændringer i løbet af vagten.
Afdelingen er multidisciplinær og dækker stort set alle specialer fraset hjerteog thoraxkirurgi, som har eget intensivt
afsnit. Ca. 50% af patienterne er traumepatienter, de øvrige er patienter med forskellige kirurgiske og medicinske sygdomme. Behandlingsprincipperne svarer
helt til, hvad der praktiseres i en dansk
intensivafdeling, og udstyret er i vidt omfang identisk. Afdelingen udfører dialyse,
forestår brug af aortaballonpumpe og er
meget aktiv hvad angår invasiv monitorering. Afdelingens læger udfører selv alle
praktiske indgreb som f.eks. anlæggelse
af pleuradræn og perkutane dilatationstracheostomier. Man er meget opmærksom på kandidater til organdonation og
de pårørende er oftest meget positive.
Afdelingen er forskningsaktiv og deltager
i flere multicenterstudier, senest SAFEstudiet, en randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af NaCl versus albumin, der er iværksat og betalt af de australske sundhedsmyndigheder, og som
inddrager de fleste intensivafdelinger i
Australien. To til flere af afdelingens overlæger er ansvarlig for disse forskningsak-

tiviteter, mens yngre læger sjældent er involveret. Forskningserfaring kræves ikke
for at få en uddannelsesstilling, men flere
uddannelsesstillinger skal afsluttes med
et mindre projekt. I øvrigt synes det vanskeligt for yngre læger at deltage i forskning. Dels roterer de hele tiden rundt på
forholdsvis korte ophold, dels bruges der
meget tid på de mange eksaminer, der
hele tiden skal bestås. Til gengæld er de
teoretisk såvel som praktisk meget velfunderede og altid opdaterede med den
seneste viden. Der er hver dag konference midt på dagen med deltagelse af
alle læger, sygeplejekoordinator, røntgenlæge, diætist, farmaceut og tre dage om
ugen en mikrobiolog. I et afslappet men
meget engageret forum fremlægges og
diskuteres alle patienter, og der lægges
strategier for den fortsatte behandling.
Een eftermiddag om ugen er der morbiditymøde, en anden journalclub, en
tredje undervisning ved yngre læger og
en ugentlig morgen underviser speciallæger de yngste læger i afdelingen.
Den største forskel fra en dansk intensivafdeling er, at alle journalnotater er
håndskrevne (og for det meste ulæselige), at alle ordinationer dagligt skal
håndskrives på ny, samt at der skal signeres for hver eneste dråbe NaCl.
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Sygeplejerskerne dobbelttjekker al medicin og alle væsker med hinanden og alt
signeres. Der holdes nøje regnskab med
opioid- og benzodizepinbeholdning, idet
alle udleveringer dobbeltsigneres og beholdningen opgøres ved hvert vagtskifte
af afgående og tiltrædende koordinator.
Jeg går ud fra, at den igangværende akkreditering i Danmark har medført et lignende bogholderi.
På trods af en meget restriktiv antibiotikapolitik, er der store problemer med
resistente bakterier. Der er et særligt afsnit til isolering af patienter koloniseret
med MRSA og et underafsnit kan yderligere isoleres i tilfælde af udbrud af
Ebola, noget vi dog ikke har set. Næsten
alle patienter, som har tilbragt mere end
to-tre uger i intensivt regi, koloniseres
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med MRSA og/eller gentamycinresistente pseudomonas. Også mere resistente stammer ses, et forhold der medførte lukning af nabohospitalets intensiv
afdeling i en uge og en masse polemik i
pressen, efter at jeg havde overflyttet en
patient dertil fra et privathospital i
Sydney. Royal Adelaide Hospitals thoraxintensive afsnit har netop været lukket
pga. en stribe tilfælde af dybe sårinfektioner med MRSA hos patienter, som havde
fået foretaget CABG.
Endnu et forhold, som afviger fra det
danske system, er patienters og pårørendes ret til at forlange enhver behandling
prøvet. Således kan det for en dansk læge
være svært ved at forstå, at det ikke altid
er en lægelig vurdering der afgør, om en
patient f.eks. skal tilbydes respiratorbe-

handling eller dialyse. Der praktiseres
megen defensiv medicin som følge af, at
sagsøgning af læger er en business i rivende udvikling.
Som en sidste ting kan nævnes den udstrakte brug af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Således er ca. 640 frivillige tilknyttet Royal Adelaide Hospital. Mange af
disse er organiseret i et korps, der benævnes ”The Lavender Lads” og de er
alle iklædt lavendelblå uniformer. Der er
primært tale om pensionister og hjemmearbejdende kvinder. Dette korps driver cafeteria, indsamler tøj som f.eks. udleveres til patienter, der ikke har medbragt eget tøj, vask af langtidsindlagte patienters privattøj og af vores flotte flyveuniformer. The Lavender Lads giver en
hånd med i skadestuen og i sengeafdelin-

gerne, når patienterne skal følges rundt i
hospitalet og det er helt sikkert en vigtig
social funktion, at disse mennesker har
god tid til en snak. Endvidere afholder de
lotterier og arrangerer barbeques for at
indsamle penge til nyttige formål.
Fundraising er i øvrigt hovedbeskæftigelsen for en anden stor gruppe af frivillige
medarbejdere.
Frivilligt, ulønnet arbejde er en helt naturlig del af det australske samfund.
Således var størstedelen af brandfolkene
under julens skovbrande i Sydney-området frivillige, som af flyselskabet Virgin
gratis blev fløjet ind fra forskellige stater.
Vores søde naboer, som begge er over 70
år, serverer hver lørdag morgenmad for
patienterne på det lokale hospice (efter
forinden at have gennemgået et 30 timers
kursus i fødevarehåndtering og omgang
med døende mennesker), og genboen,
en afdeling af Australsk Røde Kors, bestormes dagligt af damer iført garn- og
stofrester samt symaskiner.
Jeg havde, som løbslæge ved det årlige
Formel 1 Grand Prix i Albert Park i
Melbourne, lejlighed til at være en del af
det 1200 mand store korps af frivillige
medarbejdere, som år efter år vender tilbage til denne begivenhed, nogle endda
med 16-17 års erfaring. Jeg tilbragte fire
dage ved sving 2 i vores udrykningsbil
”Victor 1” sammen med en paramedic og
en emergency læge fra Melbourne samt
en professionel racerkører ved rattet. Fra
denne position havde vi god udsigt til den
dramatiske finale, hvor næsten halvdelen
af bilerne havarerede i første sving. Jeg
fik en enkelt udrykning på ”hot track” og
oplevede den noget specielle fornemmelse at blive overhalet af en Formel 1
bil. Heldigvis var der kun materiel skade,
så vi kunne nyde den gode stemning ledsaget af infernalsk larm samt duften af
brændt gummi og brændstof. Alt var fantastisk velorganiseret og det var en rigtig
sjov oplevelse.
Australske universiteter uddanner alt
for få læger og man er helt afhængig af
udenlandske læger, som kommer forbi
for at få en god oplevelse eller for at få en
del af deres uddannelse. Det er let at få et
1-årigt arbejdsvisum, som kan fornyes

Teamet i “Victor 1” ved det årlige Formel 1 Grand Prix i Melbourne.

hvert år. Derimod er man ikke interesseret i at udenlandske læger bliver i
Australien i slutstillinger, og en permanent opholds- og arbejdstilladelse er derfor vanskelig at få. Der er tre muligheder:
1) Ens ægtefælle har en uddannelse, der
er opført på immigrationsmyndighedernes ønskeliste. 2) Man gifter sig med en
australier og det er måske i virkeligheden den nemmeste løsning – det har faktisk ikke skortet på ægteskabstilbud fra
aussie guys... 3) Man aftjener 3 års værnepligt i et område, der er defineret som
havende stor lægemangel (læs outbacken). Samtidig skal en hel del eksaminer bestås og før ens uddannelse endeligt
kan godkendes, vil det videnskabelige
selskab helt sikkert mene, at man vil
være særlig velegnet til endnu et par år i
outbacken!
Man kan også bare tage af sted for en
1-årig periode og få en helt fantastisk oplevelse for hele familien. Personligt vil jeg
mene, at det faglige udbytte kunne have
været større på et tidligere tidspunkt i
min karriere. Det er bestemt ikke et
must, at man er speciallæge. I intensiv afdeling er der jobmuligheder, såfremt
man har blot et års anæstesi/intensiv erfaring. Jeg har ikke personlig erfaring fra
anæstesiafdelingen på Royal Adelaide
Hospital, men beskrivelser fra en norsk

og en schweitzisk kollega lyder: ”stort
engagement, faglig stolthed og højt niveau”. Såfremt nogen er interesseret i at
prøve kræfter med Royal Adelaide
Hospital, kan hjemmesiden studeres på
health.adelaide.edu.au/icu/index.htm.
Adelaide er en by med 1? million indbyggere, men selve centrum er ganske
lille og folk bor i etplanshuse i de omgivende forstæder. South Australia er den
varmeste stat i Australien med et behageligt klima, der kan sammenlignes med
middelhavslandene. Området er især
kendt for vinproduktion i Barossa Valley
og McLaren Vale men er også hjemsted
for produktion af kvalitetsfødevarer og
fantastisk ”seafood”. Byen er beliggende
mellem dejlige strande mod vest og de
smukke Adelaide Hills mod øst og der er
mange spændende udflugtsmål inden for
en rimelig afstand.
Og til slut - er Australien fyldt med giftige edderkopper og slanger? – Måske,
men det er i løbet af 1 år ikke lykkedes os
at se noget kryb overhovedet og vi har
endda tilbragt nætter i sovepose under
åben himmel midt i ørkenen uden at få så
meget som et myggestik.
Annemarie Bondegaard Thomsen
Anæstesi- og operationsklinikken,
HOC, RH
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ORIENTERING – Kongres- og mødereferater
✦✦✦ Reserapport från ”The 22nd
international symposium on intensive
care and emergency medicine”
i Brussels 19-22 mars 2002
Jean-LouisVincent’s kongress hade i år
ett rekorddeltagande på över 4000 personer, och även om faciliteterna har förbättrats jämfört med föregående år är detta
deltagarantal för mycket för lokalerna
och många föreläsningsalar var därför
överfulla. Detta gör att kongressens vetenskapliga utbyte minskar betydligt. Det
borde därför vara bättre både för deltagarna, men framför att för industrin (som
till 80-90 % sponsrar både de deltagande
och föreläsarna) att i stället satsa på på
ESICMs kongresser. Dessutom kommer
då en del av det nuvarande finansiella
överskottet av Bryssel-kongressen, som
är 5-10.000.000 DDK, gå till ESICM vilket
gagnar intensiv medicinens utveckling i
hela Europa, och inte som nu enbart,
som jag förstår, Dr Vincent’s bolag.
Vincent inledde kongressen genom att
diskutera intensiv medicinens framgångar de senaste åren; mortalitetsminskningen med ventilation med små tidalvolymer (NEJM 2000;342:1301), hypotermibehandling vid hjärtstopp (NEJM
2002;346:549), tidig kraftfull behandling
av sepsis (NEJM 2001;345:1368), steroidoch aktiverat protein C behandling vid
sepsis (NEJM 2001;344:699). Han nämnde också de studier som otrevligt nog
lett till ökad mortalitet såsom LNMMAoch till-växthormonstudien (Crit Care
Med 1999 ; 27 (1 suppl):A33, NEJM
1999;341:785). Slutligen informerade han
om SOAP (en ny sepsis incidens studie)
som kommer genomföras i Europa under
maj 2002.
I kongressens inledande sektion togs
också upp tankar från en runda bords
konferens om uppföljning av ITA-patienter och där tycks finnas en stor brist och
därför är det ett forskningsfält som bör
exploreras.
Kongressen har aldrig satsat på unga
forskare och som vanligt så presenterades postrarna vid 18-tiden den första da-
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gen då huvuddelen av deltagarna var på
väg till de företagssponsrade middagarna. Trots detta fanns det över 250 postrar och många var av bra kvalitet och av
dem var åtminstone tre nordiska. Men
även där tycker jag vi skall undvika
Brysselmötet- varför skall man göra en
bra poster som ingen (få) tittar på? Satsa
hellre på ESICMs möten!
Jag bevakade som alltid framför allt respiration men fick möjlighet att också lyssna på andra ämnen.
Respiration:
Fortfarande gäller ”open up the lung and
keep the lung open” men som tidigare
finns inga bevis att detta minskar mortalitet. Lungrekrytering sent i förloppet fungerar inte (AJRCCM 2002;165:165) vilket
det inte heller bör göra av teoretiska
grunder (det går inte att blåsa upp konsoliderad lunga!) ARDS-net studierna där
man har undersökt 1) PEEP (dock inte
enligt principen ”open up and keep lung
open”) och 2) effekten av kortvarig lungrekrytering till ett luftvägstryck av 3540 cmH2O har nu avslutats och har inte,
enligt uppgift, kunnat påvisa några skillnader i mortalitet mellan olika PEEP-nivåer eller av lungrekrytering. Dock var
PEEP, vad jag kommer ihåg, inte satt på
det ”riktiga” sättet, det vill säga genom att
först lungrekrytera, sätta ett högt PEEP
som titreras nedåt, utan PEEP-titreringen
hade skett på det klassiska sättet (från ett
lågt PEEP och uppåt) och när det gäller
lungrekrytering var rekryteringstrycken
homeopatiskt låga. Vi har således tyvärr
inte blivit klokare av dessa studier.
Spontanandning under respiratorbehandling, kan förutom att öppna upp basala atelektaser också medföra varierade
andetagsstorleken som bidrar till att hålla
lungdelar öppna och på så sätt förbättra
oxygeneringen (AJRCCM 2000;162;319).
Men det finns andra åsikter om detta
(AJRCCM 2000;161:1797)
Den senaste PRCT av PLV (Partial
Liquid Ventilation) där man fyllde på lungan med 0, 10, eller 30 ml av perflubron

