DA

I N F O

Dansk Selskab for

Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Ekstraordinær generalforsamling 3
Referat fra generalforsamlingen
Spørgeskema vedrørende
efteruddannelse

7
Midt

Opdatering fra
Anæstesiudvalget

25

Hvem tog prisen?

26

JANUAR 2003
11. ÅRGANG

1

DASAIM
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Tlf. 3545 6602 – Fax 3545 2950
E-mail: bestyrelse@dasaim.dk
www.dasaim.dk
FORMAND

Overlæge Mogens K. Skadborg
Århus Amtssygehus, 8000 Århus C
Tlf. 8949 7575 ps 3050 – Fax 8949 7279
E-mail: president@dasaim.dk
NÆSTFORMAND

Overlæge Lise Knudsen
Aalborg Sygehus Syd – 9100 Aalborg
Tlf. 9932 1111 – Fax 9932 3001
E-mail: fmd.efterudd.udv@dasaim.dk
BESTYRELSESSEKRETÆR

Afdelingslæge Bjørn Mygil
Odense Universitetshospital – 5000 Odense
E-mail: best.sekr@dasaim.dk
KASSERER

Overlæge Freddy Lippert
H:S Rigshospitalet, TraumeCentret 3191 – 2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 8007 – Fax 3545 2950
E-mail: kasserer@dasaim.dk
ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER

Overlæge Erika F. Christensen (Præhospital)
Overlæge Ryan Hansen (Kronisk smerte)
Overlæge Kurt Espersen (Intensiv)
Overlæge Klavs Lemholt (Videreuddannelse)
Reservelæge Hanne Tanghus Olsen (Yngre læger)
Afdelingslæge Susanne Wammen (Anæstesi)
Overlæge Stig Yndgaard (IT)
REDAKTØR

Overlæge Stig Yndgaard
H:S Rigshospitalet, AN, HJE 4142 – 2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 1710/3545 3044 – Fax 3545 2683
E-mail: redaktoer@dasaim.dk
ORGANISATIONSKOMITÉ ÅRSMØDE
Jakob Trier Møller (Koordinator)
Jørgen B. Dahl (Videnskab)
Freddy Lippert (Kasserer)
Mogens K. Skadborg
E-mail: sekretariat@dasaim.dk
SEKRETARIAT

Tina Calundann
H:S Rigshospitalet, AN/OP, HOC 4231 – 2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 6602 – Fax 3545 2950
E-mail: sekretariat@dasaim.dk
OPLAG

1250 stk.

TRYK

Svendborgtryk, Tlf. 6221 0105, 5700 Svendborg
ISSN 0908-5203

FORSIDE Kridttegning af Alice Madsen

2 · DASINFO · Januar 2003

Som et strejf af en dråbe…
Endnu et år er gået, men vi fik ikke alle med i mål. Jeg vil henlede jeres opmærksomhed på novembernummeret af Acta Anaest. Scand. (vol 46).
Svenske anæstesiologer synes at have overdødelighed. Det kan ikke påvises hos danske, finske og norske anæstesiologer, men tallene viser, at vi begår selvmord i overtal, hvilket mine personlige erfaringer desværre bekræfter. Således må vi jo have et problem. Selvmord kan umiddelbart forekomme som en håndterlig trussel, ”man kan jo bare lade være”, ligesom
trafikulykker, noget fjernt og uvedkommende. Men er det så enkelt, eller
skulle vi prøve at tage vores arbejdsmiljø op til debat? Jeg vil hermed lægge
op til nogle indlæg under temaet ”hvordan har vi det som anæstesiologer?”.
Sæt jer - eventuelt sammen nogle stykker - og prøv at indfange i skrift,
hvorfor vi brænder for dette speciale og hvorfor i en grad, så vi nogle gange
bliver brændt af. Trykkes evt. anonymt hvis i ønsker det.
Årsmødet kørte på skinner. Imponerende fremmøde fra start til slut hvor
Preben Berthelsen satte punktum med en pragtforelæsning over 50 året for
polioepidemien og ”det at vide for meget” – festen kunne begynde.
Og så en lille afklaring, igen igen… Ingen foredragsholder er afkrævet
penge for at holde sit foredrag ved årsmødet. På den anden side har alle
deltagere i årsmødet måtte betale for deltagelse i øvrigt, uanset hvilke ofre
de har bragt. Hermed håber jeg, at mange tråde er redt ud!
Dette nummer af DASINFO er vedlagt et spørgeskema fra efteruddannelsesudvalget. Det er ingen hemlighed, at der har været manglende søgning
til de udbudte kurser i den seneste tid. Grundene kan være mange og I
bedes indtrængende hjælpe udvalget med at lægge kursen om, ved at
besvare dette spørgeskema.
Vi er fortsat klar til at modtage et visitkort i form af HTMLsider fra
landets anæstesiafdelinger til publicering på www.dasaim.dk . Der er ofte
angst for centralisering af Selskabet omkring storbyerne. Her er en chance
for at få alle afdelinger frem i lyset!
Nu frem til vores genvalgte formand, Mogens Skadborgs leder, de
sidste krøller på Martin Smedebøls Kina beskrivelse samt Palle Toft og
Hans Skrivers beskrivelse fra USA.
Stig Yndgaard
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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)

Tak for 2002
✦✦✦ Leder
Til alle som bar og alle som deltog i
Selskabets aktiviteter - og velkommen til
det nye år. ”Det er svært at spå – især om
vejret” (Storm P.) – så det vil jeg undlade.
Men hvad byder så fremtiden? Som opmærksomme Tv-avis og vejrudsigt betragtere formodentligt har bemærket er
en almindelig Tv-avis eller anden nyhedsudsendelse ofte opbygget med de mest
dramatiske historier først – derefter lidt
mere ro over feltet med almindelige nyheder. Det hele krydres så med diverse
udtalelser fra mennesker der har (og
nogle gange ikke har) en særlig viden
om et givet emne. Disse adspurgte skal
så give en forklaring på og baggrund for
den bragte nyhed eller komme med en
vurdering (prognose) om hvad denne eller hin begivenhed vil have af konsekvenser i almindelighed eller i lignende situationer fremover. Og så slutter man med
vejrudsigten!
Et tilbageblik på året 2002 fylder naturligvis lederskribenten med glæde.
Særligt kulminationen på året med et årsmøde der fyldte rammerne godt ud, var
velbesøgt og med stor videnskabelig og
social aktivitet. Det samlende engagement der finder sted mellem alle grene af
vort speciale under årsmødet bekræfter
opfattelsen af store fælles berøringsflader
uanset om man er funderet i dagligdagen
med smertepatienter, har sin gang på
operationsafdelinger eller intensive afdelinger – eller er på vej til akut syge i en
ambulance med udrykning.
13. marts 2000 skrev Jan Bonde og
Anne Lippert i en artikel i ugeskrift for

læger om DRG registreringens anvendelighed til beskrivelse af omkostningsforhold inden for den intensive medicin:
”Diagnoser, der angives med ICD-systemet
(WHO’s sygdomsklassifikation) eller fysiologiske scores, som prædikterer overlevelsessandsynligheder, synes ikke umiddelbart at
kunne forklare variationer i behandlingsomkostninger. Der er derfor ikke noget færdigt bud på et case-mix-system, som kan anvendes internt i en ITA (Intensiv
Afdeling). Som følge af dette er det foreløbig mere hensigtsmæssigt at anvende registrering af undersøgelser og plejeprocedurer til at oparbejde information om behandlingsomkostninger (side 1594)”. Se
det var en meget præcis spådom om
fremtiden! Arbejdet med
Sundhedsstyrelsen om DRG registrering
af ydelser foretaget af Selskabets medlemmer er som tidligere beskrevet godt i
gang – og der synes at være stor lydhørhed for de synspunkter som her er
citeret og som Selskabet i samarbejde
med DSIT har fremført. Hertil kommer,
at vi har gjort opmærksom på at den nuværende registrering af ydelser inden for
den intensive medicin er meget uensartet
på landsplan – primært fordi den overvejende del af landets intensive afdelinger
ikke fungerer som stamafdeling for patienterne under disses behandling. Der er
et forhold som vi bør prioritere højt for at
ændre. Og – kunne man lidt retorisk
spørge – hvorfor skulle dette ikke være
lige så naturligt som når den kirurgiske
patient overflyttes til den medicinske afdeling mws henblik på behandling eller

omvendt? Der er for mig at se ingen gode
grunde til at fastholde det nuværende forældede stamafdelingssystem – men der
er naturligvis gode grunde til at fastholde
det gode samarbejde med andre specialer der ønsker og har behov for at patienterne behandles med intensiv medicinsk
faglig kompetence.
Søren Kierkegaard mindede os om at
man ikke altid skal tage ordene for pålydende – man må nødvendigvis se dem i
den sammenhæng de fremstår: ”Det, filosofferne taler om virkeligheden, er ofte lige
så skuffende, som når man hos en marskandiser læser et skilt: Her rulles. Ville
man komme med sit tøj for at få det rullet,
så var man narret, thi skiltet er blot til
salg. (Enten - Eller). Lad det minde om, at
skiltet ”Intensiv Medicin” ikke er til salg
– men at især de færdigheder som den
anæstesiologen udøver i den intensive
medicinske afdeling i vore dage tages
med og bredes ud over hele det anæstesiologiske speciale. I forbindelse med den
svært syge operationspatient og den
præhospitale behandling er denne faglige
ballast med til at sikre den bedste behandling for vore patienter. En ballast der
(spådom) bliver mere nødvendig fremover end nogensinde før i takt med at befolkningssammensætningen ændres mod
stadigt flere ældre der skal behandles for
stadigt flere lidelser.
På gensyn i det nye år – og godt nytår
til alle.

Mogens K. Skadborg
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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.*

Generalforsamling 2002
✦✦✦ Referat af DASAIM´s generalforsamling 8. november 2002, Radisson
SAS Scandinavia Hotel, København.
Pkt. 1: Valg af dirigent
Bent Husum valgt til dirigent og sikrede,
at formalia var i orden, idet generalforsamlingen var indkaldt med mindst 14
dages varsel. GF blev annonceret i
Ugeskrift for Læger d. 30. september.
Pkt. 2: Formandens beretning
(skriftlig beretning i DASINFO nr. 4,
2002)
Mogens K. Skadborg: Selskabet har 1078
medlemmer, 8 medlemmer er afgået ved
døden. Forsamlingen ærede deres
minde. Selskabet har fået 35 ansøgninger
om medlemskab optrykt i DASINFO.
Alle opfylder betingelserne og medlemskabet godkendes.
Den skriftlige beretning uddybes ikke
yderligere, i stedet gennemgås en række
emner, som bestyrelsen ønsker at prioritere i det kommende år og GF anmodes
om vejledning til det fremtidige arbejde.
Arbejdet i selskabet i det forgangne år i
udtalt grad har været præget af meget
stort engagement og fleksibilitet.
Bestyrelsen har, som konsekvens af de
opfordringer, vi fik på generalforsamlingen 2001, inddraget alle selskabets udvalg i bestyrelsens arbejde. Dette har resulteret i kortere beslutningsveje med adgang til fagområdernes ekspertise umiddelbart i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Det har betydet større sammenhæng i selskabets arbejde og en tydeliggørelse af den gensidige forpligtigelse,
der ligger i varetagelse af specielle faglige interesser under hensyntagen til de
fælles forpligtelser, som er gældende
både ind- og udadtil. Som et naturligt resultat af de erfaringer, som bestyrelsen
har gjort i det forgangne år, er det derfor
med glæde, at en enig bestyrelse, og med
de involverede udvalgs positive tilsagn i
ryggen, senere under GF ser frem til
medlemmernes behandling af bestyrelsens forslag om at formalisere dette sam-

arbejde gennem en optagelse af udvalgene i bestyrelsen.
I det forgange år har selskabet fostret 2
nye arbejdende fora: Dels et forskningsudvalg, som har vist sig særdeles levedygtigt og med stor tilslutning fra både
yngre som ældre forskere. Det nyetablerede lederforum er stadig i etableringsfasen, men selskabet har allerede haft
glæde af at kunne trække på den ledelsesmæssige ekspertise i forbindelse med
samarbejdet med Sundhedsstyrelsens
DRG-enhed. Dette arbejde, der stadig er i
gang, er bl.a. et led i bestyrelsens fortsatte bestræbelser på en synliggørelse af
specialet. Men også i fora, hvor beslutninger af overordnede karakter for sundhedsvæsenets træffes. Der vil ofte være tale
om kompromiser i sådan et arbejde.
Forholdet mellem, hvad der er selskabets
ideale fordring til synliggørelse og det,
der er faktisk muligt på det givne tidspunkt skal helst resultere i, at der opnås
gode samarbejdsrelationer, praktisk gennemførlige resultater og, måske vigtigstaf
alt, en basis for et fortsat arbejde med udvikling af specialets mange facetter.
Konkret er der i samarbejdet vedrørende
DRG-registreringen opnået enighed om,
at det anæstesiologiske arbejde i dagligdagen vil fremgå som et selvstændigt
vægtet element i enhver omkostning, der
indebærer kirurgiske procedurer. Men
arbejdet fortsætter, både med den begyndelse der tages fat på i næste uge, hvor
Sundhedsstyrelsen er vært for et arbejdsseminar, men også i årene der kommer.
Både i selskabets regi, men i særdeleshed ude i de afdelinger, hvor det praktiske arbejde skal gennemføres. I den sammenhæng skal det fremhæves fra den
skriftlige beretning, at Dansk Anæstesi
Database nu søsættes, primært på en
række testafdelinger, men forhåbentlig
vil brugen af databasen hurtigt brede sig
over hele landet. Med etableringen af
elektroniske patientjournaler, herunder
måske også elektroniske anæstesijournaler, skulle der blive mulighed for en hurtig, effektiv og valid registrering af de