och sedan ventilerade lungprotektivt var
som jag redan rapporterade från ESICMs
kongress i Geneve negativ; 26 % dog i studiegruppen jämfört med bara 15 % i kontrollgruppen (p=0.06). Den mycket låga
mortaliteten i kontrollgruppen beror
med högsta sannolikhet på exklusionskriterierna, bl.a. hade patienter över 65 år
exkluderats. Den ”gamla” PLV-studien är
nu publicerad och går att läsa i AJRCCM
(2002;165:181)
Perflucarbron kan dock kanske användas i framtiden som ”carrier” för mediciner och i inhalation (AJRCCM
2001;163:31).
Den senaste HFO- (högfrekvent
oscilla-tion) studien på ARDS-patienter
kunde inte heller påvisa en statistisk fördel med denna ventilationsform jämfört
med konventionell lung protektiv ventilation (Metha CCM 2002, in press).
Vid efteranalys av den italienska studien (NEJM 2001;345:568) av bug-leje,
berättade Pesenti, fann man att om PCO2
minskade i samband med bug-leje (med
samma ventilations-minutvolym) så var
detta ett prognostisk positiv tecken.
ECMO (extra corporeal membrane
oxygenation) används fortfarande, men
mer sällan än förut. Metoden är således
inte utsorterad och vi vet att både Skejby
sygehus och Astrid Lindgrens sjukhuset
(ICM 2000;26:1630) har mycket goda resultat på patienter med svåra oxy-generingsproblem. En multicenter studie
pågår i England, men inga resultat har
ännu presenterats. Metoden kommer troligtvis att leva kvar och behöva utnyttjas
hos enstaka patienter även i framtiden.
Jag tror emellertid att om man redan från
början tar hand om lungorna på ett korrekt sätt (mycket tidig lung rekrytering,
adekvat PEEP och små tidalvolymer) så
är behovet av ECMO extremt lågt och
jag har inte de facto upplevt någon patient de sista 7 åren där ECMO varit indicerad.
NO (nitric oxide) är som vi vet av tveksamt värde på vuxna, men används på
prematura spädbarn med oxygenerings-

svårigheter trots att det även där inte
påverkar mortaliteten positivt. Dock kan
NO-inhalation minska behovet av ECMO
(NEJM1997;336:597;NEJM2000;342:469).
Detta behöver dock inte indicera, som Dr
Slutsky påpekade, att NO minskar behovet av ECMO reellt utan bara att oxy-generingskriterierna för att påbörja ECMO
är satta för höga och att dessa barn kanske hade överlevt både utan NO och
ECMO.
Monitoring vid ARDS:
Ultraljud. Dr Rouby beskrev sin erfarenhet med diagnostiskt ultraljud bed-side
vid ARDS. Han hade studerat vanlig thoraxröntgen och ultraljud och jämfört
dessa med ”guldstandarden” CT och fann
att ultraljud var överlägsen thoraxröntgen
när det gäller att påvisa atelektaser, pleuravätska och parenkymförändringar (>90%
specificitet och sensitivitet). Detta bekräftar också vår Gentofte-kollegas , Dr
Christensens, prelimära data. Min egen
uppfattning är att ultraljud av lungor kommer bli en rutinundersökning på de
större intensivavdelningarna inom fem år
(och utföras av intensivvårdsläkaren).
Förutom CT kommer nya intressanta
metoder för undersökning av lungfunktionen. Dr Evans från London beskrev
”electron beam computed tomography” som är en ultrasnabb metod där
man kan bestämma perfusions-fördelningen mellan olika segment i lungan
(Radiol Clin North Am 1994;32:521).
Bland annat har hans grupp konfirmerat
att gravitationen bara påverkar ca 30% av
fördelningen av perfusionen i lungan
både i rygg-och bukläge (JAP
2001;90:1342). Han visade också att perfusionen i ARDS ökade basalt och var
mycket förvånad över detta och ansåg att
hypoxisk vaso-kontriktion skulle vara upphävd. Detta tror inte jag, utan jag tror
detta bara beror på att den basala atelektatiska delen innehåller mycket mer parenkym och således mer kärl per volymenhet än den uppblåsta delen av lungan. Andra intressanta metoder som
MRI, SF6-MRT, Diffusions-MRT presenterades av Dr Weiler från Mainz. Med
dessa metoder kan man påvisa hur inand-

nings-luften fördelas i lungan och hur
oxygentrycket varierar i lungan. En annan metod som även kan användas bedside är Electron impedance tomography där man genom förändringar i
elektriska fält (elekroder sätt runt bröstkorgen) kan bedöma ventilationsfördelning. Dock så är det än så länge svårt att
bruka informationen till prognostisering
eller till val av terapi.
Genetik:
Det är helt klart att den genetiska uppsättningen spelar stor roll när det gäller 1)
varför vi blir kritiskt sjuka och 2) hur vi
klarar av en kritisk sjukdom. Forskning
inom detta fält har accelererat dramatiskt
och jag tror att inom en tio års period terapin kommer att skräddarsys, med hjälp
av gen-diagnostiska kit, till den enskilde
patienten. Jag tror också att det förhållande att den genetiska uppsättningen
spelar extremt stor roll gör att man skall
(om det inte gäller grundläggande cell
molekylära mekanismer) kraftfullare än
vad allmänt görs nu, ifrågasätta generaliserbarheten av resultat från djurexperimentella modeller.
Endokrinologi och metabolisk kontroll:
Van den Berghe beskrev i ett flertal föredrag sin studie hos postkirurgiska patienter (NEJM 2001;345:1359) där mortaliteten minskade med ca 3 % av noggrann
blodsockerkontroll. Det är också
påbörjad en studie på medicinska och pediatriska intensivpatienter och det skall
bli mycket intressant att se resultaten
från dessa studier. Bakgrunden till insulinstudien var 1) att en hög halt IGFBP-1
(insulin growth factor binding protein 1)
som specifikt produceras av levern var
associerad med en ökad mortalitet och
insulin hämmar produk-tionen av detta
protein, och 2) att insulin i sig hämmar
proteolys. Dessutom har GIK (glykos-insulin-kalium) i en metaanalys (Circulation 1997;96: 1152) visat sig öka överlevnaden vid kardiogen chock genom en positiv inotrop effekt.
Alla hypofyshormon stiger kraftigt initialt (och frigörs i mer kraftiga ”pulsar” än
normalt) vid en kritisk sjukdom men när

den går över i ett kroniskt stadium sjunker de ner till en låg nivå utan pulsaktivitet och de övriga endokrina hormonerna,
som styrs av hypofysen, följer detta
mönster. T.ex efter 14 dagar på en intensivavdelning är LH -och testosteron-nivåerna som hos en kastrat (jag tror dock
inte att detta förhållande gäller personalen) (J Clin Endocrinol Metab
2001;86:3217). Hon påpekade också (åtminstone hos experimentaldjur) att för
att uppnå anabolism vid kritisk sjukdom
fordras förutom tillväxthormon även att
de thyreoidea-hypofysära och LHtestosteron axlarna är välfungerande
(Endocrinology 2002;143:764). Detta
förhållande kan delvis förklara det negativa resultaten av GH-studien (NEJM
1999;341:785).
Albumin:
Ytterligare en albumin-metanalys
(Navicks RJ, Vincent J-L, Dubois M-J,
Wilkes MM, Critical Care P171) presenterades, nu av nyttan av att ge albumin
vid hypoalbuminemi,: ”Nine prospective
controlled trials with 535 total patients
were included. Across all 9 trials, morbidity was lower in albumin recipients than
the control group (OR 0.74, CI 0.36-1.49),
although the effect was not statistically
significant. However, analysis of dose-dependency by meta-analysis regression
suggested that morbidity may be reduced when attained serum albumin level
during albumin administration exceeds
30 g/l. Dose was the predominant determinant of morbidity in this analysis”.
“Our meta-analysis regression suggests that administering sufficient exogenous albumin to elevate albumin
level above 30 g/l might lessen morbidity in hypoalbuminemic patients.
Savings resulting from a reduced morbidity rate might exceed the acquisition
cost of albumin.” Detta kan givetvis vara
sant (eftersom meta-analyser ger den
”högsta graden av evidens”), men jag
kommer att tänka på Mark Twain:
“There are three kinds of lies: Lies,
damned lies, and statistics“ och jag vill tillfoga en fjärde “ meta-analysis”. Även om
man inte bör ifrågasätta författarnas inte-
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gritet bör man vara medveten att två är
direkt associerade med albuminindustrin
(och en ytterligare indirekt, genom
sponsring av Bryssel-kongressen). Jag
tror dock att denna meta-analys dyker
upp i en ”stor” tidskrift (JAMA, NEJM,
BMJ eller Lancet) inom ett år eftersom
kontroversiella artiklar medför många referenser och därför många ”impactpoäng” vilket gagnar tidningens ”rating”.
Sepsis:
Även på denna kongress hölls en sektion
om hur mikroberna samarbetar och utnyttjar värdorganismens reaktioner till
sin egen fördel; Legionella degraderar
enzymatiskt kroppens cytokiner, Pseudomonas inhiberar cytokinsyntesen,
Yersinia hejdar cytokinfrisättningen och
E coli använder cytokiner som egna tillväxts-faktorer (Infect Immun
1999;67:2854), Shigella använder cellreceptorer för att komma in i cellerna och
Staf Aureus uttrycker MHC II på sin yta
vilket initierar apoptos hos T-celler.
Salmonella typhimurium använder sig av
”typ III sekretion” (bakterie-pili som
likt injektionsnålar sprutar in substanser
in i värdcellen) för att blockera vissa enzymsystem (NAPDH-oxidas) vilket gör
att bakterien kan leva och frodas inuti cellen (J Immunol 2001;166:5741). Andra
bakterier som utnyttjar detta system är
t.ex. pseudomonas, E coli och Yersinia.
Bakterierna ”talar” också med varandra genom ”Qurum sensing systems”
för att kunna samarbeta och kontrollera
bakterie-kolonins tillväxt. T.ex. kan de
med dessa mekanismer se till att kolonin
får en kritisk massa före den attackerar
en värdorganism och också se till att attacken blir välkoordinerad. Dessa signalmekanismer gör även att en biofilm tillverkas när bakterierna fastnar på ytor
(t.ex. CVK) och att tillväxten förlångsammas på dessa ytor (vilket förutom skyd-
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det från biofilmen minskar antibiotikas effekt eftersom antibiotika verkar fr.a på
snabbt växande bakterier). Det forskas
starkt att få fram ämnen som hämmar
”Qurum sensing mechanisms” (Infect
Immun 2000;68: 4331) och dessa kommer få, tror jag, en viktig plats i framtidens behandling av humana infektioner.
Redan nu finns ett antibiotika som påverkar produktionen av mikrofilm- erytromycin- som används vid behandling av
pseudomonasinfektioner vid cystisk fibros.
Värdorganismen känner igen en bakterie-attack genom PRR (pattern recognition receptors) som reagerar på vissa
grundläggande molekylstrukturer (t.ex.
LPS(endotoxin) på gramnegativa bakterier, peptipoglykan (PG)och LTA på
gram-positiva bakterier och mannos).
LPS binder sig till LBP (LPS-binding protein) och sedan till CD-14 och Toll 4 receptorn vilket sedan via olika intracellulära signalmekanismer aktiverar NFkappa B som i cellkärnan aktiverar syntesen av complement, cytokiner, NOS etc.
Grampositiva bakterier binder sig via PG
till CD14 och Toll2, men även via LTA till
Toll4 och Toll6 vilka triggar igång det
medfödda (innate) immunförsvaret. Nu
har ytterligare en substans som finns på
flagellerade bakterier (tex E Coli och
Salmonella) flagellin visat sig aktivera
det medfödda immunsystemet (via Toll5)
(J Immunol 2001;160:1248, Nature
2001;410:1099). På experimentdjur har
flagellin samma effekt som endotoxin
(Infect Immun 2002;70:192). Flagellin är
extremt potent att inducera IL8 bildning
hos pulmonella epitelceller och flagellinhalten i plasma är relaterat till LIS (lung
injury score). Dessutom inhiberar antikroppar mot flagellin symtomen vid experimentell pneumoni (Szabo, Beverly,
USA).

Hemocare endotoxin-absorber:
Dr Reinhart från Jena presenterade en
multicenterstudie (RCT, sponsrad av
Kabi-Fresenius) på 141 patienter med en
extracorporeal endotoxin-absorber (albumin bundet till ett plastmaterial):
Patienterna hade kliniska tecken på
gramnegativ allvarlig sepsis. 65 filterades
och 76 var kontroller. I båda grupperna
var APACHE 28, SOFA 11-12 och ålder
drygt 60 år. Som primär end-point aanvändes minskning i APACHE med 4
poäng efter 4 dagar. Detta uppnåddes i
65% i filter-gruppen och 54% i kontrollgruppen (p=0.212) Mortaliteten och LOS
i båda grupperna var samma 26% respektive 20 dagar. Med dessa ”positiva” resultat hoppas man kunna gå vidare med nya
”konfirmerande” studier. Det är trevligt
att det finns optimistiska forskare. Om de
skall kunna få fram något övertygande resultat fordras troligtvis över 2000 patienter, vilket kan vara svårt att få ihop i konkurrens med Xigris (aktiverat protein C),
anti-faktorVII och PAI-anhydrolas-studierna.
Konklusion:
Brysselkongressen har vuxit ut sin kostym och antingen, anser jag, skall kostymen bytas eller också skall man minska
deltagarantalet. Liksom på SCCM märkte
man på denna kongress en stark närvaro
av industrin (mest på gott, men även på
ont) och att forskningen inom intensiv
medicinen går, som jag tycker är rätt,
mot en cellbiologisk inriktning.
Anders Larsson
Anæstesiologisk afdeling
KAS Gentofte

ORIENTERING – Uddannelse og forskning
✦✦✦ DASAIM Forskningsseminar
4. og 5. maj 2002
Selskabets forskningsudvalg stod som arrangør af ovennævnte seminar, hvor en
arbejdsgruppe med bred faglig og uddannelsesmæssig repræsentation i henhold
til det definerede kommissorium skulle:
Analysere mulighederne for at fremme
forskningsaktiviteten indenfor DASAIM´s
interesseområder, herunder komme med
forslag til en forskningspolitik, der beskriver, hvorledes forskningen kan fremmes på
alle niveauer.
Seminaret resulterede i en række gode
og konkrete forslag til, hvordan forskningen kan synliggøres og øges gennem initiativer på alle niveauer. En rapport er under udarbejdelse, og efter behandling i
DASAIM’s bestyrelse vil indholdet blive
offentliggjort. Arbejdet har indtil nu resulteret i etablering af et elektronisk
forskningsnetværk og en forskningsklub:
• Netværket er åbent for alle og skal
gøre det lettere at finde ligesindede til
gennemførelse af projekter, problemløsning og udveksling af erfaringer.
Du kan melde dig til på
http://www.dasaim.dk/seforskdb.asp
• Forskningsklubben er ligeledes åben
for alle forskningsinteresserede, og der
planlægges afholdt et antal møder,
hvor emner af relevans for anæstesiologisk forskning diskuteres. Næste
møde afholdes den 27. august 2002,
kl. 18.30 - 20.30 på Rigshospitalet,
Epidemiafdelingen, afsnit 5121.
Alle er meget velkomne!
Lars S Rasmussen
Anæstesi- og operationsklinikken, HOC, RH

✦✦✦ Revideret samarbejdsaftale
omkring intensiv behandlingsforløb
Med Dansk Selskab for Intern Medicin
på den ene side og på den anden side
Dansk Selskab for Intensiv Terapi samt
Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicin blev der i efteråret 2001

indgået en revideret samarbejdsaftale
omkring intensiv behandlingsforløb. DASAIM var i arbejdet repræsenteret ved
Udvalget for Intensiv Medicin. Det tog
lidt tid at få underskrifterne fra formændene på aftalen i efteråret 2001, hvortil
kommer at vi ikke var opmærksomme på
dead-line for sidste DASINFO - derfor
bringes den nu lidt forsinket.
Samarbejdsaftalen vil også blive lagt ind
på DASAIMs hjemmeside.
Reinhold H. Jensen, Form. UFIM
Samarbejdsaftale
Samarbejdsaftale mellem Dansk Selskab
for intern medicin, Dansk Selskab for
Intensiv Terapi og Dansk Selskab for
Anæstesiologi & Intensiv Medicin vedrørende intensiv behandlingsforløb
Indledning:
Selskaberne indgik i 1993 en samarbejdsaftale vedrørende patienter i intensiv terapi. Denne aftale er ikke siden blevet revideret selvom det var bestemt, at den
skulle tages op efter 2 år. Der er i den
mellemliggende tid sket betydelige ændringer i hele sygehus organisationen og
dette har yderligere forstærket behovet
for en ny aftale.
I arbejdet med aftalen har vi anvendt
“Generelle rekommandationer for intensiv terapi i Danmark” udarbejdet af
Dansk Selskab for Intensiv Terapi &
Dansk Anæstesiologisk Selskab i 1998 og
“Minimal Requirements for Intensive
Care Departments” udarbejdet af European Society of Intensive Care Medicine.
Det er selskabernes opfattelse, at intensiv patienter bør observeres og behandles på et intensiv afsnit, herunder
også intermediære afsnit. Behov for intensiv overvågning bør således ikke være
defineret af intensiv kapacitet, og såfremt
der er pladsmangel bør dette løses, om
nødvendigt ved overflyttelse til intensiv
afsnit på et andet sygehus.
Det er selskabernes opfattelse at antallet af intensiv senge ikke er tilstrækkeligt
til at dække behovet med udgangspunkt i

en definition af en “intensiv patient” svarende til de 3 nedenstående kategorier.
Kapacitetsproblemer kan på store og
mellemstore sygehuse løses ved udvidelse af kapaciteten med intermediærsenge (Kategori 3 & enkelte kategori 2
patienter)
Multidisciplinære intermediærafsnit
bør placeres i umiddelbar nærhed af intensiv afsnittet og bør ledelsesmæssigt
organiseres indenfor samme hovedområde som dette. Plejepersonalets kompetence niveau bør svare til specialuddannelsen i intensiv sygepleje.
Patientgrundlag:
Intensiv patienter kan opdeles i 3 kategorier:
Kategori 1 Reversible tilstande med
manifest svigt af vitale
organfunktioner.
Kategori 2 Reversible tilstande med
truende svigt af vitale organfunktioner, der uden intensiv observation og behandling i løbet af kort tid kan
udvikle sig livstruende eller
medføre svære varige skader.
Kategori 3 Reversible tilstande, som i
kortere eller længere tid har
et øget observations- og
behandlingsbehov.
Ved reversible tilstande forstås tilstande,
hvor der er udsigt til helbredelse eller
bedring og ikke alene en vis livsforlængelse eller lindring.
Det er intensiv afdelingens ansvar at
sikre muligheden for observation og behandling af patienter med absolut behov
for intensiv observation og behandling
(kategori 1 & 2).
Det er essentielt at den lægelige funktionsledelse har den nødvendige medicinske kompetence og samtidig er i stand til
at formidle samarbejdet mellem intermediær afsnittet, stamafsnit og intensiv
afdeling. Selskaberne ser gerne lokale
initiativer med udvikling af nye ledelsesog samarbejdsmodeller.
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Visitation til og fra intensivafdelingen:
Visitation til og fra intensiv afdelingen varetages af en speciallæge (bagvagt) på intensiv afdelingen efter samråd med en
speciallæge (bagvagt) på stamafdelingen
og med reference til intensiv afdelingens
overlæge.
Der vil i dagligdagen opstå situationer,
hvor det bliver nødvendigt at udvisitere
patienter fra intensiv afsnittet. Dette bør
da ske prioriteret i forhold til kategorierne samt under hensyntagen til en vurdering af sandsynligheden for udbytte af intensiv terapi. Vurderingen foretages i
samråd med en speciallæge (bagvagt) fra
stamafdelingen. Intensiv afdelingens
lede-lse har det endelige ansvar for visitationen.

varetages normalt af intensiv afdelingens
læger. Stamafdelinger orienterer om
aspekter vedrørende patientens grundsygdom. Afdelingerne skal sikre at informationerne sker koordineret.
København d. 16. september 2001,
Formand, Mogens Hansen
Dansk Selskab for Intern Medicin
Formand Mogens Kim Skadborg
Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicin
Formand Vagn Bach
Dansk Selskab for Intensiv Terapi

✦✦✦ Videnskabelige afhandlinger
Journalføring:
Den medicinske journal videreføres som
fælles arbejdsdokument og alle ordinationer anføres heri.
Ansvars- og opgave-fordeling:
Al diagnostik og behandling tilrettelægges i et samarbejde mellem stamafdelingens og intensiv afdelingens læger.
Væsentlige ændringer skal konfereres inden de institueres. Det er et grundlæggende vilkår, at de involverede afdelinger
er forpligtet til at opnå enighed. Hvis der
er uoverensstemmelse mellem medicinsk afdelings og intensiv afdelings ordinationer, skal dette umiddelbart afklares
ved kontakt mellem de ansvarlige læger
og om nødvendigt mellem de 2 afdelingers overlæger.
Diagnostik og behandling med henblik
på opretholdelse af livsvigtige organfunktioner og den dertil nødvendig monitorering tilrettelægges af intensiv afdelingens
læger.
Intensiv behandling kan efter aftale begrænses i tid og omfang.
Intensiv afdelingens sygeplejersker refererer til intensiv afdelings læger.
Samarbejdet bør bygge på hyppige fælles kontakter/stuegange svarende til patientens behov, som regel mindst 2 gange
dagligt. Ved disse stuegange bør kontakten være på speciallæge niveau.
Orientering af patienter og pårørende
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Annemarie Bondegaard Thomsen
Chronic non-malignant pain patients
and health economic consequences
Ph.d.-afhandling. Forsvaret fandt sted
den 19. marts 2002 i København.
Bedømmere: Allen Krasnik, Terkel
Christiansen, Harald Breivik, Norge
Mona Ring Gätke
Mutations in the butylrylcholinesterase gene and their significance for
the reaction to mivacurium
Ph.d.-afhandling. Forsvaret fandt sted d.
19. april 2002, København.
Bedømmere: Tom Pedersen, København,
Kirsten Rasmussen, Odense, Axel Brock,
Viborg
Palle Toft
The effect of surgical stress, endotoxin induced sepsis and extracorporeal circulation on cell mediated
immunity.
Forsvaret fandt sted den 7. juni 2002
Opponenter: Bente Klarlund Pedersen,
Bispebjerg og Anders Larsson, Gentofte
Hanne Berg Ravn
Magnesium in arterial thrombosis,
ischaemia-reperfusion injury, and
atherosclerosis – evidence from experimental studies.
Forsvaret finder sted den 16. august 2002
kl. 14.00 i Auditorium 424, Anatomisk