anæstesiologiske ydelser på en sådan
måde, at de med samkøring med data i
landspatientregistret, kan få nyttige redskaber til den faglige udvikling inden for
både præhospital behandling, den intensive medicinske behandling, smertebehandling og den klassiske anæstesis område. Forhåbentlig kan det på sigt give os
redskaber, ikke alene til organisatorisk
udvikling, men tillige faglig udvikling af
vort speciale, ikke mindst på patientsikkerhedsområdet.
I samarbejdet udadtil fortsætter selskabet med at føre visionerne videre for
etablering af diverse fagområder. Dansk
Medicinsk Selskab (DMS) kommer til at
spille en stor rolle, både i omgang, tempo
og for hvorledes fagområderne etableres
inden for de forskellige specialer. Derfor
er det naturligvis glædeligt, at kirurgisk
forum, der er et uformelt forum for samarbejdet mellem de skærende specialeselskaber og DASAIM, har indstillet til og
fået den nuværende bestyrelse i DMS’s
bestyrelses støtte til en opstilling af en
anæstesiolog (Erika F. Christensen) til
DMS’s bestyrelse ved repræsentantskabsmødet i næste uge.
På det uddannelsesmæssige område
har selskabet med videreuddannelsesudvalget som bannerfører, fortsat det store
arbejde, der ligger i den endelige udarbejdelse af målbeskrivelser og logbøger
og evalueringsredskaber. Det er vigtigt,
at man kan flytte milepæle inden for den
sammenhæng, der må og skal være mellem teoretiske og praktiske færdigheder.
Det er muligt at skabe det sammenhængende værktøj der forhåbentlig bliver taget godt imod i alle de afdelinger, der uddanner kommende speciallæger.
Omvendt er det lige så vigtigt, at selskabet og videreuddannelsesudvalget
løbende får tilbagemeldinger, der kan anvendes i den fortsatte udvikling af uddannelsen.
Indenfor efteruddannelsesområdet befinder vi os lidt i et vadested. Selskabet
må konstatere, at der i foråret ikke var tilstrækkelig opbakning i en kursusrække.
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Det kan være en enlig svale eller et udtryk for, at man ikke har ramt en tilstrækkelig stor målgruppe. Det kan være konkurrence fra andre uddannelsestilbud eller andre former af mere pekuniær karakter. Ikke desto mindre er der behov
for, at selskabet i de kommende år ser på
de uddannelsestilbud, der skal gives gennem selskabet. Hvorledes skal vi håndtere kravene til personlig akkreditering i
forbindelse med udvikling af fagområder? Skal der etableres en obligatorisk,
kontinuerlig efteruddannelsesregistrering? Og er det en opgave, selskabet skal
tage på sig? Hvis det ikke er tilfældet,
hvem risikerer vi så, kommer til at styre
den udvikling. Med fagområdernes udvikling er der ikke lagt op til, at vi kan
stille krav til bestemte uddannelsesplaner
eller mål for de enkelte fagområder.
Paradoksalt nok kommer vi til at skulle
spille en rolle mht. at komme med anbefalinger om, hvilke kompetencer, man
skal besidde for at kvalificere sig til de
enkelte fagområder. Hvis vi vil være med
til at præge denne udvikling, skal der
ikke alene ske en koordination af de indenlandske uddannelsestilbud i forhold
til vedligeholdelse af basale kompetencer,
men også en koordination af uddannelsestilbudene i forhold til de fagområder,
der etableres. Spørgsmålet er, om denne
indsats ikke nødvendigvis må kræve et
samarbejde, der rækker ud over landets
grænser. I selskabet bliver vi formodentlig, i højere grad end tidligere, nødt til at
rette blikket mod de europæiske uddannelsestilbud som supplement til de nordiske, der allerede er etableret. Her kunne
det være en mulighed at styrke UEMS
samarbejdet, men også samarbejdet med
andre videnskabelige selskaber i Europa
på det mere formelle plan. Men nødvendigvis også gennem en ajourføring af,
hvilke uddannelsestilbud, der rent faktiske er rundt om i verden og som kan kvalificerer til den nødvendige kompetenceudvikling og vedligeholdelse. Det gør selskabet bl.a. ved at tage initiativ til samarbejde med specialerådene for at få etableret et landsdækkende netværk. Dels for
at fremme koordinationen mellem selskabet og medlemmernes aktiviteter lokalt,

etablere og styrke samarbejdet om fælles
opgaver for specialerådene, og dels for at
bidrage til at give både selskabets og specialerådenes gennemslagskraft mere
tyngde ved behandlingen af lokale problemer, sundhedsfaglig rådgivning og
ved etablering af de strukturomlægninger, der finder sted i forbindelse med
etablering af funktionsbærende og højt
specialiserede enheder. Alt sammen forhold, der burde kunne bidrage til fortsat
at få skarpere profilering af vores lægelige speciale som centralt placeret i det
danske sundhedsvæsen. Jeg skal opfordre til, at vi i fællesskab søger at løfte den
opgave med gensidig udnyttelse af den
faglige ekspertise, der findes overalt i landet. En fælles indsats vil formentlig også
bidrage til, at man ikke lokalt løser de
samme opgaver uden viden om, at problemstillingen måske allerede har været
behandlet med tilfredsstillende resultat et
andet sted. Selskabet vil prøve at koordinere denne rolle.
Det har, som en nyskabelse, været muligt at deltage i formøde forud for GF indenfor de fagområder, som måtte ligge
én særligt på sinde. Bestyrelsen har brug
for inspiration til den fortsatte udvikling
af både årsmødet og andre aktiviteter og
det er håbet, at så mange som muligt vil
bidrage, både i aften og frem til næste år
ved samme tid med inspiration til både
form og indhold i såvel de videnskabelige
sessioner som i de organisatoriske forhold. Selskabet udvikler sig kun i den retning, vi finder er en farbar vej. Den skal
være velbelyst og den skal være synlig.
Der skal helst være en høj og en klar
himmel over foretagendet, målene nogenlunde gennemskuelige og med plads
til spændende afstikkere på færden, som
helst skal foregå i fuld offentlighed. I den
henseende vil jeg benytte lejligheden til
at takke bl.a. Frans Swiatek for vores
hjemmeside, den kommer til at spille en
stadig stigende rolle i formidlingen af informationer. Her kan fremhæves udarbejdelse af rekommandationer, som også i
år og sikkert i mange år fremover, vil
spille en meget stor rolle i de aktiviteter,
udvalgene må tage på sig. Der er ingen
tvivl om, at en hurtig formidling af forslag

til rekommandationer kun vil kunne ske
gennem de elektroniske medier.
Afvikling af årsmøde og generalforsamling
Det skal nævnes, at årsmødets afvikling
under de former, som vi har haft i år for
2. år i træk, efter bestyrelsens mening og
fornemmelse er blevet godt modtaget af
medlemmerne. I den anledning er det
mig meget magtpåliggende at takke
Jakob Trier Møller og Jørgen B. Dahl for
en formidabel organisatorisk og videnskabelig indsats. Slutteligt takkes bestyrelsen, alle udvalgene og sekretariatet for
et forbilledligt samarbejde i det forgangne år.
Jakob Trier Møller (JTM) er tilfreds med
deltagelsen på årsmødet der er fordelt
med 200 special-læger, 39 ikke-speciallæger, 37 dagsbilletter, 6 “andre” og ca.
25 gratister, som omfatter udenlandske
foredragsholdere, foredragsholdere fra
andre specialer og de, der kun har været
og holde foredrag uden at deltage i andre
sessioner; i alt ca. 300 deltagere. De sociale arrangementer havde deltagelse af;
ca. 200 til revy og middag torsdag, ca. 100
til middag fredag og 185 havde tilmeldt
sig festmiddagen lørdag. Der var tilmeldt
38 abstracts til foredragskonkurrencen,
hvilket er det største antal i selskabets historie. Antallet af udstillere har heller
ikke tidligere været så højt. 39 firmaer
var repræsenteret på den flotte udstilling.
Under årsmødet blev der lavet en lille
spørgeskemaundersøgelse vedrørende
den enkeltes finansieringen af deltagelsen i årsmødet. Af de 192 svar, der blev
givet, havde 65% fået betalt mødedeltagelsen af sin afdeling/klinik, 8% var firma-/
fondsbetalt og 27% havde selv betalt. Det
er overraskende at se, hvor mange, der
selv havde betalt for deltagelsen i årsmødet.
Som det blev ønsket ved GF i 2001 opfordrer Bent Husum til, at generalforsamlingen giver bestyrelsen feed back på de
skriftlige beretninger, således at GF bliver brugt til diskussioner mv., således
som det blev ønsket ved GF i 2001.
Generalforsamlingen godkender både
den skriftlige og mundtlige beretning.
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Pkt. 3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
Anæstesiudvalgets beretning:
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Intensivudvalgets beretning:
Ingen spørgsmål.
Torben Mogensen (TM) tager ordet og
fremlægger problemet omkring den
periodevise svære rekrutteringsmangel
på sygeplejersker til intensiv terapi. På
denne baggrund skrues lønnen op og
TM efterlyser at intensivudvalget tager
initiativ til udarbejdelse af en politik eller
strategi således at denne lønspiral kan
undgås og til sikring af fastholdelse og
rekruttering. Der er brugt rigtig mange
ressourcer på uddannelsen af sygeplejersker uden til tilsigtede effekt.
Reinhold Jensen (RJ) svarer, at dette
problem ikke tidligere har været diskuteret i intensivudvalget, idet udvalget
har set det som et rent administrativt
problem, men er villige til at tage emnet
op.
Stanley Jensen (SJ) fremfører, at intensivsygeplejerskerne bør aflønnes fornuftigt og er uenig i, at der ikke har været effekt af uddannelsen af dem. SJ mener
derimod, at uddannelsen har været medvirkende til at højne standarden på de intensive afdelinger og ved gennemgang af
intensivsygeplejerskernes afsluttende opgaver ses et fagligt højt niveau.
Mogens Hüttel (MH) er enig i, at det er
meget vanskeligt at tiltrække og fastholde sygeplejersker og diskussionen således er meget relevant. Et yderligere
aspekt er, at opgavefordelingen på såvel
de intensive afd. som på operationsgangene har udviklet sig således, at mange
sygeplejersker ikke finder opgaverne “interessante” nok, hvilket er én af årsagerne til den store udskiftning af personalet. MH mener i øvrigt, at det er bestyrelsen, mere end intensivudvalget, der
bør gøre sig nogle overvejelser i denne
sammenhæng evt. i samarbejde med
Dansk Sygeplejeråd. MH gør opmærksom på, at der i bl.a. England er flere operationsgange uden sygeplejersker, men
derimod bemandet med personale, der
har en logistisk baggrund og viden inden
for apparaturet, suppleret med en sundheds-faglig overbygning.
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MKS tager imod den meget spændende opfordring og vil se på hvorledes et
sådanne analysearbejde skal gribes an.
Meget gerne i samarbejde med de faglige sammenslutninger inden for sygeplejeområdet bl.a. for at få deres vurdering af, hvilke problemer, der tynger
mest når sygeplejerskerne fravælger intensivafdelingerne i det omfang, her ikke
er tale om et generelt rekrutteringsproblem.
Peter Ekeløf (PE) fortæller, at der i
Ringkøbing Amt er et stort overskud af
såvel intensiv- som anæstesisygeplejersker. Bl.a. er 8-10 anæstesisygeplejersker
ledige. Herudover efterlyses 3 ting fra intensivudvalget:
1) Der mangler et basesæt til at registrere alle intensivpatienterne og
PE mener ikke, at det er
Ringkøbing Amts opgave at konstruere et sådanne.
2) En rapport fra intensivudvalget om
bemanding på intensivafd., betragter PE som “løs i fugerne” og efterlyser en langt strammere og mere
éntydig holdning til dette fra intensivudvalget og/eller bestyrelsen.
3) I forbindelse med aktiveret proteinC efterlyser PE ligeledes retningslinier.
RJ vedrørende bemanding på intensivafd.; Det er ikke blevet diskuteret i udvalget, hvor mange sygeplejersker, der bør
være pr. seng. Derimod har udvalget et
samarbejde med Dansk Selskab for
Intensiv Terapi (DSIT) omkring fagområdet og herunder kommer der nogle rekommandationer vedrørende normeringen (såvel sygeplejersker som læger) indenfor et par uger. Ad 2) Omkring det efterlyste basesæt vedr. registrering af patienterne oplyser RJ, at der gennem et par
år har været arbejdet på et landsdækkende intensiv database. Der er lavet et
ganske udmærket forberedende arbejde
og der er enighed med DSIT om hvilke
parametre, der skal være gældende ved
registreringen. Det er håbet, at selskabet
og DSIT kan holde et møde inden udgangen af januar 2003 for at vedtage de endelige parametre. Ad 3) RJ mener, at det er i
strid med tidligere praksis, hvis selskabet

går ud med rekommandationer for, hvornår og hvordan aktiveret protein-C benyttes.
Bent Husum (BH) med en personlig
bemærkning vedr. aktiveret protein-C; I
Københavns Amt har man valgt at sige, at
dette produkt er så dyrt, at hvis ikke amtets specialeråd fastsætter nogle principper for hvornår det skal anvendes og
lægger op til politikerne at de skal forholde sig til dette nye behandlingstilbud.
Ellers dør afdelingerne rent økonomisk
indenfor medicinregnskabet.
SJ er glad for, at intensivudvalget kommer med bemærkninger om den lægelige bemanding på de intensive afd. og
håber, at uddannelsen af de intensive
læger også bliver taget op. SJ mener, at
udviklingen i dag er sådan, at man ikke
både kan være anæstesi- og intensivlæge,
idet intensivafd., er for højt specialiseret.
SJ efterlyser en holdning til dette og til
hvordan, den subspecialisering, der er i
øjeblikket kan bruges i denne sammenhæng. Mht. protein-C er SJ lidt uenig idet
det er nødvendigt at lave retningslinier på
landsplan for, hvilke patienter, der skal
have protein-C. Det koster 70.000,- at behandle en pt. i 96 timer. Lars Heslet,
Rigshospitalet har udarbejdet et skema
med, hvilke ptt., der skal have protein-C.
Det er udarbejdet efter de retningslinier,
EU har lavet for godkendelsen af protein
C. Heri står nemlig helt klart, hvilke ptt.,
protein-C er beregnet til. Bliver disse fulgt,
vil ikke for mange ptt. blive behandlet med
produktet, men sandsynligvis de relevante
ptt. I Nordjyllands Amt vil man søge om
tilladelse til at bruge pengene og herefter
hver 1/2 eller hele år tilsende amtet materiale om, hvilke ptt., der har fået protein-C
og hvor meget det har kostet. Denne model anbefales til andre regioner, men mest
ønskværdigt er det, at DASAIM eller DSIT
fremlægger rekommandationer for, hvem
der skal have produktet.
TM tager emnet vedr. uddannelsen og
normeringen af intensivfolk op. På et intensivafsnit med 6 senge vil der være en
urimelig høj bemanding i dagtiden, hvis
afdelingen kun er bemandet med “intensivister”. I stedet kunne intensivafd. være
bemandet med anæstesiologer. TM hen-

stiller til, at bestyrelsen i udarbejdelsen af
retningslinier vedr. normering, tager
højde for tendensen med, at antallet af
læger pr. pt. er hastigt stigende.
MKS vil gerne benytte selskabets ressourcer til etableringen af et ekspertforum for vurderingen af behandling med
protein-C og opfordrer i den forbindelse
til, at de indhentede erfaringer i Nordjyllands Amt stilles til rådighed og evt.
formidles gennem selskabet. Mht. subspecialisering og uddannelsen af intensivlægerne har vi et godt arbejde i skandinavisk regi og er enig i, at det er noget,
der vil komme til at fylde mere på intensivafdelingerne og er en del af det arbejde,
der ligger i beskrivelsen af fagområderne. Dog kan selskabet ikke stille nogle
formelle krav i forbindelse med indhold
og kompetence i de forskellige fagområder og vil heller ikke udtale sig om normeringerne på de forskellige afdelinger.
RJ fastholder, at det - i forbindelse med
rekommandationer og protein-C må være
regionale anliggender og, at selskabet
ikke bør gå ud med stramme regler for,
hvorledes spørgsmålet skal håndteres.
Omkring uddannelsen har udvalget allerede for 11/2 år siden nedskrevet hvordan
de forestiller sig, den kan se ud. Det er
ikke offentliggjort, idet samarbejdet med
DSIT i denne sammenhæng endnu ikke
er afsluttet.
Lynge Kirkegaard (LK) er ikke helt
enig i, at normeringen på en intensivafd.
alene er et DAO-anliggende, men vil
gerne deltage i diskussionen. Herudover
mener LK, at det i meget høj grad må
være et videnskabeligt selskabs klare opgave at udarbejde retningslinier og fælles
rekommandationer for specifikke fagområder og forstår ikke reservationen overfor dette. Derimod vil det styrke det enkelte sygehus og de enkelte afdelinger
overfor amterne, når de skal ud og argumentere for, at man skal bruge omkring
80.000,- på en patientbehandling, at man
har en fælles holdning hertil.
RJ: Der foreligger allerede ét studie på
dette, som ser lovende ud, men dog ikke
er efterprøvet og kan således ikke lægges
til grund for evt. rekommandationer på
området endnu.

MKS Supplerer RJ ved at henvise til andre fora for udarbejdelsen af rekommandationer, f.eks. “referenceprogramselskabet”, hvor arbejdet er mere tværfagligt.
PE mener, at studiet viser en beskeden
effekt og at det derfor er tvingende nødvendigt at intensivudvalget indsamler
oplysninger på landsplan (fælles registrering) til brug for vurdering af effekten på
samme måde som det allerede er sket i
f.eks. Norge.
RJ Påpeger, at der ikke foregår en fælles registrering i Norge og i Finland er
registreringen kun lige begyndt.
Intensivudv. er selv meget interesseret i
at arbejde på fælles registrering i DK.
Akut-, traume og præhospitals udvalgets beretning: Suppleres af Erika F.
Christensen (EFC), der fortæller, at det
åbne udvalgsmøde der blev afholdt på
årsmødets første dag var en stor succes
og, at udvalget meget gerne modtager inputs til det videre arbejde.
Videreuddannelsesudvalget var positivt overraskede over det store fremmøde
ved sessionen på årsmødets første dag og
håber på et lige så stort fremmøde til de
annoncerede regionale møder, der afholdes i november og december.
Efteruddannelsesudvalget:
Lise Knudsen (LK) redegjorde for hvor
mange, der var tilmeldt de 3 kurser i foråret 2002, der blev aflyst: Sepsis 25,
Traume og præhospital 27 og til kurset
om Kvalitetssikring havde 16 tilmeldt sig,
hvilket ikke er nok til at afholde kurserne. Udvalget har udarbejdet et spørgeskema, der forhåbentlig vil belyse årsagerne til den manglende tilslutning til
kurserne. Spørgeskemaet vil blive sendt
ud til medlemmerne i nærmeste fremtid.
Efteruddannelsesudvalget vil også se på
mulighederne for evt. fælles efteruddannelse i de skandinaviske lande.
IT-udvalget: Har ingen uddybende
kommentarer til den skrevne beretning.
Thoraxanæstesiudvalgets årsberetning
for 2001/2002 er omdelt på generalforsamlingen til erstatning for den, der var
trykt i DASINFO nr. 4, 2002.
Neuroanæstesiudvalget: Har ingen uddybende kommentarer.
Børneanæstesiudvalget: Supplerer

Steen Henneberg (SH), at der nu er enighed om grundlaget for en 1-årig fælles
nordisk uddannelse indenfor børneanæstesi og intensiv behandling af børn.
Der er nedsat en styregruppe og uddannelsen forventes startet op i september
2003.
Kronisk smerteudvalg: Korrigerer den
skriftlige beretning, idet det er Dansk
Medicinsk Selskab og ikke Sundhedsstyrelsen, der er blevet kontaktet af
Dansk Selskab for Palliativ Medicin og
Dansk Selskab for Smertemedicin vedrørende fagområder.
Obstetrisk anæstesiudvalg: Har revideret præeklampsi instruksen og Ulla Bang
efterlyser mulighed for at lægge instrukser/rekommandationer kommer ud på
nettet til kommentarer fra selskabets
medlemmer inden endelig godkendelse.
Postoperativ rehabiliteringsudvalg:
Der er afholdt 2 heldagsmøder med fokus på uddannelse. I foråret 2002 har udvalget gennemført 2 hele dages undervisning i akut smertebehandling i Lægeforeningens regi; færdighedskurser for yngre læger. I efteråret er planlagt 3 undervisningsdage, hvor konceptet er case baseret undervisning i workshop form.
Udvalget har videre foretaget de indledende skridt til at udarbejde guidelines
for den postoperative smertebehandling i
Danmark.
MH Vedrørende “høring” på nettet i
forbindelse med udarbejdelse af rekommandationer bedes bestyrelsen komme
med nogle retningslinier for, hvor længe
rekommandationerne er midlertidige,
hvem der kan gøre indsigelser mv.
Ann Møller (AM) (fungerer som koordinator for udarbejdelse rekommandationer i anæstesiudvalget): Der foreligger
helt faste regler for, hvordan udarbejdelse af rekommandationer gribes an:
Udkastet skal godkendes i anæstesiudvalget og lægges herefter ud på hjemmesiden. Der er hele tiden mulighed for at
kommentere rekommandationerne, som
i øvrigt bør opdateres min. hvert 2. år og
gerne hyppigere, idet der jo hele tiden
fremkommer væsentlig ny viden. Indtil
videre pågår arbejdet med at revidere de
eksisterende rekommandationer.
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TM mener imidlertid, at det er GF, der
som øverste myndighed skal godkende
de endelige rekommandationer, hvilket
har været praksis hidtil - og hvis den proces er under ændring, skal der findes en
anden måde, hvorpå en formaliseret indflydelse kan ske.
MKS Ad TM): GF besluttede i 1999
2000, at godkendelse af rekommandationer ikke er et GF-anliggende. Ad Ann
Møller): Det er ikke anæstesiudvalget
men bestyrelsen, der godkender rekommandationerne. Det er bl.a. et af formålene med at have en så bredt sammensat
bestyrelse. MKS foreslår videre, at der
evt. oprettes en “abonnementsservice” på
selskabets hjemmeside, således at man
automatisk bliver orienteret når der sker
noget nyt i det omfang, man har tilmeldt
sig ordningen.
Ingen kommentarer vedr. inspektorer.
Kontaktperson til SST: Finn Wiberg
Jørgensen (FWJ) har, som, haft som væsentligste opgave i det forløbne år, at foretage § 14-vurdering, hvilket er gjort sammen med Torben Mogensen. Imidlertid
har SST besluttet, at så længe der ikke er
noget kontroversielt ved ansøgningerne
til overlægestillinger, er der ingen grund
til at sende dem til kontaktpersonerne?
på denne baggrund har FWJ ikke hørt
fra SST siden marts måned.
Standardiseringsudvalget uddybes
ikke nærmere.
Vedrørende ATLS beder JTM om en
lille redegørelse for økonomien. JTM har
sendt mange på ATLS’ kurser og har endvidere også en del instruktører i klinikken. Det er kendetegnende, at klinikken
betaler en høj pris for kursusdeltagerne
og instruktørerne fortæller, at de ikke får
nogen løn. Hvor bliver pengene af?
EFC: Undrer sig også over, at mange
læger har svært ved at komme på ATLS’
kurser pga. prisen og samtidig kan det
ses af årsberetningen, at der er oprettet
en fond med de midler, der var i overskud i 2001.
Torsten Lang-Jensen (TLJ) har ikke selv
regnskabet for ATLS, men fremhæver en
del faste udgifter til f.eks. direktør, manager, rejse til USA for de ansvarlige og til
afholdelse af selve kurserne, inkl. forplej-
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ning. TLJ fremsender gerne det officielle
regnskab til DASAIM’s bestyrelse.
JTM har set ATLS’ regnskab og finder
det meget svært gennemskueligt. JTM
beder TLJ om at redegøre for regnskaberne ved næste GF, da der er tale om
meget store beløb: Deltagerafgiften er kr.
7.000,- og der er stor søgning til kurserne.
Dansk Råd for Genoplivning suppleres
af Freddy Lippert (FL): Som nævnt i den
skrevne beretning, har rådet udgivet en
folder for avanceret genoplivning. Den er
nu uddelt i 20.000 eksemplarer og vil blive
genoptrykt, ligesom der også udarbejdes
en plakat. Til september 2003 holdes der i
skandinavisk råds regi en genoplivningskongres i Norge og der er ligeledes meget god europæisk kongres med stor indflydelse af det anæstesiologiske speciale.
FL opfordrer til at deltage i disse.
Beretningen vedrørende UEMS suppleres ikke, men JTM foreslår, at DASAIM repræsenteres i UEMS af ét af bestyrelsesmedlemmerne for at knytte
funktionen tættere til selskabet. Der foregår en del i UEMS regi og noget af det er
politisk arbejde og bør derfor “kontrolleres” af et bestyrelsesmedlem.
MH mener, at ovennævnte forslag vil
blive værdsat. MH benytter lejligheden til
at understrege, at arbejdsperspektivet i
UEMS er noget anderledes, end vi er
vant til i nordisk regi. Man må gøre sig
klart, at hvis man ønsker indflydelse der,
er det et område, man må arbejde aktivt i
i ganske mange år.
Pkt. 4
Vedrørende Dansk Anæstesiologisk
Selskabs Fond og Jensa la Cours Legat
tilføjer MKS, at han har gjort Jørgen Viby
Mogensen opmærksom på, at DAS Fond
bør skifte navn til Dansk Selskab for
Anæstesiologi og Intensiv Terapi’s
Medicins Fond, hvilket tidligere er besluttet ved en generalforsamling.
Dagsordenen fraviges, idet Doris
Østergaard ønsker at uddele et legat fra
Sophus Johansens Fond og modtageren
har ikke mulighed for at være til stede
den aften, de øvrige legater mv. uddeles.
Legatet modtages af Dorthe Helleman
Olsen, KAS Herlev.