Institut, Bygning 230, Universitetsparken, Aarhus Universitet.
Officielle opponenter: Kent Woods og
Erik Berg Schmidt, Hjørring

✦✦✦ Beskrivelse af fagområdet
thoraxanæstesi
1.0 Definition af fagområdet
thoraxanæstesi
2.0 Organisation af thoraxanæstesi:
2.1 Aktuelle struktur
2.2 Kommende struktur
3.0 Lægelig uddannelse indenfor
fagområdet
3.1 Status
3.2 Målsætning
4.0 Lægelige opgaver for lægen med
fagområdet thoraxanæstesi:
4.1 Praktisk patientbehandling
4.2 Samarbejde og koordinering
4.3 Forskning
4.4 Administrative opgaver
4.5 Kvalitetsudvikling
5.0 Konklusion
1.0 Definition af fagområdet
thoraxanæstesiologi.
Fagområdet thoraxanæstesi defineres
som præoperativ optimering, anæstesi og
monitorering samt postoperativ intensiv
behandling af patienter, som skal behandles for kirurgiske lidelser i thorax (hjerte,
lunger og kar), assistance til kardiologiske og lungemedicinske procedurer samt
intensiv terapi.
2.0 Organisationen af thoraxanæstesi.
2.1 Aktuelle struktur. I Danmark findes 5
centre, der foretager hjertekirurgi samt
klassisk thoraxkirurgi. På Skejby
Sygehus samt Rigshospitalet foretages
hjertekirurgi på børn samt transplantation. Disse indgreb foretages ikke på de
øvrige centre. Desuden findes 2 private
centre, der foretager hjertekirurgi.
Abdominal karkirugi har varierende placering i centrene.
2.2 Kommende struktur. Den fremtidige inddeling vil tage udgangspunkt i
den funktionsbærende enhed, som centrum for amternes og landsdelenes samlede behov. Den funktionsbærende en-

hed har egen lægestab med anæstesiologiske speciallæger samt læger i uddannelsesstilling, hovedudannelse. Der vil
være et vagtberedskab, der dækkes af
anæstesiologiske speciallæger med tilstedeværelsesvagt samt, afhængig af centrets størrelse, et antal special-læger på
tilkaldevagt. Afdelingerne er center for
uddannelse, forskning, kvalitetsudvikling
indenfor det thoraxanæstesiologiske speciale. Centrene består af såvel en operationsgang, hvor der foretages anæstesigivning til de kirurgiske indgreb som af en
intensiv afdeling til postoperativ behandling og opfølgning. Der vil ofte her være
samarbejdsaftaler med øvrige intensivafdelinger om intensiv pleje af alment syge
patienter, medicinsk kardiologiske afdelinger mhp. intensiv pleje af medicinsk
hjertesyge patienter.
3.0 Lægelig uddannelse indenfor fagområdet.
3.1 Status. En specialist med fagområdet
thoraxanæstesiologi er trænet på 2 centre
i Danmark eller udlandet.
Speciallægeuddannelsen i anæstesiologi
indebærer klinisk minimum 4 1/2 års
ansættelse i specialet fra introduktionsstilling til afslutning af hoveduddannelsen. Under denne ansættelse skal kursisten tilbringe fra minimum 3 måneders
dagtid til 10 måneders ophold med vagt
(afhængigt af uddannelsesstedet, evt.
valgfri periode) på thorax-anæstesiologisk afsnit. I det samlede kliniske og teoretiske forløb erhverves således:
• færdigheder især indenfor observation, monitorering og klinisk vurdering
af den hjerte- og lunge-syge patient
prioritering af diagnostik og behandling ud fra patientens tilstand
• anæstesi til den hjertesyge patient,
såvel iskæmiske hjertesygdomme som
klapsygdomme, håndtering af dobbeltløbede tuber samt en-lunge-ventilation
• håndtering af rationel cirkulatorisk
støtte med volumenterapi, inotropi,
arytmibehandling, ballonpumpe
(IABP), assist device mv.
• kendskab til ekstrakorporal cirkulation, korrektion af væske- og elektrolytforstyrrelser

• diagnostik og relevant behandling af
svære infektioner
• korrektion af koagulationsforstyrrelser
• respiratorisk og cirkulatorisk resuscitation ved respirations- og/eller hjertestop
Speciallæger ved fagområdet forventes at
arbejde minimum 2 år med specialet efter
speciallægeanerkendelse og ansættelsen
skal være på en thoraxanæstesiologisk afdeling. Det tilstræbes, at antallet af
anæstesier til hjertekirurgi på de 2 år kan
komme op på over 100 og at antallet af
anæstesier til store klassiske thoraxkirurgiske indgreb skal være over 40.
Speciallægen skal kunne dokumentere
relevant kursus-, kongres- og evt. studieophold i løbet af de 2 år. Endvidere anbefales perfusionskursus og ecco-kursus.
3.2 Målsætning. Uddannelsesforløbet
til fagområdet thoraxanæstesi bør fremover indeholde grundspecialisering i
anæstesispecialet efterfulgt af et 2 års ophold på thoraxanæstesiologisk center.
4.0 Lægelige opgaver for lægen med fagområdet
thoraxanæstesi.
4.1 Praktisk patientbehandling. Lægens
primære opgave er at yde anæstesi til
thorax- og hjertekirurgiske indgreb, observation og behandling af postoperative
patienter, som har fået foretaget thoraxog hjertekirurgiske indgreb.
4.2 Samarbejde. Arbejdet på en afdeling med thoraxanæstesiologisk funktion
kendetegnes ved samarbejdet med speciallæger indenfor medicinsk og kirurgisk
specialviden indenfor hjerte/lungebehandling. Samarbejdet omfatter tæt
tværfagligt samarbejde med plejepersonalet.
4.3 Forskning. Forskningen er en integreret del af det thoraxanæstesiologiske
arbejde. Dette afhænger af centret og
kan variere fra kvalitetsstudier til fysiologisk forskning.
4.4 Administrative opgaver. Lægen
skal deltage i daglig ledelse af afdelingens aktiviteter for at kunne varetage sikker, hurtig og effektiv patientbehandling
på en thoraxanæstesiologisk operationsgang og intensiv afdeling, fx. formulering

af afdelingens politikker, procedurer,
samarbejde med andre afdelinger, kardiologisk laboratorium, kardiologiske afdelinger, lungemedicinske afdelinger samt
deltage i kvalitetsudviklingsaktiviteter og
aktivitetsregistrering.
4.5 Kvalitetsudvikling. Aktivitetsregistreringen er et led i evalueringen af
lægelige kerneydelser. Dokumentationen
er en forudsætning for forbedring og udvikling af det lægelige arbejde, hvor alle
centre deltager i dataregistreringen.
5.0 Konklusion.
Thoraxanæstesiologi er anæstesi, diagnostik, monitorering og postoperativ behandling af patienter med sygdomme i
hjerter eller lunger. For at specialisere
sig i fagområdet, bør det anæstesiologiske grundspeciale suppleres med minimum 24 måneders klinisk og teoretisk
uddannelsesforløb ved et hjerteanæstesiologisk center, hvor et minimum på 100
hjerteanæstesier og 40 thoraxanæstesier
bør være basis for uddannelsesforløbet.
Udvalget for thoraxanæstesi

✦✦✦ Scandinavian Society of
Anaesthesiology and Intensive Care
Medicine
Nordisk forskningsnetværk omkring intensiv medicin:
Med dette indlæg vil vi gerne informere om et nyt initiativ inden for nordisk
intensiv medicin Sandinavian Critical
Care Trials Group (SCCTG). Samtidigt er
dette et kort referat fra et møde, som blev
afholdt i Åre, Sverige i marts 2002.

Scandinavian Critical Care
Trials Group (SCCTG)
Baggrund for SCCTG
Patienter indlagt på intensiv afdeling er
foruden alvorlig sygdom karakteriseret
ved at udgøre en meget heterogen
gruppe af patienter i alle aldre med medicinske og kirurgiske lidelser. På grund
af det inhomogene patientmateriale er
det sjældent muligt at gennemføre klinisk kontrollerede undersøgelser inden
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for en enkelt intensiv afdeling. Ofte er der
behov for at gennemføre undersøgelserne som internationale multicenterstudier for at opnå et tilstrækkeligt stort patientmateriale.
Initiativet til at etablere et nordisk
forskningsnetværk omkring intensiv medicin blev oprindeligt taget af svenske
kolleger. Målet var at etablere en pendant
til et meget velfungerende canadisk
forskningsnetværk. De nordiske lande
udgør tilsammen en population på ca. 22
mio. mennesker. Landene har et homogent social- og sundhedsvæsen, befolkningen er velregistrerede i forskellige databaser og registre, og uddannelsessystemet er i stor udstrækning fælles med fri
bevægelighed af sundhedspersonale mellem landene. Sammen udgør de nordiske
lande således et ideelt grundlag for
større (multinationale) interventionsstudier inden for intensiv medicin.
Inden for de sidste 2 år har der været
afholdt flere møder med interesserede
intensivlæger fra de nordiske lande. På et
møde i København i september 2001 blev
netværket etableret som en gruppe under The Scandinavian Society of
Anaesthesiology and Intensive Care
Medicine (SSAI). Der blev nedsat et midlertidigt advisory board med repræsentanter fra de 5 skandinaviske lande. Fra
Sverige deltager Anders Åneman og Ola
Winsø, Ari Uusaro og Terro Ala-Kokko
repræsenterer Finland, Jan Fredrik
Bugge deltager fra Norge, Gisli Sigurdsson fra Finland og Else Tønnesen fra
Danmark. Denne gruppe fungerer frem
til mødet i september, hvor der skal vælges nyt advisory board med to repræsentanter fra hvert land.
Mødet i Åre:
I dagene 10. – 13. marts 2002 blev der afholdt netværksmøde i Åre, Sverige.
Mødet var åbent for alle interesserede intensivlæger/anæstesiologer. Deltagelsen
fra Norge (1), Finland (1), Island (ingen)
og Danmark (4) var beskedent mod 31
meget aktive og engagerede svenske deltagere. I Danmark var mødet forud annonceret i DASINFO og i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, men der er klart
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behov for mere information om netværkets eksistens og om mulighederne for at
deltage.
På mødet var der afsat megen tid til
gennemgang og diskussion af en række
forskellige projekter, hvoraf nogle var på
idé-stadium mens andre forelå som færdige, gennemarbejdede protokoller. Der
var endvidere uddannelsesmæssige tiltag
i form af forelæsninger om GCP-reglerne
m.m.
Forud for næste møde, som finder sted
i København fra 23. – 24. i september
2002, vil der blive udarbejdet guidelines
for fælles protokoller. På mødet i Åre blev
der endvidere fastlagt en arbejdsgang/
procedure for den fremtidig behandling
af projektforslag og protokoller.
Forud for netværksmøderne (10 uger)
skal projektbeskrivelserne/protokollerne
gennemgå en evaluering/bedømmelse i
advisory boad evt. med brug af eksterne
bedømmere som fx epidemiologer og statistikere. Herefter - 6 uger før netværksmødet - sendes protokollerne ud til samtlige medlemmer af netværket således, at
alle kan deltage i en kvalificeret diskussionen af projektet og i sidste ende beslutte
om projektet skal ”køre” inden for netværket. Til allersidst skal interesserede
afdelinger melde ind om de vil deltage eller ej.
En af advisory boards vigtigste opgave
er, at foretage evaluering af projekterne
før møderne og at sikre og opretholde
kommunikationen til alle netværkets
medlemmer, således at alle kan bidrage
med forslag til møderne og de rundsendte projektforslag/protokoller… Der
arbejdes i øjeblikket på at etablere en
hjemmeside
Med Anders Åneman fra Sahlgrenska
Sjukhuset som primus motor blev der i februar gennemført en survey (POVVIDstudie) omfatttende intensiv patienter
med behov for respiratorbehandling og
kredsløbsstøtte. Mange danske intensivafdelinger deltog i 1-dags registreringen
med indtastning af data til en fælles nordisk database. De præliminære resultater
blev præsenteret af Anders Åneman og
er desuden blevet udsendt til alle deltagerne. Som en indledende ”øvelse” for