Pkt. 5 Indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat 2 forslag til behandling på GF: Første forslag omhandler udnævnelse af et æresmedlem: MKS
beder på bestyrelsens vegne GF tildele
selskabets tidligere sekretær gennem
mange år, Annette Ladegaard-Pedersen,
æresmedlemsskab af Dansk Selskab for
Anæstesiologi og Intensiv Medicin. AL-P
var selskabets sekretær i mere end 20 år.
Delvist lønnet og delvist ulønnet, men altid med et engagement, en glæde og en
entusiasme for selskabets ve og vel, der
oversteg, hvad man kunne forvente.
Annettes hjælpsomhed og vilje til at stå til
rådighed i alle sammenhænge og overfor
alle medlemmer har i årenes løb været
befordrende for, at ustandseligt skiftende
bestyrelser og formænd har kunnet føre
selskabet videre, med en kontinuitet i arbejdet, der ikke kunne være opnået uden
Annettes evne til at samle og fastholde de
tråde, der ustandseligt splittes i og omkring selskabet. Annette var mere end en
sekretær for selskabet, hun omfavnede
nærmest alt, hvad der rørte sig i og omkring selskabet og hendes kendskab til,
ikke alene selskabets organisation, men
også de enkelte medlemmer og deres
virke, er legendarisk. Skulle kontakter
etableres, kanaler benyttes eller praktiske forhold ordnes, kunne man med stor
tryghed trække på Annettes talent for det
hele. Der er ingen tvivl om, at DASAIM
ikke havde været, hvad det er i dag uden
Annettes mangeårige indsats og MKS anbefaler her, at GF indstiller Annette
Ladegaard-Pedersen til æresmedlem af
selskabet. Forslaget godkendes med akklamation. Annette Ladegaard-Petersen
takker GF for æresmedlemsskabet.
Det andet fremsatte forslag er trykt i
DASINFO og omhandler ændringer af
selskabets vedtægter og protokollater.
Bestyrelsen ønsker at videreføre den
måde, de har arbejdet på i det forgangne
år ved at knytte udvalgene formelt til bestyrelsen. Det nødvendiggør ændringer
af vedtægterne, hvilket der er lagt op til,
idet §4 om selskabets ledelse ønskes
ændret fra at være en beskrivelse af udvalgte deltagere til at være “samt formændene for udvalgene, nævnt i proto-

kollat 1”. Grunden til den valgte formulering er, at den åbner mulighed for at man
i fremtiden kan ændre på bestyrelsens
sammensætning gennem vedtagelse ved
simpelt flertal på generalforsamlingen.
Bestyrelsen mener, at dette vil smidiggøre arbejdet med at tilpasse bestyrelsesarbejdet på et formelt plan til de funktionelle forhold, som en bestyrelse skal varetage. MKS mener, at det ligger helt i
tråd med den opfordring der blev fremsat
på GF 2001 med henblik på at mindske
det demokratiske underskud. Principperne for indflydelse, medbestemmelse,
ansvarlighed og mindretalsbeskyttelse tilsiger bestyrelsen og selskabet at foretage
en sådan ændring. Samtidig har der
været gode erfaringer med denne samarbejdsform i det forgangne år.
Ingen ytrer sig imod de fremsatte forslag, der herefter anses for vedtaget.
Pkt. 6: Regnskab og budget,
herunder fastsættelse af kontingent.
Regnskabet, er trykt i DASINFO. Freddy
Lippert, kasserer, supplerer med at det
største “problem” i regnskabet er, at der
er et overskud på 276.000 kr.
Overskuddet stammer primært fra Årsmødet 2001, hvis store succes jo ikke
havde kunne forudses. Regnskabet er
godkendt af ekstern revisor samt selskabets kritiske revisorer. Kommentarerne
fra DASAIM’s revisorer gennemgås.
Udgifterne til bestyrelsesmøderne er steget fra kr. 50.000 til 87.000 og revisorerne mener, at det hovedsageligt skyldes dels et enkelt internat på Hindsgavl,
hvilket skyldes at bestyrelsen har ændret den hidtidige mødeform fra at være 4
møder á 6 timer til også at omfatte en
weekend og dels at bestyrelsen reelt er
blevet udvidet, idet udvalgsformændene
er inviteret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Herudover er mødeudgifterne steget med en faktor 17, hvilket er meget,
men de kritiske revisorer redegører selv
for det, idet “mødeudgifter” omfatter alt,
dvs. bestyrelsesmøder, udvalgsmøder,
årsmøde mv. og således er tallene svære
at sammenligne med tidligere års tal. Der
er ingen yderligere kommentarer til
regnskabet, som herefter godkendes.

Vedrørende budgettet foreslås det, at
kontingentet ikke ændres, hvilket godkendes.
Pkt. 7: Valg af formand:
Mogens K. Skadborg genopstiller og vælges.
Pkt. 8: Valg af formænd for udvalgene vedrørende
anæstesi, intensiv
medicin, smertebehandling, præhospital behandling, videreuddannelse,
efteruddannelse og informationsteknologi;
Intensiv medicin; Kurt Espersen opstiller
og vælges som formand.
IT (og redaktør for DASINFO): Stig
Yndgaard opstiller og vælges.
Pkt. 9: Valg af kasserer og 2 Yngre Læger:
Ingen på valg.
Pkt. 10: Valg af formænd for øvrige udvalg:
Neuroanæstesiudvalget: Jørgen Wolff opstiller og vælges til formand.
Pkt. 11: Valg af øvrige medlemmer til udvalg:
Intensivudvalget: Morten Freundlich
genopstiller og Kurt Krogh Knudsen opstiller og begge vælges.
Udvalget for akut traume og præhospital behandling: Torben Mondorff og
Steffen Høghskilde afgår og Frank
Kaiser og Annemarie Bondegaard
Thomsen stiller op og vælges.
Efteruddannelsesudvalgets kasserer,
Grethe Astrup afgår. Selskabets kasserer,
Freddy Lippert opstiller og vælges, idet
bestyrelsen ønsker en nøjere sammenkædning af selskabets økonomi og efteruddannelsesudvalgets.
IT-udvalget: Frans Swiatek og Hans
Kirkegaard genopstiller og vælges.
Thoraxanæstesiudvalget: Claus
Andersen genvælges.
Neuroanæstesiudvalget: Carsten Boe
Pedersen vælges.
Pkt. 12: Valg af repræsentanter for Selskabet:
Susanne Wammen DASAIMs repræsentant i Standardiseringsudvalget ønsker
ikke at fortsætte. Ole Hendriksen vælges.
Torben Mogensen fortsætter som suppleant til kontaktperson for SST.

Lars Peter Wang har stået som tilforordnede til SST’s Specialistnævn og erstattes nu af Susanne Wammen.
Revisorerne for DAS Fond, Jakob Trier
Møller og Ole Beck genvælges.
Pkt. 13: Valg af 2 revisorer og en
revisorsuppleant:
Per Arnbo Kristensen og Bjarne Fogh
genopstiller som revisorer og Michael
Weber som suppleant; alle vælges.
Pkt. 14: Evt.
Erik Sloth (ES) henviser til spørgeundersøgelsen vedrørende finansiering af deltagelse i årsmødet. ES har betalt for egen
deltagelse og stiller spørgsmålstegn ved
selskabets politik vedrørende inviterede
foredragsholdere til årsmødet. ES mener,
at hvis foredragsholdere inviteres, skal
de som minimum have mødegebyret betalt af selskabet. Hvis det ikke kan lade
sig gøre, bør selskabet oplyse om betalingsforholdene når de inviterer til at
holde foredrag.
Anne Hansen (AH) svarer på ovenstående at, det vil dreje sig om rigtig
mange, der ikke skulle betale mødegebyr, hvis foredragsholdere o.a. ikke bliver
opkrævet. Det må være i orden, at man
stiller op med den viden man har overfor
kolleger fra hele landet, det må betragtes
som en interkollegial pligt. Det er ligeledes retfærdigt, at de, der kommer fra andre specialer og/eller andre lande ikke
betaler.
MKS fremhæver den opbakning, der
blev givet ved GF 2001 omkring “betalingspolitikken”. Der blev ligeledes opfordret til indførelse af dagsbilletter, hvilket
er efterkommet. Hvis selskabet skulle betale en mødepakke á 1.200 kr. for de min.
74 foredragsholdere og mødeledere mv.
der fremgår af programmet vil udgiften
være ca. 90.000 kr. eller sagt på en anden
måde vil min. 1/3 af deltagerne være gratister. MKS mener, at det må være naturligt at bidrage med sin viden i form foredrag el.lign. under årsmødet på samme
måde som mange yder et stort bidrag i
udvalgene gennem året. Der er således
ingen planer om at indføre honorering
for foredrag.
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JTM udtrykker enighed med AH og
MKS og supplerer med en oplysning om,
at han sidste år prøvede at regne på, at
hvis man gav gratis adgang til foredragsholdere, bestyrelsen, udvalgene og andre, der arbejder gratis for foreningen og
udfører et stort stykke arbejde, ville det
være mere end halvdelen af deltagerne,
der skulle gratis ind. Det vil på denne

måde blive svært at få økonomien til at
hænge sammen. Derudover vil det være
meget svært at lægge niveauet for, hvem
der ikke skal betale mødeafgift. JTM opfordrer de økonomisk ansvarlige på landets anæstesiafdelinger betaler
deltagerafgiften for deres medarbejdere.
Lynge Kirkegaard: DAO udsendte i forbindelse med indkaldelse til generalfor-

samlingen et spørge-skema. Der er modtaget 143 svar og det opfordres kraftigt,
at alle svarer inden for 1 uge.
Mogens K. Skadborg takker for den tillid, der er vist ham ved genvalget til formandsposten. Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden.

Bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsen
Mogens Skadborg, formand
Lise Knudsen, næstformand
Freddy Lippert, kasserer
Bjørn Mygil, bestyrelsessekretær (YL)
Stig Yndgaard (IT, redaktør DASINFO)
Susanne Wammen (anæstesiudv.)
Kurt Espersen (intensiv medicin)
Ryan Hansen (kronisk smerte)
Erika F. Christensen (præhospital)
Klavs Lemholt (videreuddannelse)
Hanne Tanghus Olsen (YL)

Kontaktperson til SST
Finn Wiberg-Jørgensen
Torben Mogensen (suppleant)

Tilforordnede til SST Specialistnævn
(vælges hvert 4. år, sidst 1999)
Mogens S. Hüttel (1998)
Asger Bendtsen (1994)
Susanne Wammen (suppleant)(2002)
Mogens K. Skadborg (suppleant)(2001)

Anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Susanne Wammen (formand)(2001)
Hans Kirkegaard (2001)
Birgitte K. Ruhnau (1999)
Lars M. Clausen (2001)
Ann Møller (1999)
Bodil S. Rasmussen (1999)
Per Herlevsen (2001)
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Børneanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Steen Henneberg (formand)(1999)
Per Thorgaard (1999)
Søren Walther-Larsen (1999)
Peter Aarsleff Nielsen (2001)

IT-udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Stig Yndgaard (formand)(2002)
Bjørn Mygil (1999)
Frans Swiatek (2002)
Hans Kirkegaard (2002)

Efteruddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Lise Knudsen (formand)(thorax)(2001)
Freddy Lippert (kasserer)(2002)
Lars Knudsen (YL)(2001)
Susanne Wammen (anæstesi)(1999)
Kurt Espersen (intensiv)(2001)
Ryan Hansen (kronisk smerte)(2001)
Jørgen Wolff (neuroanæstesi)(1999)
Thomas Lohse (præhospital)(2001)
Søren Walther-Larsen
(børneanæstesi)(1999)
Yvonne Rasmussen
(obstetrisk an.udv.)(2001)
Gitte Handberg (postop.rehab.)(2001)

Kronisk smerteudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Ryan Hansen (formand)(2001)
Jette Højsted (1999)
Jacob Westergaard-Nielsen (1999)

Intensiv medicin udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år)
Kurt Espersen (formand)(2002)
Anders Larsson (1999)
Karen-Lise Welling (1999)
Anne Lippert (1999)
Kurt Krogh Knudsen (2002)
Morten Freundlich (2000, 2002)

Neuroanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Jørgen Wolff (formand)(2002)
Bent Lob Dahl
Carsten Boe Pedersen (2002)
Karsten Skovgaard Olsen
Lars Hedemann Nielsen

Obstetrisk anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001)
Ulla Bang (formand)(2001)
Hans Søren Helbo Hansen
Ladawan W. Holk
Torben Callesen
Yvonne H. Rasmussen

Fortsættes side 16

Billeder fra årsmødet
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34. Husfeldt-forelæsning
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Glad prismodtager
Festmiddag

Pause
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Postoperativt rehabiliteringsudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Gitte Handberg (formand)(2001)
Per Rotbøll Nielsen (1999)
Peter A. Christensen (1999)
Ingelise Brynjolf (2001)

Præhospitalsudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Erika F. Christensen (formand)(2001)
Freddy Lippert (1999)
Frank Kaiser (2002)
Thomas Lohse (2001)
Flemming Knudsen (1999)
Troels M. Hansen (1999)
Annemarie Bondegaard Thomsen (2002)

Thoraxanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Carl-Johan Jakobsen (formand)(1999)
Kirsten Eliasen (1999)
Ricardo Sanchez (1999)
Lise Knudsen (1999)
Dennis Bigler (1999)
Claus Andersen (2000)

Videreuddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Klavs Lemholt (formand)(2001)
Doris Østergaard
(hovedkursusleder)(1999)
Pernille Lykke Pedersen (YL)(1999)
Dorte Keld (YL)(1999)
Morten Freundlich
(kursusleder Aalborg)(1999)
Ole Nørgaard (kursusleder Århus)(1999)
Jeppe Lund (kursusleder Odense)(1999)
Bente Dyrlund Pedersen
(kursusleder København)(1999)
Peter Mouridsen (region Nord)(2001)
Hans Mandø (region Syd)
(sekretær)(2001)
Lars S. Rasmussen (region Øst)(2001)

Organisationskomité Årsmøde
Jakob Trier Møller (koordinator)
Jørgen B. Dahl (videnskab)
Mogens K. Skadborg (sponorer)
Freddy Lippert (kasserer + sponsorer)
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Revisorer (vælges hvert år)
Bjarne Fogh
Per Arnbo Kristensen
Michael Weber (suppleant)

Standardiseringudvalget
(vælges hvert 2. år)
Ole Hendriksen (2002)(DASAIM repr.)
Niels Lomholt
(valgt af Dansk Standard S104)
Nils W. Johannessen
(valgt af SST og Amtsrådsforeningen)

Inspektorer i anæstesiologi
(udpeges af bestyrelsen)
Odd Ravlo (1997)
Jeppe Lund (1997)
Bente Dyrlund Pedersen (1997)
Morten Noreng (2000)
Klavs Lemholt (2000)
Karen Skjelsager (2000)

ATLS Denmark Fond
(indstilles af bestyrelsen)
Torsten Lang-Jensen

Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fonds
Bestyrelse (én afgår efter tur hvert 5. år)
Jørgen Viby Mogensen (1990)
Else Tønnesen (1995)
Anders Larsson (2000)
Lrs. Svend Oppenhejm (1959)

PHTLS (indstilles af bestyrelsen)
Erika F. Christensen

Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fonds revisorer
(vælges hvert år)
Ole Beck
Jakob Trier Møller

Dansk Råd for Genoplivning (DRG)
(indstilles af bestyrelsen)
Freddy Lippert (2001)
Martin Skielboe (suppleant)(2001)

Oberstinde Jensa la Cours Leget
(vælges hvert 5. år, første gang 1988)
Jørgen Viby Mogensen (1992)
Else Tønnesen (1995)
Adv. Finn Altschuler (2001)
Georg E. Cold (suppleant)
Anders Larsson (suppleant)(2000)
Adv. Finn R. Nielsen (suppleant)(2001)

Scandinavian Resuscitation Council (SRC)
(udpeges af bestyrelsen)
Freddy Lippert (2001)
Martin Skielboe (suppleant)(2001)

UEMS og EBA
(vælges hvert 4. år)
Helle Ørding (1991)

Repræsentanter i Den Danske Perfusionist Skole
(udpeges af bestyrelsen)
Carl-Johan Jakobsen
Lars Willy Andersen

Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab
Erika F. Christensen

SSAI
Mogens K. Skadborg
Else Hjortsø (DASAIM repr.)(2001)
Ivar H. Gøthgen (ACTA direktør)

Ethical Advisor SSAI Advisory panels
(udpeges af bestyrelsen)
Mogens K. Skadborg (2001)

Chairs SSAI Advisory panels
(udpeges af bestyrelsen)
Lars S. Rasmussen (Anesthesia)(2001)
Ola Winsö (ICM)
Eija Kalso (Pain)
Eldar Søreide (Emergency Medicine)

Members SSAI Advisory panels (DK)
(udpeges af bestyrelsen)
Jørn Wetterslev (Anesthesia)(2001)
Else Tønnesen (ICM)(2001)
Jørgen Eriksen (Pain)(2001)
Freddy Lippert (Emergency
Medicine)(2001)

Tilforordnede til Retslægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen

Sagkyndig rådgiver for SST
(ansat efter stillingsopslag)
Bent Chræmmer Jørgensen

Sundhedsvæsenets patientklagenævn
(konsulenter ansat efter opslag)
Bent Husum
Preben Berthelsen
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Abstract…
Ved en beklagelig fejl fik vi ikke alle
abstracts med i forrige nummer af
DASINFO. Heldigvis havde det ingen
indflydelse på udfaldet: Thomas Dyhr
blev nr. 3 i foredragskonkurrencen på
årsmødet.

PEEP i sig selv har ingen lungerekrutterende effekt hos patienter,
der respiratorbehandles efter CABG
Dyhr T.1, Nygaard E.1, Larsson A.1
Anæstesiologisk afdeling, Gentofte
Amtssygehus,
e-mail: thdy@gentoftehosp.kbhamt.dk
INTRODUKTION: Hos patienter der respiratorbehandles efter hjertekirurgi foretaget
i cardiopulmonary bypass, er oxygenerin-

gen og lungevolumen ofte reduceret på
baggrund af atelektase udvikling. Vi har
tidigere vist, at dette kan modvirkes ved
en lungerekrutterings manøvre (LRM)
og efterfølgende applikation af adækvat
PEEP(1). Det kan være, at adækvat PEEP
i sig selv er tilstrækkelig for at opnå
denne effekt, og at LRM derfor er en
unødvendig procedure. Vores hypotese
er imidlertid: 1) PEEP, der er et eksspiratorisk fænomen, vil kun overdistendere
allerede åbne dele af lungerne og ikke rekruttere atelektatiske lungeafsnit. Dette
vil resultere i stigning af ende-eksspiratorisk lungevolumen (EELV) uden en samtidig stigning i oxygenering. 2) Efter en
LRM er PEEP nødvendig for at holde rekrutterede lungeafsnit åbne.
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Figur. Ende-eksspiratorisk lunge volumen og PaO2 i % af baseline værdier vs. tid. Middel (+SE).
§: p<0.005 indenfor gruppen ved forskellige tider. *:p<0.005 mellem grupperne ved de samme
måletidspunkter. #: p<0.05 mellem T5 og T0.
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METODE: Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité. Efter power analyse
besluttede vi at inkludere 30 patienter.
Patienterne (55-79 år) var cirkulatorisk
stabile og blev efter ankomst til intensiv
afdeling randomiseret til at modtage
LRM(1) og efterfølgende PEEP (12
cmH2O) (LRM+PEEP gruppen), PEEP
(12 cmH2O) (PEEP gruppen) eller LRM
og efterfølgende nul PEEP (LRM gruppen). Patienterne var sederet og respiratorbehandlet (FiO2 0,5). Efter baseline
målinger af EELV, hæmodynamik og
blodgasser, modtog patienterne en af de
tre interventioner efterfulgt af frekvente
målinger af EELV, hæmodynamik og
blodgasser. 75 min. efter interventionen
blev PEEP fjernet i LRM+PEEP og PEEP
gruppen. Blodgasser blev yderligere taget efter 90 min. Statistik: ANOVA med
PLSD (p <0.05) indenfor grupperne og
Kruskall-Wallis mellem grupperne ved
samme måletidspunkt.

RESULTATER: Efter LRM+PEEP steg EELV
med 78% (1075 (+325) til 1915 (+650) ml
(middel (SD)), p<0.01) og PaO2 med
113% (13.4 (+3.4) til 27.8 (+6.5), p<0.0001
kPa) og forblev efter et initialt fald uændret under PEEP applikationen (figur).
Efter LRM steg EELV og PaO2 initialt
men returnerede til baseline. I PEEP
gruppen steg EELV med 55 % (1260
(+380) til 1910 (+440) ml, p<0.01) og forblev uændret uden signifikant stigning i
PaO2. Efter PEEP fjernelse var samtlige
værdier tilbage til baseline. Ingen hæmodynamiske ændringer kunne detekteres
efter interventionerne (MAP, puls, CI).

blev anvendt, 3) LRM uden efterfølgende
PEEP var ikke effektiv og 4) ingen af
disse kortvarige interventioner havde nogen vedvarende effekt. I foregående studie(1) havde LRM med en længere applikation af PEEP (2.5 timer) imidlertid en
vedvarende effekt på oxygenering og
lungvolumen, når PEEP blev fjernet.
Dette tyder på, at såfremt LRM anvendes,
skal PEEP appliceres og sandsynligvis
anvendes under hele den postoperative
fase.
REFERENCER: T Dyhr, N Laursen, A
Larsson Acta Anaesthesiol Scand
2002;46:717-725

DISKUSSION: Hos postoperative CABG patienter, der respiratorbehandles, 1) vil
PEEP applikation alene øge lunge volumen men ikke oxygeneringen, indikerende overdistension 2) er en lungerekrutterings manøvre nødvendig for at forbedre oxygeneringen, selv når høj PEEP

Orientering · Kongres- og mødereferater
✦✦✦ Referat af 4. provinsmøde i FAPA
4. - 6. oktober 2002
Atter en gang samledes næsten alle medlemmer af FAPA, langt de fleste sammen
med ægtefælle, til et stramt og indholdsrigt program over to døgn på Hvedholm
slot, Fåborg. Karsten og Marianne BjerreJepsen havde, i lighed med tidligere, sammensat et temaprogram. Denne gang var
hovedvægten lagt på de nye rekommandationer for anæstesi i anæstesiologisk speciallægepraksis og konsekvenserne heraf.
Karsten Bjerre-Jepsen indledte med at
gennemgå rekommandationerne, hvis
mest følelige konsekvenser bliver på personale- og apparatursiden.
Anæstesiologen skal i fremtiden altid
have mindst en hjælper, som skal være
uddannet og trænet i assistance til
anæstesi samt i genoplivning og behandling af akutte komplikationer. Hvor de fle-
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ste formentlig har klaret sig ganske udmærket med et pulsoxymeter, BT-apparat
, klinisk observation og sund fornuft skal
man nu råde over EKG, puls-oxymeter,
kapnograf og defibrillator. Det sidste i forbindelse med procedurerene for behandling at akutte og livstruende tilstande
(avanceret genoplivningsbehandling).
Rekommandationerne blev gennemgået i
deres helhed og kan i øvrigt læses i DASINFO nr. 4, 2002, side 40.
For at tage stilling til evt. fælles indkøb
af egnede monitorer og defibrillatorer var
firmaet Kiwex, repræsenteret af Steen
Brenø-Hansen, inviteret til at præsentere
deres program. Her skal blot nævnes referentens to præferencer: Propac Encore,
som de fleste vel kender fra transporter
af patienter og som kan leveres i en udgave, som inkluderer EKG, pulsoxymetri,
NIBP(BT), capnografi og temperatur

med to kanaler. Desuden en madkassestor defibrillator, Access Aed, med batterikapacitet til ca. 50 stød. Dens batteri
skulle være garanteret mod selvafladning
i mindst 5 år.
Overlægerne Steen Barnung og
Michael Seltz Kristensen, Rigshospitalet,
gennemgik de nyeste teknikker i avanceret genoplivning og håndtering af vanskelige luftveje. Under fantomøvelserne i
avanceret genoplivning afsløredes det, at
selv erfarne anæstesiologer ret hurtigt
kommer væk fra rutinerne hvis man ikke
jævnligt udøver dette i det virkelige liv.
Alt i alt et kursus, som gav stof til meget
eftertanke.
Hans B. Andersen orienterede om status med hensyn til de indgåede §3-aftaler
vedrørende anæstesi til de ventelisteprojekter, som er omfattet af Lars Lykke
Rasmussen – pakken: Der er indgået § 3

aftaler i Ringkøbing, som svarer til den
uheldige Vejleaftale med 2,5 gange det
for øjeblikket gældende honorar (3020). I
Københavns og Århus Amt er det lykkedes at få 3,5 gange den nuværende takst.
Med hensyn til moderniseringen af vores
overenskomst fortalte han, at der er ved
at blive nedsat et ad-hoc udvalg med
Lynge Kirkegaard, Hans B. Andersen,
Niels Munk Jensen (gynækologi) og, at
man nu er spændt på sammensætningen
af modpartens forhandlere.
Hans B. Andersen fortalte herefter om
neuropatiske smerter og deres behandling. Efter en kort gennemgang af de i
neuropatisk sammenhæng væsentligste
medikamenter blev der gennemgået 3
tests, der kan have betydning for den videre behandlingsstrategi. Det drejede sig
om Fentolamintest for at finde ud af om
smerterne er sympatiskusmedierede,
Opioidsensitivitytest for at se om der er
følsomhed for morfika og endelig
Lidocaintest for at se om en eventuel behandling med Mexitil vil have effekt. Det
er ret langvarige tests at udføre og resultaterne kan i nogle situationer bruges til
at hjælpe denne patientkategori.
Som en konsekvens af Anders
Baastrups forslag om, at alle medlemmer
på skift burde fortælle om deres behandlingsteknikker og erfaringer - evt. fremlægge egentlige cases, lagde Anders
Baastrup ud med en meget sober gennemgang af de akupunkturteknikker,
som han gennem årene har haft størst effekt af at anvende ved smerter af neuropatisk, myogen, artrogen og spondylotisk
oprindelse. Han udleverede gennemprøvede opskrifter til akupunkturbehandling af velkendte smertetilstande, som
enhver kunne gå hjem og afprøve på egnede patienter.
Det sociale program var denne gang
udbygget i forhold til de tidligere møder,
idet man til lørdag aften efter middagen
havde hidkaldt en danselærerinde, som
gelejdede os igennem Les Lanciers. Det
gik, som det plejer at gå: tidvis, stor forvirring, men hele tiden stor morskab og
mindelser om gymnasietiden. Herudover
var medlemmernes ledsagere om dagen
på en tur til Odense, hvor man under

kyndig vejledning af en engageret guide
besøgte Domkirken og H.C. Andersenmuseet.
Næste provinsmøde afholdes samme sted i dagene: 26.-28. september
2003 og også her vil Karsten og
Marianne Bjerre-Jepsen stå for arrangementet.
Referent: Ole Berner