netværket fungerede registreringen
upåklageligt, og andre surveys omkring
sepsis, sedation og renal replacement therapy er i planlægningsfasen. Desuden
planlægges interventionsstudier med
henblik på at undersøge effekten af glutamin substitution til kritisk syge patienter
samt universel hypotermi-behandling efter hjertestop.
Netværket er åbent for alle interesserede. Møderne bliver også fremover annonceret i Acta Anaesthesiologica
Scandinavica, DASINFO, DSI-Nyt og de
nordiske pendanter dertil.
Næste møde finder sted i København
den 23. – 24 september 2002 i Biovitrum/
Pharmacias domicil, Oven Gaden Neden
Vandet 7, København K. Der vil blive reserveret hotelværelser på Radisson SAS
Hotel, som ligger i gangafstand fra mødelokalerne.
SSAI bidrager økonomisk til netværket, men rejse- og hoteludgifter dækkes
af deltagerne.
Det endelige program er endnu ikke
fastlagt, men indbydelser forventes udsendt snarest. Interesserede deltagere er
velkomne til at kontakte undertegnede for
yderligere informationer og med henblik
på optagelse på netværkets e-mail-liste.
Else Tønnesen,
Århus Universitetshospital
e-mail: else@aaa.dk
Ebbe Rønholm, Vejle Sygehus
e-mail: ronholm@dadlnet.dk

✦✦✦ Lederforum
Anæstesiologer involverer sig i forskellige sammenhænge i ledelsesopgaver
med eller uden direkte kontakt til det
anæstesiologiske speciale. Jobbene medfører viden om organisatoriske forhold,
personaleledelse, økonomi og lignende
fra en bredere vinkel end den der normalt behandles i efteruddannelsestilbud
for anæstesiologer. En del af disse medlemmer melder sig derfor aktuelt ud af
selskabet med, synes nogen, ressourcetab for selskabet til følge.

Oprettelsen af Lederforum er tænkt
som en interessegruppe for medlemmer,
der beskæftiger sig med ledelsesopgaver,
herunder også de, hvor kontakten til specialets håndværk er blevet mindre.
Lederforum kunne dermed udgøre en
ressource for selskabet via:
• Aktiv deltagelse i tilrettelæggelse af
aktiviteter med fokus på ledelse
• Være specialets ”link” til disciplinen
ledelse i form af netværk, erfaring,
artikler etc.
• Sætte fokus på ledelse indenfor
specialespecifikke områder som f.eks.
arbejdstilrettelæggelse på OP
Vi ser Lederforum som en naturlig udvidelse i rækken af interesseudvalg, der er
oprettet i selskabet indenfor de sidste år.
Bestyrelsen har reageret positivt på vores primære henvendelse og bedt os udarbejde et udkast til kommissorium for
lederforum (se nedenfor).
Med håbet om at lederforum bliver
godkendt på den kommende generalforsamling vil der allerede nu være mulighed for at bliver registreret som interessent ved henvendelse til undertegnede.
Else Hjortsø

✦✦✦ Udkast til kommissorium
- Lederforum
• Lederforum refererer til DASAIM’s
bestyrelse.
• Lederforum udtaler sig således ikke
som udvalg direkte til offentlige institutioner og organisationer.
• Lederforum vælges på Selskabets
generalforsamling ihht Selskabets vedtægter.
• Lederforum kan rådgive såvel
DASAIM’s bestyrelse som øvrige udvalg under DASAIM i spørgsmål vedrørende ledelses områder herunder
f.eks. lederuddannelsen indenfor det
anæstesiologiske speciale.
• Lederforum kan såvel ved eget initiativ
som efter forespørgsel /opfordring
tage emner op til behandling.
• Lederforum bidrager med forslag til
den videnskabelige mødeaktivitet.
• Lederforum udformer for hvert regn-

skabsår budget for sin virksomhed,
som godkendes af DASAIM’s
bestyrelse.
• Efter hver generalforsamling tages
stilling til om kommissoriet skal revideres.
Else Hjortsø

✦✦✦ Referat af 5. ordinære generalforsamling i FAPA, 15. marts 2002
I lighed med sidste år var Pharmacia værter, og Maiken Laursen, Pharmacia, indledte med en glimrende introduktion af
Dynastat, en ny COX2-hæmmer til i.m.
og i.v. administration med hurtigt indsættende virkning (10-15 min.), og som
måske vil kunne vise sig velegnet til postoperativ smertebehandling efter adenotomi og tonsillectomi. Forventes dog
først godkendt sommeren 2002.
Man gik herefter over til den egentlige
dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af regnskabet til
godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Forslag til budget, herunder
kontingentfastsættelse
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.
Ad 1. Bjarne Lomholdt valgtes enstemmigt som dirigent og kunne umiddelbart
konstatere generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Herefter mindedes han formandens anæstesiolog-tvillingebror, Jens B. Andersens alt
for tidlige død.
Ad 2. Formanden, Hans B. Andersen,
indledte den mundtlige formandsberetning med at fortælle, at denne med overlæg ikke var skriftlig, da den indeholdt
emner, som ikke var færdigbehandlede,
og som derfor ikke egnede sig til egentlig offentliggørelse. Disse emner kunne i
det store og hele siges at tilhøre den
lange og trælse saga vedrørende forhandlingerne om de nye rekommandationer

for anæstesi i praksis samt moderniseringsforhandlingerne om vores nye overenskomst med sygesikringen, som igen
synes tiltagende kompliceret på grund af
de økonomiske konsekvenser, som er
forbundet med at implementere konsekvenserne af rekommandationerne.
Formanden for DAO, Lynge Kirkegaard
var til stede, og det var derfor naturligt, at
han fremlagde resultatet af de foreløbige
forhandlinger. Dette forårsagede (naturligvis) en ret langvarig diskussion med
diverse input til de fortsatte forhandlinger. Det besluttedes at nedsætte et hurtigarbejdende takstudvalg, bestående af
Karsten Bjerre-Jepsen, Tormod
LaBianca, Hans Ersgaard og Poul
Hansen (in absentia). Indpisker i dette
udvalg blev Hans Ersgaard. Der skal meldes tilbage til Lynge Kirkegaard inden 2
måneder fra dato.(15. marts 2002).
Herefter gennemgik formanden den nye
overenskomst hvor eksempelvis §3-aftaler kan forhandles lokalt, 1. knækgrænse
fjernes 1. oktober 2003.
Ad 3. Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for konstruktivt samarbejde og Annette Ladegaard for aldrig
svigtende assistance i beretningsåret.
Ad 4. På vegne af kassereren, Poul
Hansen, fremlagde Hans Ersgaard regnskabet, som ikke gav anledning til større
diskussioner.
Ad 5. Ingen forslag fra bestyrelsen.
Ad 6. Ej heller forslag fra medlemmerne.
Ad 7. Budget blev gennemgået med
fastsættelse af kontingent på 500 kr.
årligt.
Ad 8. Bestyrelsen genvalgtes, men bekendtgjorde, at man nok snart skulle begynde at forberede sig på en vis udskifning.
Ad 9. Hans Ersgaard genvalgtes som
revisor.
Ad 10. Punktet klaredes under den fælles spisning og indeholdt ikke epokegørende oplysninger, som burde føres til
referat.
Referant: Ole Berner, Næstformand
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✦✦✦ Efteruddannelsesregistrering
Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicin har nu tilmeldt sig
Lægeforeningens efteruddannelsesregistreringssystem.
Efteruddannelse er principielt den uddannelse, som finder sted efter speciallægeanerkendelsen. Registreringssystemet er derfor kun tilgængeligt for læger
med speciallægeanerkendelse i anæstesiologi. Hvis der viser sig et udbredt ønske
om mulighed for registrering i systemet
fra de af selskabets medlemmer, som
endnu ikke er speciallæger, vil bestyrelsen drøfte, om den vil søge at give disse
medlemmer mulighed for registrering.
Formål med efteruddannelsesregistrering:
Som det fremgår af orienteringen i efteruddannelsesregistreringssystemet:
”…. tjener efteruddannelsesregistrering
først og fremmest det formål at give den enkelte læge et bedre og lettere tilgængeligt
overblik over sin efteruddannelsesaktivitet
og et redskab til planlægning af fremtidig
efteruddannelse. Derudover medvirker du
til, at der kan udarbejdes statistik til dokumentation for, hvorledes standen vedligeholder deres uddannelse.” Efteruddannelsesregistrering med krav om optjening af
et vist antal efteruddannelsespoints per
år har tidligere været luftet politisk herhjemme og er en kendsgerning i flere andre lande. At obligatorisk efteruddannelsesregistrering med optjening af points
måske ikke er tidens løsen blev debatteret i Ugeskrift for Læger, årgang 162, nr.
37, 11. september 2000, side 4952-54 under overskriften: Obligatorisk efteruddannelse - dyre, spildte kræfter. Hvordan
kravene her i landet vil forme sig er usikkert. Men det formål, som ovenfor er anført for registreringen, berettiger en anbefaling af en personlig registrering af efteruddannelse. Du kan i systemet lave
statistik på din egen efteruddannelse og
du kan sammenligne din aktivitet med
den gennemsnitlige aktivitet af de af dine
kolleger, som også registrerer i systemet.
Hvordan registrerer jeg?
Gå ind på Lægeforeningens nyhedsforside. I højre side af billedet findes et felt
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med teksten: Efteruddannelse …registrér her. Når du klikker her kommer
du ind i systemet. Der skal vælges speciale, som er delt i almen medicin og
øvrige specialer. Vælg Øvrige specialer.
Du kommer nu ind på en side, som giver
dig adgang til en glimrende vejledning
om systemet. Du kan her blandt andet
læse om hvem der får adgang til dine
data, hvad der skal registreres og hvordan registreringen foretages. Læs vejledningen (print den eventuelt ud). Gå herefter ind i vores del af systemet ved at
vælge speciale. Alle er automatisk registrerede under de specialer, de er i besiddelse af og demed har adgang til at registrere i. Hvis du har speciallægeanderkendelse i mere end et speciale, vælger
du det speciale, du ønsker at registrere
efteruddannelsen indenfor.
Eller du kan gå ind på Dadlnets forside
(hovedsiden). I venstre side vælges
punktet Uddannelse, underpunktet
Efterudd. Reg og slutteligt underpunktet Øvrige specialer. Herefter som ovenfor.
Ændring af systemet:
Der er nogle få punkter i registreringssystemet, som vi selv har mulighed for at
redigere. Blandt andet de emner, som din
efteruddannelsesaktivitet registreres under for eksempel:
• anæstesi, gynækologisk/obstetrisk
• ledelse og administration
• traumatologi
Hvis du har forslag til ændringer, som vi
har mulighed for at effektuere, er du meget velkommen til at skrive til én af systemets superbrugere, som herefter vil
drøfte og eventuelt gennemføre ændringen.
Superbrugere:
Stig Yndgaard:
sy@dadlnet.dk
Grethe Astrup:
grethe.astrup@dadlnet.dk
Grethe Astrup
Efteruddannelsesudvalget

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 DASAIMs møder.
4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere.
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse
og fremsendes til Dansk Anæstesiologisk
Selskabs Fond, att.: Advokat Finn
Altschuler, Bredgade 23, 1260
København K. Ansøgningsfristen er
30. april og 30. september.
Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse
og forskning af rygmarvsanæstesi, herunder specielt risikoen for og behandling
af opstået lammelse og følgetilstande.
Såfremt der på grund af udeblevne
ansøgninger til det ovennævnte formål,
kan legatets afkast anvendes til forskning
vedrørende centralnervesystemets funktion i relation til anæstesi. Legatet uddeles 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. Ansøgningsfristen er 30. april og 30. september.
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer.
Ansøgningen sendes til Jensa la Cours
Legat, att.: Advokat Finn Altschuler,
Bredgade 23, 1260 København K.
Lippmann Fonden
Lippmann Fonden kan søges af personer,
der måtte have brug for støtte til lægevi-

denskabelige og humanitære formål inden for anæstesiologien. Der foreligger
ikke ansøgningsskemaer, men ansøgningerne skal sendes til formanden for DASAIM. 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
special interesse indenfor området inhalationsanæstesi og/eller monitorering.
Der er kr. 50.000,- 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 DASAIM og
direktøren for Dameca a/s er bedømmelsesudvalg. Ansøgningsfrist 1. oktober.
Professor, overlæge Sophus H. Johansens Fons
af 23. august 2981
Fra ovennævnte fond kommer et beløb til
uddeling i én eller flere portioner.
Fonden yder støtte til yngre lægers forskning inden for anæstesiologien, dvs.
Anæstesi, intensive terapi, smertebehandling og præhospital behandling.
Ansøgning sendes til overlæge Doris
Østergaard, anæstesiologisk afdeling,
Amtssygehuset i Herlev senest den 1.
oktober. Uddelingen finder sted i forbindelse med DASAIM’s generalforsamling.