✦✦✦ Medicinske studierejser til Kina,
forts…
Sundhedsvæsenets opbygning
Det kinesiske sundhedssystem er opbygget hierakisk: Øverst findes Sundhedsministeriet, som udsender direktiver til
provinsregeringerne. Under Sundhedsministeriet hører lægeskoler, visse hospitaler, forskningsinstitutioner og specielle
bureauer som tager sig af f.eks. epidemiologiske, farmaceutiske og moderbarn sundhedsforhold. Under dette er
der 500-700-sengs hospitaler spredt ud
over Kinas 22 provinser, 3 byområder og
5 autonome regioner. Rigere provinser
kan have flere hospitaler.
Provinshospitaler har også typisk et
universitet eller lægeskole. På det lavere
amtsniveau har man oftest et eller flere
amtslige hospitaler og et hospital for traditionel kinesisk medicin. Der findes
også mindre amtslige sundhedsskoler,
hvor landlæger uddannes. På det endnu
lavere niveau findes i mindre byer små
15-30-sengs hospitaler med læger, der
har gennemgået 2–3 års undervisning.
De kan f.eks udføre sectio. På landsbyniveau praktiserer sundhedsarbejdere, der
tidligere kaldtes barfodslæger. De har
måske 3–6 måneders træning og kan
have privatklinik i deres eget hjem med
udstyr begrænset til stetoskop, blodtryksapparat og termometer. De fleste obstetrikere, gynækologer og pædiatere arbejder på amtsligt niveau i byerne. Typisk
størrelse for et amtssygehus er 300
senge. Staben er ansvarlig for træning af
lavere niveauer i hierarkiet, således at
1/3 af den kliniske stab er forpligtet til at
bruge 1/3 af deres tid på arbejde i et lavere niveau. Markedssystemet er på vej i
sundhedsvæsenet, og meget kan fås for

penge. Det hierarkiske systems fordele
er et godt henvisningssystem for højrisikopatienter, facilitering af træning og disseminering af sundhedspleje til fjerntliggende områder. Eksempelvis bestemte
man sig i 1993 for at ophæve traditionen
med adskillelse af nyfødte fra deres
mødre, og i løbet af 1 år fik 3000 hospitaler titlen “Spædbarnsvenligt hospital”.
Frekvensen af ammeernærede børn steg
fra 20% til 70%.
Sundhedsvæsenet styres gennem et
system med ”dual control”: Verticalt føres
der tilsyn nedad, og patienter henvises
opad i systemet, og på alle niveauer er
der en horisontal kontrol fra det politiske
system, som er opbygget på et tilsvarende hierarkisk måde. Typisk omfatter
hver provins ca. 70 amter, der hver har
en gennemsnitlig befolkning på 350.000
mennesker. Udover det offentlige sundhedsvæsen findes i Kina sundhedssystemer med egne klinikker, hospitaler og
lægeskoler indenfor visse store virksomheder som Folkets Befrielseshær, jernbanevæsenet o.lign. Omkring 1/3 af alle
hospitaler er i den private sektor, hvor
store firmaer har egne hospitaler. Der
kommer også flere og flere privatejede
hospitaler og klinikker, der drives som
profitgenererende virksomheder. Der er
nu omkring 153.000 læger i den private
sektor i Kina.
Traditionel kinesisk medicin
Traditionel kinesisk medicin bygger på
en holistisk filosofisk tankegang og en tusindårig tradition. Første skrevne kilde er
Huangdi Nei Jing – Den Gule Kejsers
Lærebog – fra omkring 200 f.Kr. Den er
også udgivet på dansk. I denne bog beskrives et bredt spektrum af sygdomme
og gives sundhedsfremmende råd om levevis, øvelser og diæt. F.eks. angives, at
folk med galdeblæreproblemer må være
blevet syge pga. utilfredsstillede ambitioner og undertrykt vrede. Traditionel kinesisk medicin udviklede aldrig nogen
kirurgi og havde mangelfulde kundskaber i anatomi. Traditionel kinesisk medicin baserer sig på teorien om at opretholde harmonien mellem 2 modsatrettede kræfter f.eks. Yin og Yang. Qi er
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Medicinopbevaringen i apoteket for
traditionel kinesisk medicin på mindre
sygehus i udkanten af Beijing.

livskraften, som kineserne forsøger at
lære at kontrollere. Under
Kulturrevolutionen var Qigong forbudt,
fordi det blev anset for gammel overtro.
Qigong består af forskellige former for
rene vejrtrækningsøvelser, hvor man forsøger at ”synke ned i sig selv”. Der er forskellige former for udøvelsen:
”Vildgåsqigong” er en række æstetiske
bevægelser, ”traneqigong” er ekstrem
med skrigen, gråd, latter og dans og ”fagong” er overgiven sig til spontane bevægelser. ”Liangong” er en form for qigong, hvor udøverne lader sten knuse
mod deres hoved, lastbiler køre over brystkassen og jernstænger brækkes af foden. Traditionel kinesisk medicin har er
på fremmarch i den vestlige verden.
I 1950´erne var der frygt for, at den traditionelle medicin ville blive tromlet ned
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af den mere moderne vestlige medicin.
Der blev iværksat en lang række kliniske
studier, og resultatet blev, at det i 1958
bestemtes, at traditionel kinesisk medicin
og vestlig medicin skulle sidestilles i
sundhedsvæsenet bl.a. af cost-benefit
hensyn og for at sikre en vis form for
selvforsyning. Traditionel kinesisk medicin har sit eget departement i Sundhedsministeriet og i provinsernes sundhedsadministration, egne lægeskoler (mindst
29), hospitaler og forskningsinstitutter.
Det skønnes, at 40% af al sundhedsydelse
i Kina baseres på traditionel kinesisk medicin. Heri er ikke inkluderet egenmedicinering med præparater til sygdomsbehandling, sygdoms-forebyggelse, tonika
og afrodisica. Der er et traditionelt hospital i alle byer, og i 95% af hospitaler med
”vestlig medicin” findes afdelinger for traditionel medicin. Patienterne kan vælge
frit – en opgørelse fra Jiangsu viste, at
25% af et års 10 millioner ambulante patienter valgte traditionel kinesisk medicin.
Ofte anses vestlig medicin mere effektiv i
akutte situationer, ved sygdomme med
kendt ætiologi og ved alvorlige sygdomme, mens traditionel medicin vælges
ved kroniske tilstande, ved immunsygdomme og i situationer, hvor ætiologien
er ukendt. Samarbejdet mellem vestlig
medicin og traditionel kinesisk medicin
illustreres af, at 40% af udskrevet medicin
i vestlige hospitaler er af traditionel type,
og det samme gælder også omvendt.
Ofte udskrives til en patient både traditionel og vestlig medicin samtidig. Undervisningen i traditionel kinesisk medicin
kan variere fra ”mesterlære” til 3-5 års
studier på lægeskoleniveau, men undervisnings-standarden bedømmes som lavere end på tilsvarende institutioner med
vestlig lægeuddannelse. Sidstnævnte har
10-15% af pensum afsat til traditionel kinesisk medicin. Der er over 300.000 læger
indenfor traditionel kinesisk medicin, og
tallet stiger. Men mange traditionelle hospitaler overlever kun på offentlig støtte,
fordi patienter søger til bedre udstyrede

vestlige hospitaler, og der har været ideer
om at opprioritere afsnittene for traditionel kinesisk medicin ved vestlige hospitaler på bekostning af de rent traditionel kinesisk medicinske hospitaler, idet det giver mere effektivitet i forhold til ressourcerne.
Behandlingsmetoderne i traditionel kinesisk medicin er urtepræparater, akupunktur, akupressure, massage (tuina),
kiropraktik (anmo), kopsætning, åndedrætsøvelser (qigong), skyggeboksning
(tajiquan), bevægeøvelser (taichi) og
moxibustion. Akupunktur baserer sig på
teorien om, at man kan genoprette balancen i kroppen ved at stikke nåle ind på
udvalgte stedet. I 1970’erne blev akupunktur i vid udstrækning anvendt til kirurgisk anæstesi i Kina, men det er nu forladt (personlig meddelelse fra Professor
Luan Wen-Min, Beijing Hospital).
Akupressure er tryk på akupunkturpunkter, og moxibustion er varmepåvirkning. I
urtemedicinen indgår udover urter eksotiske sager som kogaldesten, æselsved,
tørrede skorpioner, dyrespytkirtelsekret,
diverse æg, dyretestikler, dyrepeniser
etc. The Encyclopaedia of the Traditional
Chinese Pharmacopoeia fra 1977 er på
2700 sider med 5767 stoffer med helbredende egenskaber. Heraf er 4773 substanser fra planteriget, 740 fra dyreriget,
82 mineraler og 172 sammensatte produkter. En ny encyclopaedi er under udarbejdelse, og den vil indeholde over
8000 stoffer. Gennemsnitlig kan en traditionel læge vælge mellem omkring 500
klassiske opskrifter, der indebære kombinationer af 5-15 stoffer, som stødes og koges til en drik. Mange opskrifter findes
også som tabletter, kapsler og i ampulform. Den farmakologiske industri i Kina
ekspanderer med salgsfremgang på over
50% fra 1988 til 1992 for både traditionel
og vestlig medicin. Der er en offentlig
kontrol med medicinen, men efter indførelsen af markedsøkonomien findes
også meget ukontrolleret medicin. Det
skønnes, at kun 20% af Kinas hospitaler
køber medicin fra de autoriserede grossister, da produkter på det sorte marked er
meget billigere. En del traditionel kinesisk medicin har fundet vej til Vesteu-

ropa, hvor det forhandles hos alternative
behandlere uden tilknytning til det officielle sundhedsvæsen. Ved samtale med
højtuddannede, vestligt uddannede kinesiske læger har jeg fået en tydelig opfattelse af, at de mener at traditionel kinesisk medicin vil vinde yderligere frem i
den vestlige verden, fordi det er effektivt
til udvalgte sygdomstilstande, det er billigt, og det er forbundet med meget få bivirkninger.
Der forskes meget indenfor traditionel
kinesisk medicin – f.eks. har det 2000 år
gamle malariamiddel ”qing hao su” vist
sig at indeholde artemesin, som er effektivt overfor chloroquinresistent malaria.
Glossypol, som er udvundet at bomuldsfrøolie, har en potent mandlig antifertilitetseffekt og har også vist en virucidal effekt mod HIV-virus. ”Tian Hua Fen” fra
roden af Trichosanthis kirilowii Maxim
eller Trichosanthis japonica Regel har en
abortinducerende effekt kendt gennem
1000 år. I 1985 isolerede man det aktive
stof trichosantin, som udover abortinduktion har vist sig at have en selektiv virkning mod HIV-inficerede monocytter og
macrofager.
Markedsøkonomien og sundhedspolitik
Markedsøkonomiens indførelse i begyndelsen af 1980’erne medførte flere betydningsfulde økonomiske konsekvenser i
sundhedssektoren. Centralregeringens
bevillinger mindskedes, så de nu kun udgør 1% af sundhedsudgifterne. Ansvaret
for sundhedsudgifterne påhviler nu provins- og amtsledelserne. De dækker de
basale lønudgifter og nye kapitalinvesteringer, hvilket beløber sig til omkring 2030% af hospitalsektorens udgifter. Resten
skal skaffes gennem brugerbetaling,
hvoraf egenbetaling fra patienterne skønnes at udgøre 45%. Hospitaler og sundhedscentre har betydelig finansiel uafhængighed og selvbestemmelse. Gratis
sundhedspleje forsvandt med sammenbruddet af kooperativernes medicinske
system. Man har indført et prisfastsættelsessytem for sundhedsydelser, således at
basale ydelser er prissat til under omkostningerne, hvilket betyder at man sætter penge til på disse standardbehandlin-

ger, men profit kan hentes på medikamenter og ny teknologi. Der er udviklet
forskellige betalingsordninger fra egenbetaling over private forsikringer til arbejdspladsbaserede forsikringer. Alle
disse forandringer har medført øget ulighed mht. forskellige befolknings-gruppers mulighed for at opnå ydelser fra
sundhedssektoren. Og der ses også en
større ineffektivitet mht. til udnyttelsen af
de knappe ressourcer. Man har observeret, at den tidligere stærke dominans af
præventiv medicin svigtes til fordel for
kurativ medicin, der betaler sig bedst under en markedsdomineret økonomi. I
landområder er nu under 10% af befolkningen dækket af det cooperative medicinske system, og i byerne skønnes 45%
af befolkningen dækket af sygeforsikring
gennem deres ansættelse. Men graden af
dækning synker, og folk må betale stigende egenandel. Pengene følger patienten, og serviceniveauet er bedre i velstående områder. Sundhedsudgifter pr.
indbygger på landet i forhold til i byerne
var 1:3 i 1981 og steg til 1:5 i 1992.
Velstående patienter søger mod hospitaler i byerne, hvor belægningsprocenten
er over 90, mens hospitaler i landdistrikter kan have belægningsprocenter helt
ned på 45%.
Udgifter til sygdomsbehandling bidrager til fattigdom. En gennemsnitshospitalsindlæggelse koster op til 30% af den
totale årlige husstandsindkomst for fattige familier. Det skønnes, at 30% af folk,
der lever under den officielle fattigdomsgrænse, blev fattige pga. alvorlig sygdom.
Markedsøkonomien i sygehusvæsenet
gør sig gældende ved priser på farmaka
og på ny teknologi. Vestlige farmaka må
øges i pris med 15% og kinesiske farmaka
med 25%, og profitten kan tilfalde lægen
eller institutionen. Det fører til overforbrug som behandling af lettere infektioner med intravenøs væske, vitaminer og
antibiotika i polikliniske infusionsrum. Et
studie har vist, at medikamentomkostningerne for forsikrede var dobbelt så høje
som for uforsikrede i forbindelse med appendectomi, og der var ingen forskel i outcome. Også ny teknologi kan prissættes
højt, f.eks. kan behandlingen på en neo-

natalafdeling koste 1000 yuan dagligt
(omtrent samme beløb i danske kroner),
hvilket skal sammenlignes med gennemsnitslønnen på 600 yuan om måneden. Jo
mere udstyr der bruges, jo højere bliver
profitten. Adskillige hospitaler har en
”myopikorrektionsmaskine”, hvor patientafgiften kan koste 100 yuan pr. behandling. Priser for behandlinger annonceres ofte ved indgangen, og f.eks. kan
sectio koste nogle hundrede yuan og rutineblodprøver 4 yuan. Udviklingen gennem de seneste 15 år har trods større
ulighed i sundheds-væsenet og ineffektiv
ressourceudnyttelse ikke medført dårligere sundhedstilstand i den kinesiske befolkning. Det skyldes forbedrede socioøkonomiske vilkår, en stadig satsning
på præventive indsatser, og at der stadig
er et basalt sikkerhedsnet under den fattigste del af befolkningen. Den kinesiske
regering er også opmærksom på de problemer, som markedsøkonomipolitikken
har medført for sundhedssektoren, og
forsøger af øge sit budget til det offentlige sundhedsvæsen.
Sammenfatning
Kina er et fantastisk land med en 5000årig historie, en enorm befolkning og en
enestående kultur. Man har opnået utrolige fremgange i samfundsudviklingen,
økonomien og levevilkårene i løbet af de
sidste 50 år. Man har med succes sat
kræfterne ind mod befolkningseksplosionen, og er lykkedes med at indføre etbarnsprincippet på trods af, at kineserne
er kendt som et yderst børneglad folkefærd. Indenfor sundhedsområdet har
man også opnået mange imponerende resultater med de begrænsede ressourcer,
man har til rådighed. Man søger at give
et basalt sundheds-tilbud til hele befolkningen og opbygge et hospitalsvæsen efter vestlig model, men har samtidig bibeholdt den traditionelle kinesiske medicin
som en del af det officielle sundhedsvæsen. Markedsøkonomien har medført
visse negative effekter i den kinesiske
sundhedssektor, hvor man har stigende
uligheder mellem land og by og mellem
rige og fattige mht. behandlingsmuligheder, og en ikke-optimal fordeling af res-
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sourcerne. Kina har derfor fremover
mange problemer at løse indenfor sundhedsområdet både organisatorisk, økonomisk og behandlingsmæssigt. Det har
været spændende at lede rejser for danske læger, og på nuværende tidspunkt
planlægges en tur til Cambodja i november. Og så kunne jeg have lyst til at lave
rejse til Sydafrika for traumatologisk interesserede læger. Både i Johannesburg
og Cape Town har jeg set meget imponerende traumeafdelinger.
Martin Smedebøl
Anæstesiafdelingen, Kalundborg sygehus