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 inkl. budget, tidsplan, kortfattet
curriculum samt oplysninger om evt.
ansøgning om støtte fra andre steder.
Ansøgning i 3 eksemplarer sendes til
Holger og Ruth Hesses mindefond, c/o
Inga Hesse Kovstrup, Brandsøvej 17,
Skærbæk, 7000 Fredericia.
Ansøgningsfrist 1. oktober.
Ansøgningsmaterialet vil blive behandlet
fortroligt. Såfremt legatet tilfalder en
anæstesiolog, finder uddelingen sted i
forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

THE COCHRANE
ANAESTHESIA REVIEW GROUP
www.carg.dk
carg@cochrane.dk

COCHRANE ANÆSTESI GRUPPE (CARG), som bygger
på frivilligt arbejdskraft og er en del af den internationale forsknings-organisation Cochrane Collaboration,
har til formål at udarbejde systematiske oversigter over
sundhedsvæsenets inter-ventioner, forebyggelse af
sygdomme, diagnostik, behandling og pleje.
Gruppen er åben for enhver med interesse i evidens-baseret
medicin og anæste-siologi. Vi udarbejder systematiske oversigter over væsentlige emner inden for anæstesi, intensiv terapi, smertebe-handling af akut syge patienter (præhospitalsbehandling), etablerer specialregister over relevante videnskabelige undersøgelser og deltager aktivt i internationale
kongresser.

Nordisk Cochrane Center - NCC
Workshops, kurser, møder
Web: www.cochrane.dk · E-mail: general@cochrane.dk
Telefon 35 45 55 71
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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 2003. 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 chariman 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

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 Nov. 15, 2002: Dorthe Klit • Department of Anaesthesiology and
Intensive Care • Gentofte University Hospital • DK-2900 Hellerup, Denmark
Telephone + 45 3977 3391 • Fax +45 3977 7625 • E-mail dokli@gentoftehosp.kbhamt.dk

Application form

Name:
Title:
Home addr.:

Working addr.:

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
(incl. 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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Transcranial Doppler (TCD)
Principper og klinisk anvendelse • praktiske øvelser og demonstration

DA AIM KURSER

EFTERUDDANNELSESUDVALGET

K-129 • Oktober 2002
Tid:

Fredag den 25. oktober - lørdag den 26. oktober 2002.

Sted:

Gl. Avernæs Herregård, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup, Fyn.

Kursets formål:

At opnå kendskab til principper samt klinisk brug af transcranial doppler (TCD) undersøgelse, med hovedvægt
på anvendelse indenfor neurointensiv terapi. Desuden opnåelse af praktisk færdighed i TDC målinger.

Målgruppe:

Anæstesiologer og andre interesserede. Maks. 14 deltagere (af hensyn til de praktiske øvelser).

Kursusledere:

Overlæge Jørgen Wolff, overlæge Karsten Bülow, neuroanæstesiologisk/intensiv afsnit U, OUH.

Undervisere:

Sheila M. Byrd, Research Cardiovascular/Neurovascular Ultrasonographer, Department of Clinical
Pharmacology, Imperial College at St. Mary’s Hospital, London, UK.

Kursusform:

Internatkursus med god mulighed for spørgsmål og diskussion. Undervisning hovedsageligt på engelsk.
Workshop med praktiske øvelser/demonstration med TCD udstyr samt PC simulatorer. Der forventes aktiv
deltagelse fra kursisterne ved både forberedelse, undervisning og workshop.
Undervisningsmateriale tilsendes forud for kurset.

Kursusafgift:

2000,- kr. incl. honorarer til undervisere, overnatning i enkeltværelse samt morgenmad, middag,
frokost og kaffe x 2. Mulighed for gratis transport til og fra Odense Banegård efter nærmere aftale.

Tilmeling senest den 12. august 2002 til:
DASAIM’s sekretariat, AN/OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf. 3545 6602, E-mail sekretariat@dasaim.dk eller via www.dasaim.dk

Tilmeldingsskema side 29.

Program
Fredag den 25. oktober
10.30 - 11.00
11.00 - 11.50
11.50 - 12.00
12.00 - 15.00

15.00 - 16.00
16.00 - 18.00

Ankomst og indlogering
Let frokost
Velkomst og indledning
Jørgen Wolff
Basics and principles of TCD:
In the Neuro Intensive Care
• SAH • Head injury
• Cerebral AVM • Other clinical applications
Sheila M. Bird
Pause og kaffe
TCD in
• Neuroanesthesia
• Neurointerventional procedures
• Cerebrovascular research
Sheila M. Bird

18.00 - 18.15
18.15 - 19.00
19.15 -

Pause
TCD – Limitations and pittfalls
Sheila M. Bird
Middag og kaffe

Lørdag den 26. oktober
07.30 - 08.15
08.15 - 09.00
09.00 - 13.00

Morgenmad
Equipment and practical considerations
TCD – hands on: PC simulator
Sheila M. Bird, Karsten Bülow
Kaffe og frugt undervejs

13.00 - 14.00

Frokost og afslutning
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Pædiatrisk anæstesi
Simulatortræning • Workshop

K-130 • November 2002

DA AIM KURSER

EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Tid:

Torsdag den 28. november 2002 kl. 09.00 - 17.30

Sted:

KAS Herlev

Målgruppe:

Anæstesiologer, som jævnligt bedøver børn

Antal deltagere:

Max. 24

Formål:

Opdatering af viden indenfor pædiatrisk anæstesi. Simulatorbaseret træning af akutte situationer
med efterfølgende diskussion.

Form:

Simulatortræning og workshop. Kurset vil blive meget deltageraktivt.
Deltagerne får inden kurset tilsendt materiale om de cases, der bliver trænet i
simulatorsessionerne.

Workshop emner: Luftvejshåndtering, hypovolæmi og shock hos spædbørn, ikke-hjerteanæstesi til
cardiologiske patienter.

Kursusledere:

Søren Walther-Larsen, H:S Rigshospitalet og Helle Thy Østergaard, KAS Herlev

Undervisere:

Rolf Holm-Knudsen
Søren Walther-Larsen
Kirsten Eriksen
Søren Jepsen
Kurt Nielsen
Doris Østergaard
Helle Thy Østergaard
Lars W. Andersen

Pris:

1200,- kr. inkl. frokost og kaffe

Tilmeling senest den 1. november 2002 til:
DASAIM’s sekretariat,
AN/OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf. 3545 6602,
E-mail sekretariat@dasaim.dk
eller via www.dasaim.dk

Tilmeldingsskema side 29.
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Kursustilmelding

DA AIM KURSER

K-129 · Oktober 2002 · Transcraniel Doppler
K-130 · November 2002 · Pædiatrisk anæstesi

EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Sæt kryds ud for det ønskede kursus:
Kursus i Transcraniel Doppler – K-129
Fredag den 25. – lørdag den 26. oktober 2002
Gl. Avernæs Herregård, Ebberup, Fyn
(tilmeldingsfrist 12. august 2002)

Kursus i Pædiatrisk anæstesi – K-130
Torsdag den 28. november 2002
KAS Herlev
(tilmeldingsfrist 1. november 2002)

Navn:
Adresse:
Sygehus:

Afdeling:

Telefonnr.:

E-mail:

Underskrift

Dato

Tilmeldingen fotokopieres og sendes i henhold til ovenstående frister til:
DASAIM, AN-OP, HOC 4231
H:S Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
tlf. 3545 6602; fax 3545 2950
e-mail: sekretariatet@dasaim.dk
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Øvrige kurser
1-dagskursus i rationel håndtering af
centrale venekatetre til kronisk brug
Tid:

ATLS® DANMARK
Advanced Trauma Life Support

Alle fredage kl. 08.00-14.30 inklusiv frokost

Sted: H:S Rigshospitalet, Abdominalcentrets anæstesiklinik,
afsnit 2041, København

Tilmelding: Kurserne annonceres på ATLS’ hjemmeside

Tilmelding:
Sekretær Karen Birck Mark tlf. 3545 2233 – fax 3545 2552

Tilmelding ved udfyldelse af tilmeldingsformular på:
http://www.atls.dk

Afgift: Kr. 800,00 til dækning af undervisningsudstyr
samt frokost i RHs kantine

Luftvejshåndtering for
Anæstesilæger
Læs om vores kursus på
http://www.an-rh.dk/luftvej/ssai-kursus.htm

MI-ro™
Registrering og overblik
Patient data management
Elektroniske patient journaler

MEDICINSK INFORMATIK
Judex A/S
Lyngvej 8
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 98 18 69 00
Fax +45 98 18 80 19
www.judex.dk
mi@judex.dk

Kliniske databaser
Åbne og integrerbare løsninger
MEDICINSK INFORMATIK er en projektorienteret division i Judex A/S, der igennem 20 år har udviklet og markedsført målrettede kvalitetsløsninger til sundhedssektoren. MEDICINSK INFORMATIK samler virksomhedens store kompetencer på områderne Kliniske Databaser, Elektroniske Patientjournaler,
Beslutningsstøttesystemer, samt tilhørende service- og konsulentydelser. MEDICINSK INFORMATIK har evnen til at overskue komplekse problemstillinger
af såvel klinisk som informationsteknologisk karakter, og gennem stor kundeforståelse at fremkomme med fremadrettede og holdbare løsninger.
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Airway management for Anaesthesiologists
a course approved by the Scandinavian Society of Anaesthesiology and
Intensive Care Medicine (SSAI) at Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
Moderator:
Goal:
Participants:

Michael Seltz Kristensen, associate professor
The participants will acquire theoretical and practical knowledge and skills in managing patients’ airways.
Following the course, a diploma will be issued.
Specialists and Senior Trainees in Anaesthesiology and Intensive Care.
The course is open for all nationalities.

Course content:
Theory / lectures:
• Why is airway management important?
Recent data and cases from Scandinavia
• Preoperative evaluation of the airway
• Have a plan! Algorithms for airway management
• Preparing for awake intubation. Sedation and topical
analgesia
• Fiberoptic intubation made easy!
• The “Cannot Intubate Cannot Ventilate”–situation.
Recognition. Management choices
• Safe extubation of the trachea
(the use of tube-exchangers)
• New: Now including the difficult paediatric airway!
• Documenting and communicating a difficult airway
(to the benefit of the patient and future caretakers)
• Airway techniques and equipment – what do I really need?
• Frontline - what next?

Practical / workshop:
• Fiberoptic intubation and how to handle a flexible
fiberscope
• Oxygenation through the cricothyroid membrane
• On a full-scale simulator, Simman: Managing the
“Cannot Intubate Cannot Ventilate”
-situation and other challenging airways
• Retrograde intubation
• Various devices (ILMA, LMA-proseal, Macintosh, Miller,
McCoy, Bullard, Fiberoptic intubating stylet/retromolar
fiberscope)
• Cases: How will I manage this patient?