✦✦✦ Studiebesøg på intensivafdelingen, Presbyterian Hospital,
Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Vi valgte at aflægge den multidisciplinære
afdeling i Pittsburgh et studiebesøg, idet
vi på både den europæiske og den amerikanske intensivkongres havde hørt adskillige dygtige inviterede foredragsholdere, som kom fra Pittsburgh. Faktisk var
Presbyterian Hospital i Pittsburgh det
sygehus, som leverede flest inviterede
foredragsholdere til både den europæiske
og den amerikanske kongres.
Pittsburgh ligger i Pennsylvania i det
nordøstlige USA. Pennsylvania betyder
egentlig Penns skov (Penn var en af de
første engelske guvernører i staten), idet
hovedparten af Pennsylvania er dækket
af skov og klippe. Byen Pittsburgh ligger
ved Ohiofloden og er kendt som USA’s
stålby nr. 1. Efter nedgang i stålindustrien
har byen satset hårdt på at videreudvikle
sit i forvejen store universitet. Universitetet er specielt kendt for en uddannelse
indenfor fysik og medicin.
Anæstesi- og intensivafdelingen på
Presbyterian Hospital i Pittsburgh blev
grundlagt af Peter Safar i 1962. Safar er
kendt for sit store arbejde indenfor udviklingen af den moderne genoplivning og
oprettede i 1956 i Baltimore den første intensivafdeling, hvor personalet var fuldtidsbeskæftiget med intensiv terapi.
Indenfor det sidste år har man på Presbyterian Hospital adskilt selve anæstesiafdelingen fra intensivafdelingen. Dette primært fordi afdelingen var blevet for stor
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og uoverskuelig. Intensivafdelingen på
Presbyterian Hospital i Pittsburgh er verdens største uddannelsessted for intensivlæger. Chairman og leder af afdelingen er i dag Mitchell P. Fink, som flyttede
fra Harvard til Pittsburgh primært (så
vidt vi kan forstå) for at få bedre forskningsfaciliteter.
På Presbyterian Hospital i Pittsburgh
har man ca. 130 intensivsenge. Hertil
kommer 10 step-down senge. Sygeplejenormeringen er 1:1 på intensivsengene
og 1:3 på step-down unit sengene. Det
område, som optog flest intensivsenge,
var transplantationsafsnittet. Pittsburgh
har specielt specialiseret sig i levertransplantationer. For år tilbage havde hospitalet 550 levertransplantationer om året,
dette er dog faldet til 150 transplantationer om året, idet der er opstået nye centre andre steder i USA. Mangel på organer søger man at løse ved bl.a. at lave
flere split levertransplantationer. Vi var
nu primært kommet for at besøge de
øvrige multidisciplinære intensivafdelinger, hvoraf kan nævnes kirurgisk traume
intensivafdeling, thorax/hjerte intensivafdeling, neurokirurgisk intensivafdeling,
gynækologisk intensivafdeling, medicinsk intensivafdeling, der primært tog
sig af patienter med kronisk lungesygdom, og pædiatrisk intensivafdeling.
Endvidere var man ved at opbygge en
speciel hjerte-pædiatrisk intensivafdeling.
Hospitalet var traumecenter for den vestlige del af Pennsylvania, som er et ret fredeligt område. Kun 1/10 af traumerne
var skudlæsioner, resten stumpe traumer.
Det daglige arbejde
Det var typisk, at de tilknyttede overlæger havde 2 intensivafdelinger, hvor de
gik stuegang. Overlægerne roterede til
en vis grad mellem de enkelte intensivafdelinger for at opretholde en allround
ekspertise indenfor intensiv terapi. De yngre læger arbejdede sammenlignet med
danske forhold særdeles hårdt. De yngre
læger havde vagt hver tredje til fjerde nat.
En typisk fellow, eller kursist i intensiv terapi, dækkede om natten ca. 30 patienter,
men havde mulighed for at få hjælp af en
overlæge, som sov på sygehuset.

I dagarbejdstiden havde man opbygget
et system, som beroede meget på, at de
yngre læger, registrars (reservelæger fra
andre specialer, typisk kirurgi, medicin
og anæstesi) eller fellows (kursister i intensiv terapi) mødte tidligt om morgenen
og gennemgik patienterne. Overlægen
påbegyndte så sin stuegangsrunde mellem 07.30 og 08.30 om morgenen.
Overlægen gik typisk stuegang på mellem 10 og 20 patienter. Ved stuegang fulgtes 2 fellows og ca. 3 registrars med overlægen rundt. Hver yngre læge skulle
gennemgå ca. 3-4 patienter. Når overlægen kom på stuegang, gennemgik den
yngre læge herefter patienten mundtligt.
Sammenlignet med hvad vi fx har set i
England, var vi overraskede over, hvor
lidt patienterne egentlig blev gennemgået på overlægeniveau. Overlægerne
gennemgik sjældent intensivpatienterne
med objektiv undersøgelse, med mindre
der opstod en kritisk forværring af situationen, ellers stolede man fuldt og fast på
den rapport, som den yngre læge fremlagde ved stuegang. På basis af denne udstak overlægen så behandlingsstrategien
for det kommende døgn. For at kunne nå
at gennemgå 3-4 patienter før overlægestuegang kl. ca. 8 om morgenen, var de
yngre læger nødt til at møde særdeles
tidligt op. Det var op til dem selv, hvornår
de ca. ville møde, det skulle bare være så
tilstrækkelig tidligt, at de kunne fremlægge en fyldestgørende gennemgang af
3-4 patienter ved overlægestuegang ved
8-tiden. Direkte adspurgt fortalte de yngre læger, at det var almindeligt at møde
op kl. 3-5 om morgenen (nat?) for at
kunne nå at være klar til overlægestuegang. Dagens blodprøvesvar var klar kl. 4
og røntgenbillederne kl. 7.
Vi vurderede, at den lægefaglige behandling af patienterne på de store intensivafdelinger på universitetssygehuse i Danmark var fuldt på højde med den, vi så på
et stort amerikansk universitetssygehus.
En kulturforskel, som slog os, var, at alle
her i USA var velforberedte og tilstede,
når stuegangen fandt sted. Dette gjaldt
såvel yngre læger som de sygeplejersker,
der passede patienterne. Under stuegangen var det generelle støjniveau ligeledes

lavt, således at lægerne kunne koncentrere sig om det lægefaglige arbejde. Det
er ensidigt intensivlægen, der styrer behandlingen af de på intensivafdelingen
indlagte patienter, og det slog os, hvor
mange patienter man egentlig kan nå at
behandle, når man har ensidighed i beslutningsprocessen og ikke skal bruge
tid på at diskutere stort og småt med diverse stamafdelinger. Systemet var meget koncentreret omkring overlægen.
Såfremt en patient blev instabil på intensivafdelingen under stuegang, gik stuegangen i stå, idet overlægen og samtlige 5
yngre læger samledes omkring den instabile patient. Dette i modsætning til i
Danmark, hvor man i højere grad ville
have uddelegeret patient-behandlingen.
For hver 10-12 senge var ansat en respiratory technician, som aftrappede patienterne fra respiratoren og udførte CPAP
efter lægelig ordination. Disse medarbejdere havde en 2-årig uddannelse, og vi
syntes, arbejdsformen var med til at
fjerne intensivlægen yderligere fra patienterne både rent fysisk samt hvad angår
respirationsfysiologisk praktisk viden.
Det synes som om anæstesiologerne,
her forstået som rene bedøvelæger, har
fraskrevet sig en meget stor del af det
akutte arbejde i USA. Presbyterian
Hospital var således regionalt traumecenter. Traumepatienterne blev modtaget af
traume surgeons. Når de var stabiliseret
blev de enten kørt på operationsgangen
eller til intensivafdelingen, hvor intensivlægerne så overtog behandlingen.
Akutte medicinske patienter blev behandlet af såkaldte emergency physicians.
Ambulancer og helikoptere blev ej heller
bemandet med anæstesiologer, men med
såkaldte paramedics. Anæstesiologerne
havde således i Pittsburgh trukket sig
næsten helt tilbage til operationsstuerne.
De yngre intensiv-læger, vi talte med, betragtede anæstesiologer som nogle lidt
forkælede læger, som ofte brokkede sig
over de skæve arbejdstider og de mange
vagter i den meget korte periode, hvor de
obligatorisk skulle være på intensivafdelingen som led i speciallægeuddannelsen.
Vi spurgte vores amerikanske kolleger,
hvorfor der var så få anæstesiologer i

USA, der interesserede sig for intensiv terapi, og svaret var: ”Time and money”.
Money forstået således, at anæstesiologerne tjente mere ved at bedøve på operationsstuerne, end intensivlægerne
gjorde ved at behandle kritisk syge patienter. Time forstået således, at anæstesiologerne, altså de rene bedøve-anæstesiologer, havde betydeligt bedre arbejdstid
og færre vagter end de på intensivafdelingen arbejdende læger.
Uddannelse
Det er dog lidt forkert at sige, at anæstesiologerne var fuldstændig ude af intensivafdelingen, idet alle de overlæger, vi
snakkede med på intensivafdelingen,
havde mindst 2 års anæstesi. Mange af
overlægerne var specialister i både intern
medicin og anæstesi og havde herefter
specialiseret sig i intensiv terapi. En
dansk intensiv uddannelse med speciallægeuddannelse i anæstesi, 2 års sideuddannelse i intern medicin og en efterfølgende fx nordisk supraspecialisering
kommer således kvalitativt på linie med
den amerikanske uddannelse. Når man
er specialist i anæstesi, kirurgi eller intern medicin, kan man blive optaget som
såkaldt fellow/kursist i intensiv terapi.
Har man først uddannet sig som anæstesiolog, der tager 4 år, er kursisttiden 1 år.
Når man først er kirurg, der tager 5 år, er
kursisttiden ligeledes 1 år. Det samme for
intern medicinere, der har en 5-års uddannelse, hvorefter de kan supplere med
1 års intensiv terapi og så kalde sig specialister i dette. Til forskel fra de forhold, vi
kender i Skandinavien, har kirurgerne
dog betydelig mere traumemodtagelse
og behandling af akutte patienter.
Medicinerne varetager betydelig mere
behandling af akutte medicinske tilstande, tilstande som i Danmark oftest
ville blive behandlet af eller i samarbejde
med en anæstesiolog i hvert fald den
akutte fase. På en intensivafdeling var ca.
25 kursister, som skulle uddannes i intensiv terapi, af disse havde kun én en
anæstesiologisk baggrund. Kursisterne
fik undervisning 1 time i dagarbejdstiden
på hverdage. Intensivafdelingen havde
intern eksamen af kursisterne hver 14.