Course language: English
Time:
Friday, November 15, 2002, 08.30-17.30
Location:
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK2100 Copenhagen, DK, the Laboratory for Clinical Skills
Course fee:
1950 DKK (265 euro) including coffee, lunch and course materials
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, 4231,
Rigshospitalet, DK-2100 Copenhagen Ø. Phone: +45 35 45 34 74, fax: +45 35 45 29 50, E-mail: gblom@rh.dk

Dead-line:
Internet:

Application (see below) must be received before October 15th, 2002
www.an-rh.dk/luftvej/ssai-kursus.htm
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ESRA SCANDINAVISK ZONE MØDE
25. og 26. oktober 2002
H:S Hvidovre Hospital, København, Danmark

Organisationskomite
Torben Mogensen · Billy Kristensen
Zbigniew Koscielniak-Nielsen · Nils-Christian Hjortsø · Jens Gyrn

THE EUROPEAN SOCIETY OF
REGIONAL ANAESTHESIA
& PAIN THERAPT

Perifer nerveblokade

vinder mere og mere indpas som supplement til generel anæstesi. Hermed opnås gevinst i form af bedre
postoperativ smertelindring samt færre bivirkninger og hurtigere opvågningstid.

Mødets formål

er at give en teoretisk gennemgang af anlæggelse af perifere nerveblokader samt praktisk demonstration af
anatomien på modeller samt diskussion i grupper med eksperter. Efter mødet vil deltagerne være i stand til at
anlægge alle perifere blokader på ekstremiteterne.

European Society of Regional Anaesthesia (ESRA)
er en organisation med interesse for regional anæstesi.
Nærmere oplysninger og tilmelding kan ses på ESRAs hjemmeside www.esraeurope.org.

PERIFERE BLOKADER · TEORI OG PRAKSIS
Fredag d. 25. oktober 2002 kl. 10.00 – 16.00

Lørdag d. 26. oktober 2002 kl. 09.00 – 12.00

• Nervestimulatorens funktion og anvendelse
Zbigniew Koscielniak-Nielsen, København
• Overekstremiteten (skulder)
Billy Kristensen, København
• Albue
Øjvind Klaastad, Oslo
• Hånd og håndled
Zbigniew Koscielniak-Nielsen, København

Praktiske øvelser på modeller samt diskussioner
med eksperter.

Frokost
• Hofte og knæ
Dusanka Zaric, København
• Ankel og fod
Peter Ahlburg, København
• Komplikationer
Dag Selander, Sverige

Sprog: Skandinavisk
Tilmelding til:
Torben Mogensen, ledende overlæge, dr.med.
Anæstesiafdelingen 532, Hvidovre Hospital
DK-2650 Hvidovre, Danmark
Tlf. +45 3632 2504, Fax +45 3632 3356
E-mail torben.mogensen@HH.hosp.dk

Deadline 15. september 2002
Betalingen dækker kursus samt frokost og middag fredag.

Yderligere information:
Sekretær Lisbeth Friisenbach, tlf. +45 3632 2504.

SPONSORER: BRAUN MEDICAL · MAERSK-MEDICAL
Betaling
■ Medlem af ESRA Dkr. 995
Betaling med: ■ Mastercard

■ Ikke medlem af ESRA Dkr. 1200
■ Eurocard ■ Visa ■ Dankort

Kort nr.

Udløbsdato

Navn på kortholder

Underskrift

Navn

Tlf.

Adresse

E-mail
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Pålidelig blodgasanalyse
- hver gang

Fjernovervågning via RADIANCE
RADIANCE giver direkte
adgang til analyseresultater
fra patientafdelinger, operationsafsnit og andre lokationer,
hvor der findes en netværks-PC.
Samtidig kan apparatets kvalitet
sikres gennem fjernovervågning
og styring fra den ansvarlige
superbruger.
RADIANCE kan benyttes til alle
RADIOMETERs ABL-systemer

ABL-700-serien
til central og decentral
måling

ABL77-serien
designet til
point-of-care måling

• 17 parametre på kun 95 µL

• 8 parametre på kun 85 µL

• Fleksibelt parametervalg med
hurtige analysesvar

• Fleksibel konfiguration
• Kun 3 forbrugsvarer

• Interferensfrie måleresultater
• Siggaard-Andersen nomogram
til tolkning af syre-base-status
• Integreret AutoCheck-modul
til automatisk kvalitetskontrol
(tildelt Den Danske Designpris
2001)
• Minimal vedligeholdelse

RADIOMETER DANMARK A/S

Telefon 38 27 28 29

rdan@radiometer.dk - www.radiometer.com

Telefax 38 27 27 12

• Økonomisk ved få prøver
pr. dag
• Transportabel og altid klar
til brug

ERNÆRINGSBEHANDLING
Den 29. juli 2002, kl. 19.00 - ca. 20.30
H:S Rigshospitalet, København, auditorium 2

- med vægt på parenteral ernæring

Arrangør: Cochrane Hepato-Biliær Gruppen i samarbejde med Dansk Gastroenterologisk Selskab, Dansk Kirurgisk
Selskab, Dansk Selskab for Onkologi, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Selskab for Hepatologi
og Dansk Selskab for Klinisk Ernæring.
Program: Professor Ronald L Koretz, UCLA, Los Angeles, USA - som ved sin systematiske litteraturgennemgang har dannet
grundlaget for de aktuelle amerikanske rekommendationer vedrørende parenteral ernæringsbehandling (AGA
technical review on parenteral nutrition. Gastroenterology 2001;121:970-1001) - vil med vægt herpå gennemgå evidensen for
anvendelse af ernæringsbehandling til en række patientgrupper. Foredraget vil blive opdelt efter patienttype med efterfølgende diskussioner.
Mødet foregår på engelsk og vil bl.a. omhandle:
• præsentation af data som indgår i den systematiske litteraturbedømmelse af ernæringsbehandling
• ernæring til kirurgiske patienter
• ernæring til cancer (eller cancer/AIDS) patienter
• ernæring til kritisk syge patienter
• ernæring til gastrointestinale og hepatologiske patienter (Crohn’s sygdom, pancreatitis, lever sygdomme)
Ordstyrer: Christian Gluud

Alle er velkomne

Kongreskalender
2002
11 Asian Australasian Congress of
Anaesthesiologists
th

10 – 13 juli 2002, Kuala Lumpur, Malaysia
Info: AACA@astrazeneca.com
www.11thAACA.com

International Association for the Study
of Pain (IASP) – 10th World Congress of
Pain
17 – 22 august 2002, San Diego
Info: IASP@locke.hs.washington.ecu
(edu?)

3. Skandinaviske møde om OSAS,
NIPPV og HMV
22 – 24 august 2002, Scandinavian
Congress Center, Århus
Arrangør: Respirationscenter Øst og Vest
i Danmark
Info: www.scanresp.com
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12th Congress of Western Pacific
Association of Critical Care Medicine
in conjunction with the 9th International
Symposium on Shoch and Critical Care
22-25 august 2002, Bali
Info: iqbalicu@idola.net.id

EuroNeuro - 3rd International Update on
Neuro-Anaesthesia and Neuro-Critical
Care
12 – 14 september 2002, München,
Tyskland
Info: c.p.werner@1r2.tom.de
www.EuroNeuro.de
akabogu@mcn-nuernberg.de
(program-rekvirering)

Annual Scientific Meeting. Association
of Anaesthetists of Gr. Britain & Ireland
18 - 20 september 2002, Bournemouth
Info: metings@aagbi.org

European Society of Intensive Care
Medicine’s 15th annual congress
29 september – 2. oktober 2002,
Barcelona
Info: public@esicm.org
www.esicm.org

American Society of Critical Care
Anesthesiologists’ 15th Annual Meeting
11 oktober 2002, Orlando, Florida
Info: SAMBA@ASAhq.org

Society for Pediatric Anesthesia 16th
Annual Meeting
11 oktober 2002, Orlando, Florida
Info: spa@societyhq.com

American Society of Anaesthesiology
12 - 16 oktober 2002, Orlando, Florida,
USA
Info: http://www.asahq.org

SE ORANE ®
SEVOFLURAN

ABBOTT LABORATORIES

Kongreskalender
DASAIMs Årsmøde
7 - 9 november 2002, København
Info: www.dasaim.dk
og Dasinfo nr. 3, 2002

8th International Congress on
Cardiothoracic and Vascular
Anesthesia
10 – 13 november 2002, Jerusalem
Info: anesth2002@kenes.com
www.isranest.org.il/congress2002

12th International Symposium on Brain
Edema and Brain Tissue Injury
10 - 13 november 2002, Hakone, Japan
Info: 2002-office@umin.ac.jp

New York State Society of
Anesthesiologists 56th Postgraduate
Assembly in Anesthesiology
7 – 11 december 2002, New York
Info: kurt@nyssa-pga.org

2003
Association of Pediatric Anaesthetists
of Great Britain and Ireland Annual
Scientific Meeting
10 – 12 marts 2003, Norwich, UK
Info: www.apagbi.org.uk
kathy.wilkinson@norfolknorwich.thenhs.com

International Anesthesia Research
Society (IARS)
22 - 26 marts 2003, New Orleans,
Louisiana
Info: iarshq@iars.org og www.iars.org

EACTA 18th annual meeting
The european association of cardiothoracic anaesthesiologists
25 - 28 maj 2003, Prague
Info: www.eacta.org

Info: congrex@congrex.fi
www.congrex.fi

American Society of Anaesthesiology
11 - 15 oktober 2003, San Francisco,
California, USA
Info: www.asahq.org
ASCCA@ASAhg.org

Joint Meeting of APAGBI and the
Society of Pediatric Anaesthesia of
Australia and New Zealand (SPANZA)
1 – 2 november 2003, Adelaide,
S.Australia
Info: vanderwalt@wch.sa.gov.au
www.apagbi.org.uk

DASAIMs Årsmøde
6 - 8 november 2003, København
Info: www.dasaim.dk og Dasinfo nr. 3,
2003

2004
International Anesthesia Research
Society (IARS)
27 - 31 marts 2004, Tampa, Florida
Info: e-mail: iarshq@iars.org;
www.iars.org

13th World Congress of
Anaesthesiologists
17 - 23 april 2004, Paris, Frankrig
Info: e-mail: wca2004@colloquium.fr;
www.wca2004.com

American Society of Anaesthesiology
23 - 27 oktober 2004, Las Vegas, Nevada,
USA
Info: http://www.asahq.org

2005
All Africa Anaesthesia Congress

Euroanaesthesia 2003
31 maj - 3 juni 2003, England (?)
Info: www.euroanaesthesia.org
secretariat.esa@euronet.be

27th SSAI-kongres
16 - 20 august 2003, Helsinki
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21 – 25 maj 2005, Tunis
Info: MS.benammer@rns.tn

American Society of Anaesthesiology
22 - 26 oktober 2005, New Orleans,
Louisiana, USA
Info: http://www.asahq.org

Forkortet produktresumé for: Dynastat (parecoxib) pulver til injektionsvæske.
Indikation: Kortvarig behandling af postoperative smerter. Dosering og indgivelsesmåde: Den anbefalede dosis er 40 mg indgivet IV eller IM efterfulgt af
20 mg eller 40 mg hver 6. til 12. time efter behov. Max dosis er 80 mg/dag. IV
injek. gives hurtigt og direkte i en vene eller i et eksisterende drop. IM injektion
gives langsomt og dybt i musklen. Ældre: Dosisjustering ikke nødvendig til ældre
patienter ≥ 65 år med mindre de vejer mindre end 50 kg. Da indledes med halv
sædvanlig anbefalet dosis og max. dagl. dosis nedsættes til 40 mg. Let nedsat
leverfunktion (Child-Pugh skala 5-6): Dosisjustering sædvanligvis ikke nødvendig.
Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh skala 7-9): Behandlingen indledes med
forsigtighed og med halv sædvanlig anbefalet dosis, og max. dgl. dosis nedsættes
til 40 mg. Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering ikke nødvendig ved let til moderat
nedsat (kreat.clear. 30-80 ml/min) eller ved svært nedsat nyrefunktion
(kreat.clear.< 30 ml/min). Dog udvises forsigtighed ved nedsat nyrefunktion eller
hos patienter, der er disponerede for væskeretention. Børn og unge: Anbefales ikke.
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for hjælpestofferne. Patienter hvor acetylsalicylsyre eller NSAID-præparater eller andre
cyklooxygenase-2 (COX-2) specifikke hæmmere har medført bronkospasmer, akut
rhinitis, næsepolypper, angioneurotisk ødem, urticaria eller allergilignende reaktioner. 3. trimester og amning. Svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh > 9). Aktivt
peptisk sår eller GI-blødning. Inflammatorisk tarmsygdom. Svær kongestiv hjerteinsufficiens. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen. Begrænset klinisk erfaring ved behandling med Dynastat i mere end to
dage. Anvendes med forsigtighed til behandling af smerter efter en koronararterie bypassoperation, pga. større risiko for bivirkninger, såsom hjerneblødning,
renal dysfunktion eller sternal sårkomplikation, især pa-tienter som tidligere har
haft en cerebrovaskulær lidelse eller har et body mass index > 30 kg/m2.
Forsigtighed ved patienter med nedsat nyrefunktion eller hypertension, eller til
patienter med kompromitteret hjerte- eller leverfunktion eller andre tilstande, som
disponerer for væskeretention. Forsigtighed ved start af behandling af patienter
med dehydrering. Det anbefales at rehydrere patienten først og derefter starte
behandling med Dynastat. Dynastat kan maskere feber. Kirurgiske patienter bør
holdes under omhyggelig observation for tegn på sårinfektion ved behandling.
Der er set øvre GI perforationer, sår eller blødninger (PUBs) hos patienter behandlet med Dynastat. Der bør derfor udvises forsigtighed hos patienter, som tidligere har haft perforeringer, sår eller blødninger. Er ikke en erstatning for acetylsalicylsyre ved CV profylakse på grund af den manglende trombocytpåvirkning.
Forsigtighed udvises, ved administration sammen med warfarin. Graviditet og
amning: Anbefales ikke til kvinder, som prøver at blive gravide, eller som er gravide i 1. og 2. trimester med mindre fordelene opvejer den potentielle risiko for
fostret. Kontraindiceret i 3. trimester og ved amning. Interaktioner: AKbehandling med warfarin eller lign. bør monito-reres, især de første dage efter initiering af Dynastat behandling. Ingen vist effekt på acetylsalicylsyre-medieret
hæmning af trombocytaggregation eller blødningstid. Kan gives sammen med
lav-dosis acetylsalicylsyre (≤ 325 mg). Samtidig administration af heparin påvirkede ikke heparins farmakodyn. sammenlignet med heparin administreret alene.
Som for NSAID præparater kan risikoen for akut nyreinsufficiens være øget, når
ACE-hæmmere eller diuretika gives samtidig med Dynastat. Nyrefunktionen bør
monitoreres ved samtidig indgift af ciclosporin og tacrolimus. Når Dynastat gives
sammen med morfin, kan en mindre morfindosis (ca. 28-36%) anvendes til at
opnå det samme kliniske analgesiniveau. Dosis bør reduceres ved behandling
med fluconazol. Forsigtighed udvises ved administration sammen med lægemidler, som hovedsagelig metaboliseres via CYP2D6, og har et smalt terapeutisk vindue f.eks. flecainid, propafenon, metoprolol, samt lægemidler som er CYP2C19
substrater f.eks. fenytoin, diazepam eller imipramin. Passende monitorering af
methotrexatrelateret toksicitet bør overvejes ved kombination. Se.konc.af lithium
bør monitoreres, når behandling initieres eller ændres. Injicerbare anæstetika:
Samtidig adm. af Dynastat 40 mg IV og propofol eller midazolam påvirker hverken farmakokin. eller farmakodyn. for propofol IV eller midazolam IV. 40 mg
Dynastat IV har ingen sign. effekt på farmakokin. for hverken fentanyl IV eller
alfentanil IV. Inhalationsanæstetika: Der er ikke udført formelle interaktionsundersøgelser. Ved præ-operativ adm. sås ingen tegn på farmakodyn. interaktioner
med lattergas og isofluran Bivirkninger: Seponeringshyppigheden p.g.a.
bivirkninger var i de kliniske forsøg 5,0% for patienter, der fik Dynastat og 4,3%
for patienter, der fik placebo. Almindelige (≥1/100, < 1/10): Hypertension,
hypotension, rygsmerter, perifere ødemer, hypoæstesi, alveolær osteitis, dyspepsi, flatulens, kreatininstigning, hypokalæmi, agitation, insomnia, postoperativ
anæmi, pharyngitis, respiratorisk insufficiens, pruritus, oliguri. Usædvanlige
(≥1/1.000, <1/100): Forværret hypertension, abnorm sternal serøs sårdræning,
sårinfektion, gastroduodenal ulceration, bradykardi, øget ALAT, øget ASAT, øget
serumurea, blodudtrædning, trombocytopeni, cerebrovaskulære forstyrrelser.
Følgende sjældne, alvorlige bivirkninger er set i forbindelse med brug af NSAID
præparater og kan ikke udelukkes ved brug af Dynastat: akut nyresvigt, kongestiv
hjerteinsufficiens, anafylaktisk shock, bronkospasmer, hepatitis. Anbefalede
midler til opløsning af Dynastat pulver er natriumchlorid opløsning 9 mg/ml
(0,9%), glukose 50 g/l (5%) infusionsvæske, natriumchlorid 4,5 mg/l
(0,45%)/glukose 50 g/l (5%) injektionsvæske. Færdigtilberedt opløsn. skal være
klar og farveløs. Bør inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før indgift. Efter
opløsn. med anbefalede opløsningsvæsker må Dynastat kun injiceres IV, IM eller
i IV drops med natriumchlorid opløsning 0,9 mg/ml (0,9%), glukose 50 g/l (5%)
infusionsvæske, natriumchlorid 4,5 mg/l (0,45%)/glukose 50 g/l (5%) injektionsvæske samt Ringer-lactat injektionsvæske. Lægemiddelform, pakninger
(varenr.) og priser AIP/AUP (pr. 13. maj 2002): Pulver til inj.væske, opløsn.
40 mg og 20 mg. 40 mg: Vnr 009214 - 10 htgl. kr. 540,90/781,70, 20 mg: Vnr
009262 - 10 htgl. kr. 540,90/781,70. Pulver og solvens til inj.væske, opløsn. 40 mg:
Vnr 009192 - 5 htgl + solvens kr. 281,00/413,95. Udlevering A. Reg.indehaver:
Pharmacia Europe EEIG High Wycombe, England. Lokal repr. Pharmacia AS,
Overgaden neden Vandet 7, 1414 Kbh. K. tlf. 32 96 52 00. Forkortet produktresumé er baseret på det fuldstændige, hvilket kan rekvireres vederlagsfrit hos
Pharmacia AS.

Nyhed:

Første injicerbare
COX-2 hæmmer
Virker

minutter

En postoperativ
smertebehandling,
der kombinerer god
effekt med en gunstig
sikkerhedsprofil.
Dynastat (parecoxib) kombinerer
den velkendte, gode effekt af NSAID
med COX-2 hæmmerens gunstige
sikkerhedsprofil.
Patienterne oplever smertelindring
inden for 7-13 minutter, og effekten
holder op til 12 timer ved 40 mg iv/im.
Reducerer morfinforbruget med
28-36%, påvirker ikke blodpladeaggregationen og har GI ulcusfrekvens
på placeboniveau 1).

Varer

12

op til

timer

Virker hurtigt...Varer længe
Se produktinformation side 36.

1) Stolz et al, Upper GI Mucosal Effects of Parecoxib Sodium in Healthy Elderly Subjects, Am. J. of Gastroenterology 2002;97(1):65-70

7-13

inden for

medicinteknik
A/S
Naverland 2, DK-2600 Glostrup
Tlf. +45 43 96 95 95, Fax +45 43 96 98 98
E-mail: tgm@tgm-teknik.dk, www.tgm-teknik.dk

opioid
styrke i et nyt NSAID
www.kunde.dk

effektiv smertebehandling ved ambulant kirurgi 1)

Produktinformation: Xefo® (lornoxicam)
Indhold: Tabletter: 4 mg og 8 mg lornoxicam. Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning:
8 mg lornoxicam pr. 2 ml færdig opløsning. Indikationer: Tabletter: Korttidsbehandling
af moderate postoperative smerter, som f.eks. smerte efter dental kirurgi. Behandling af
smerte i forbindelse med lænderygsmerter. Symptomatisk behandling af reumatoid artrit og
osteoartrose. Injektionssubstans: Korttidsbehandling af moderate postoperative smerter,
som f.eks. smerte efter dental kirurgi. Dosering tabletter: Behandling af smerter: 8–16 mg
fordelt på 2–3 doser. Den daglige dosis bør ikke overskride 16 mg. Reumatoid artrit og osteoartrose: 12–16 mg fordelt på 2–3 doser. Den daglige dosis bør ikke overskride 16 mg.
Nedsat dosis: Ved nedsat lever- eller nyrefunktion gives højst 12 mg daglig. Dosering injektion: Initialdosis er 8 mg, og døgndosis bør normalt ikke overskride 16 mg. Opnås herved
ikke tilstrækkelig smertelindring, kan endnu en dosis på 8 mg gives inden for de første 24
timer. Den totale døgndosis bør ikke overskride 24 mg på første behandlingsdag.
Kontraindikationer: Kendt overfølsomhed overfor lornoxicam, ASA, andre NSAIDs eller hjælpestoffer. Gastrointestinal eller cerebrovaskulær blødning eller anden øget blødningsrisiko.
Akut ulcus ventriculi, akut ulcus duodeni eller gentagen ulcus i anamnesen. Svær hjerteinsufficiens. Svær leverinsufficiens. Moderat (injektionsvæsken) eller svær nyreinsufficiens.
Svær trombocytopeni. Patienter under 18 år og til patienter over 65 år som er undervægtige
(<50 kg) og undergår operation. Injektion bør ikke gives til ældre over 65 år. Interaktioner:
Antikoagulantia og trombocytaggregationshæmmende midler. Andre NSAIDs. Sulfonylureider.

Loopdiuretika. Lithium. ACE inhibitorer. Methotrexat. Cimetidin. Digoxin. Lægemidler, som
hæmmer eller inducerer P450 isoenzymet: CYP 2C9. Særlige forsigtighedsregler vedr.
brugen: Tidligere forekomst af ulcus ventriculi eller ulcus duodeni. Bør gives med forsigtighed
til ældre, patienter med nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion samt patienter i antikoagulationsbehandling. Ved behandling i over 3 mdr. anbefales kontrol af hæmoglobin, creatinin
og leverenzymer. Det er vigtigt at monitorere nyrefunktionen hos patienter, hvis nyrer er
under særlig belastning. Graviditet og amning: Bør ikke anvendes. Bivirkninger: Følgende
bivirkninger er observeret: Epigastriske smerter, diarré, svimmelhed, døsighed, træthed, dyspepsi, hovedpine, kvalme og opkastninger samt for injektionsvæsken desuden lokale
reaktioner. Overdosering: Kan medføre kvalme og opkastning, cerebrale symptomer,
påvirkning af lever- og nyrefunktion samt evt. koagulationsforstyrrelser. Kliniske erfaringer
savnes dog. Udlevering: B. Tilskud: 49,8%. Pakninger og priser (AUP) pr. jan. 2001:
Tabletter (blisterpakning): Vnr. 476663, 4 mg 20 stk., 40,75 kr. Vnr. 476671, 4 mg 100 stk.,
179,95 kr. Vnr. 476721, 8 mg 20 stk., 61,95 kr. Vnr. 476739, 8 mg 100 stk., 271,80 kr.
Injektionssubstans: Vnr. 480558, 8 mg 1 htgl., 34,95 kr. Produktinformationen er forkortet
fra det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra:
Nycomed Danmark A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskilde.
Telefon: 46 77 11 11. Telefax: 46 75 48 42. Internet: www.nycomed.dk
Reference: 1) Nørholt S.E. et al. Pain 1996; 67: 335-343.
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