dag. Efter endt kursistophold ventede en
landsdækkende specialist eksamination.
Dette gjorde, at der også blev eksamineret en del under overlægestuegangen.
Ledelse
Ledelsen af denne meget store intensivafdeling med 130 senge var også væsentligt
forskellig fra hvad vi kender fra Dan-mark.
Som leder havde man primært valgt en
dygtig læge/forsker og lagt mindre vægt
på egentlig lederuddannelse. Afdelingens
leder og chairman var således Mitchell
Fink, som udover at være overlæge på afdelingen også er professor med stort
forskningslaboratorium og scientific editor
af Critical Care Medicin. For at kunne varetage sit job som leder af en så stor afdeling havde man valgt at tilknytte til afdelingen en række regnskabskyndige folk i
form af økonomer, revisorer osv. Disse
økonomer ledede dog ikke afdelingen,
men bistod den lægefaglige leder.
Man havde på afdelingen også noget,
der mindede om en seniorpolitik, i hvert
fald hvad angik chefer. Den tidligere chef
for intensivafdelingen, Ake Grenvik, arbejdede således ikke klinisk mere, men
fortsatte på nedsat tid som såkaldt distinguished service professor of critical care
medicin. Således behøvede Grenvik ikke
fra den ene dag til den anden at stoppe sit
lægefaglige virke, men kunne nu fortsætte med undervisning og lign. Det var
bl.a. Ake Grenvik, der for øvrigt er født i
Sverige, men udvandrede til USA i
60’erne, som arrangerede vores studieophold på Presbyterian Hospital.
Simulator center
Mens vi følte os på niveau med amerikanerne, hvad angår den lægefaglige patientbehandling på intensivafdelingen, var
der andre områder, hvor amerikanerne
tænkte i noget større baner, end vi er
vandt til i Danmark/Europa. Man havde
således besluttet på hospitalet, at man
ville have et simulator center med dukker, som man kunne øve sig på. Dette simulator center skulle dække den vestlige
del af Pennsylvania, svarende til ca. 3
mio. mennesker. Det var dem meget
magtpåliggende at vise os deres simula-
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tor center, og med ikke særlig stor entusiasme bevægede vi os ned imod centeret, idet vi forventede at se en enkelt
dukke eller 2. Til vores forbløffelse havde
man indrettet en intensivafdeling med 14
separate dukker. Samtidig med, at man
behandlede disse dukker, blev man optaget på video. Efter endt kursus fik man
udleveret en CD, hvor man kunne følge
sin egen optræden og sammenligne med
en instruktør. Det var meningen, at man
ville lave kurser indenfor intensiv terapi,
traume, anæstesi og pædiatri. De medicinske studerende skulle videre igennem
en operationsstue-simulation, hvor de
kunne træne deres adfærd, før de blev
”sluppet fri” på de egentlige operationsstuer. Ja, man havde endda planer om at
indkøbe en dukke, som paramedics under deres uddannelse så skulle have med
op i helikopteren. Her kunne paramedics
teste deres færdigheder under realistiske
forhold, samtidig med at man kunne
styre det fra simulator centret.
Forskning
Hvad forskning angår, satser amerikanerne meget større, end vi er vant til at
se, i hvert fald i Danmark. Intensivafdelingens eksperimentelle laboratorium
svarer nogenlunde til den eksperimentelle forskning på hele Århus Universitetshospital. Afdelingen har 2 egentlige
professorer, udover M. Fink er M. Pinsky
ligeledes full-time professor. M. Pinsky
interesserer sig for hjerte-lunge interaktion. Tillige havde man et system, hvor
overlægerne kunne købe sig fri for klinisk arbejde ved hjælp af forskningsbevillinger. Således havde D. Angus, der interesserer sig meget for sepsis epidemiologi, købt sig 90% fri ved hjælp af fondsmidler, hvilket også gjaldt J. Kellum, som
har forsket en del i CVVHD og syre-base
forstyrrelser. Der var adskillige andre
overlæger, som var købt delvis fri for deres kliniske arbejde. Dette system sikrede, at de bedste og dygtigste overlæger
på universitetshospitalet supplerede deres kliniske arbejde med forskning, og at
det var seniorer, der var drivkraften i
forskningen. Udover disse overlæger,
som var købt fri delvis til forskning, var
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der 3 ph.d.-studerende og 3 masters forskerstuderende. Vi hilste ligeledes på
Peter Safar, som har været en af pionererne indenfor cardiopulmo-/cerebral
resuscitation og har skrevet mere end 40
bøger om emnet. Peter Safar var mere
end 80 år gammel, lynende frisk trods somatisk sygdom. Peter Safar havde et selvstændigt forskningsinstitut på universitets campus, hvor man forskede i genoplivning af hunde og i effekten af hypotermi i forbindelse med genoplivning.
Trods sin fremskredne alder passede
Peter Safar dagligt sin forskning på instituttet. Som han med et glimt i øjet bemærkede, havde han dog udvidet sit interesseområde, sin fremskredne alder og
sygdom taget i betragtning, til ikke alene
at omfatte genoplivning, men også reinkarnation.
Forskningen i USA støttes af store private fonde, som er villige til at investere
særdeles mange penge i medicinsk forskning. Mens vi var i Pittsburgh blev professor Fink således tildelt en æresprofessortitel og et stort legat uddelt af en familiefond. I anledning af dette holdt
Mitchell Fink en forelæsning om effekten af ethylpyruvat. Man har nemlig
prøvet at udskifte Ringer laktat med
Ringer ethylpyruvat. Denne tilsætning af
pyruvat har givet en bedre bevarelse af
mucosa i tarmen under sepsis, bedre bevarelse af tight junctions mellem cellerne

og en beskyttelse mod sepsis i dyreeksperimentelle undersøgelser. Pyruvat
skulle således have en effekt, selv når det
indgives 24 timer efter sepsis. Ethylpyruvat skulle angiveligt virke antioxydant,
cytoprotektivt og antiinflammatorisk.
Man forventede sig meget af stoffet, som
man sågar mente havde effekt mod anthrax. Under forelæsningen gennemgik
M. Fink også intensiv terapiens historie
og undlod ikke at berette om det gennembrud indenfor intensiv terapi, der
fandt sted i forbindelse med polioepidemien i København. I denne anledning
undlod Fink da heller ikke at udtrykke
sin glæde over, at der i dagens anledning
var 2 distinguished colleagues from
Copenhagen tilstede under foredraget.
Vi syntes alt i alt, at vi havde et udbytterigt ophold i Pittsburgh. Vi glædede os
over, at vores lægefaglige virke på de
bedste steder i Danmark, efter vores mening, er på niveau med de bedste steder i
USA. Det var interessant at se, at mange
ting kan gøres anderledes, end det man
er vant til herhjemme. Når man så de
enorme ressourcer, der blev investeret i
medicinsk forskning i USA, kan man
godt frygte, at EU/Danmark kan få svært
ved at følge med i fremtiden.
Palle Toft og Hans Skriver
Anæstesiologisk-Intensiv afdeling N
Århus Kommunehospital

Orientering · Uddannelse og forskning
✦✦✦ Boganmeldelse
Akut pædiatri og neonatalogi af
Juri Lindy Pedersen,
FADL’s forlag, 1. udgave 2002
Bogens formål er at give ”retningslinier
for håndteringen af akutte tilstande hos
børn og neonatale” og er tænkt som et
”redskab i den kliniske hverdag”.
Målgruppen er blandt andre anæstesiologer, og det er i denne egenskab at jeg anmelder denne bog.
Formålet taget i betragtning har den
godt 500 sider store bog et praktisk format og er opdelt i tre hovedafsnit:

Generelle aspekter af undersøgelse og
behandling af børn og neonatale, Akut
pædiatri og Akut neonatalogi. De enkelte
kapitler er traditionelt opbygget med definitioner, symptomer, differentialdiagnoser, undersøgelse og behandling, og med
et velfungerende stikordsregister er det
nemt at finde rundt i bogen.
Anæstesiologer varetager mange steder i landet den primære undersøgelse
og behandling af neonatale, og deltager i
modtagelse og behandling af akut syge
børn. Bogen opfylder her behovet for en
opslagsbog, hvor man kan få relevante

forslag til den initiale diagnostik og behandling.
Børneanæstesiafsnittet giver læseren
en kortfattet og god introduktion til dette
subspeciale. Jeg savner omtale af rocuronium, som er meget anvendt i børneanæstesien ligesom anvendelse af præcurarisering med pancuronium inden suxamethonium ikke er indiceret hos små
børn. Følger man bogens anbefalinger
omkring præoperativ ventrikelaspiration
med tyk sonde er der (for) mange børn,
som vil få udført dette traumatiserende
indgreb. Praksis er nok anderledes de fle-

ste steder med eventuel anlæggelse af
tynd ventrikel/duodenalsonde og crashinduktion med cricoideatryk. I sedationsafsnittet omkring sedationen af en
ustabil patient foreslås fornuftigt nok generel anæstesi som sikreste behandling,
men efterfølges desværre af en detaljeret
beskrivelse af ketalarsedation, som for
min skyld gerne måtte udelades.
Børn er i mange år smertemæssigt blevet underbehandlet, og det er glædeligt,
at der er fundet plads til et fyldigt afsnit
om smertebehandling i denne bog.
Mange anæstesiologer er involveret i

Luftvejshåndtering for
Anæstesilæger
Læs om vores kursus på

ATLS® DANMARK
Advanced Trauma Life Support
Tilmelding: Kurserne annonceres på ATLS’ hjemmeside
Tilmelding ved udfyldelse af tilmeldingsformular på:
http://www.atls.dk

Søren Walther-Larsen
Rigshospitalet

1-dagskursus i rationel håndtering af
centrale venekatetre til kronisk brug
Tid:

http://www.an-rh.dk/luftvej/ssai-kursus.htm

transport af børn, og kapitlet omtaler generelle aspekter foruden anbefalinger
vedrørende specifikke medfødte lidelser.
Bogen findes frit tilgængelig på
forlag.fadl.dk/bog/akutpaediatri, hvorfra
den kan hentes til den håndholdte computer. Bogens formål med at give retningslinier for håndteringen af akutte tilstande hos børn og neonatale er opfyldt,
og den kan anbefales til anæstesiologer.

Alle fredage kl. 08.00-14.30 inklusiv frokost

Sted: H:S Rigshospitalet, Abdominalcentrets anæstesiklinik,
afsnit 2041, København
Tilmelding:
Sekretær Karen Birck Mark tlf. 3545 2233 – fax 3545 2552
Afgift: Kr. 800,00 til dækning af undervisningsudstyr
samt frokost i RHs kantine

Opdatering fra Anæstesiudvalget
• eller nu er det primære indsatsområdet
Selskabets rekommandationer.
Danske Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicin har en række rekommandationer som efterhånden trænger til
revision. Derudover er tidspunktet inde
til at diskutere, hvilke nye rekommandationer selskabet finder det passende at
have. Anæstesiudvalget finder det særdeles vigtigt, at arbejdet med revision af de
”gamle” rekommandationer opprioriteres, og har derfor valgt at arbejdet med
rekommandationer er det primære indsats område. Det fremgår af Selskabets
politik for udarbejdelsen af rekommandationer (www.dasaim.dk/
rekommandationert), at det er Anæstesiudvalget og de enkelte fagudvalg, der har
det overordnede ansvar og kompetence
til at prioritere og anbefale hvilke rekom-

mandationer, der bør være gældende indenfor det aktuelle fagområde.
Anæstesiudvalget fungerer som koordinerende organ for alle rekommandationer og vil fremsende disse til de relevante
fagudvalg til færdigbearbejdelse. Når fagudvalget har et forslag færdigbearbejdet
sendes det atter til anæstesiudvalget,
som så har ansvaret for, at disse fremsendes til bestyrelsen til endelig godkendelse. Arbejdet med Selskabets rekommandationer er en dynamisk proces,
hvor mange (”eksperter”) er involveret i
arbejdet, og hvor rekommandationerne
løbende opdateres og revideres. Hjemmesiden er essentiel i denne proces.
Der skal på hjemmesiden præsenteres
et idékatalog over forslag til rekommandationer, og udkast til gældende rekommandationer vil ligeledes blive præsente-

ret. Dette giver mulighed for debat. Efter
en deadline fremsendes udkastet så via
Anæstesiudvalget til godkendelse i bestyrelsen.
Indholdet i Selskabets rekommandationer skal så vidt muligt udarbejdes i henhold til ”Vejledning for udarbejdelse af
instrukser”,( www.dasaim.dk/
rekommandationer), herunder skal det
tydeligt fremgå, hvad formålet er, til hvilken målgruppe, hvem forfatterne er, graden af evidens og en dato for ikrafttræden og en dato for revision. Der udarbejdes et masterformat for rekommandationer. Dette udarbejdes af Anæstesiudvalget og publiceres på DASAIMs hjemmeside primo feb. 2003. Arbejdsprocessen
for udarbejdelse af rekommandationer
fremgår af flowchartet på næste side.
På vegne af Anæstesiudvalget
Birgitte Ruhnau og Ann Møller

Januar 2003 · DASINFO · 25

FlowchartRekommandationer

Emne
Påtager sig arbejdet ja/nej

Ansvarlig
Vejledning og informationsmateriale
Arbejde
Orientering i anæstesiudvalget
Relevant fagudvalg

Deadline for kommentarer

DASINFO + hjemmeside til debat
Anæstesiudvalg
Fagudvalg
Godkendes af bestyrelsen
Endelig rekommandation til orientering
DASINFO + generalforsamling

Birgitte Ruhnau og Ann Møller

Uddelte priser på Årsmødet 2002
Vinderne af Foredragskonkurrencen 2002
1. præmie

Klinisk assistent Kirsten Møller et al,
epidemiklinikken, Rigshospitalet

2. præmie

Overlæge Eigil Nygård et al, anæstesi- og
intensiv afdelingen, KAS Gentofte

3. præmie

Klinisk assistent., ph.d.-stud. Thomas Dyhr
et al, anæstesi- og intensiv afdelingen,
KAS Gentofte

Smerteprisen 2002
- blev modtaget af adm. overlæge, dr.med. Jørgen B. Dahl,
anæstesiologisk afdeling, KAS Gl.

Jensa la Cours legat
Kirsten Møller, ph.d., RH, Epidemiafd., til støtte for projekterne ”Excessive cerebral efflux of cytokines in patients
with acute baterial meningitis” og ”Cerebral blood flow and
oxidative metabolism during infusion of norepinephrine
and propofol in patients with early bacterial meningitis”.

Dameca Legatet
- Afdelingslæge Lise Schlünzen, anæstesi- og intensiv afd.,
Århus Kommunehospital
- Overlæge Hans Mandøe, anæstesiologisk afd.,
Vejle Sygehus
- Bioanalytiker Inge Møller, neurobiologisk
forskningsenhed, RH
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Vinder af Posterkonkurrencen 2002
Overlæge Søren Loumann Nielsen, AN/OP, HOC,
Rigshospitalet og H:S Lægeambulance.

Uddannelsesprisen 2002
- blev modtaget af institutleder, Charlotte Ringsted, H:S PMI
(Postgraduat Medicinsk Institut).

Lippmann Fonden
- Klinisk assistent Kirsten Møller, epidemiklinikken, RH
- Læge, ph.d., Morten H. Bestle, Adelaide, Australien
- Klinisk assistent Kathrine Holte, kir. gast. afd. Hvidovre
Hospital
- Stud.med. Line Stahelin Jensen, Århus

Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fond
- Søren Kæseler Andersen, klinisk assistent, Århus
Kommunehospital, til støtte for projektet ”Systemic
inflammation in pigs - tissue distribution of inflammatory
mediators in surgical experimental sepsis.
- Kirsten Møller, ph.d., RH, Epidemiafd., til støtte til
studierejse til Nepal.
- Jan Krogh, ph.d.-studerende, Århus Kommunehospital, til
støtte for projektet ”Changes in NK-cell cytotoxicity and
leukocyte subsets – a possible consequence of hyperbaric
stress during saturation diving?”.

Sophus Johansens Fond
Ph.d.-studerende Dorthe Helleman Olsen, anæstesi- og
intensivafdelingen, KAS Herlev.

Kursus i
• Håndtering af kontaminerede patienter •
Formål:

At sætte kursisten i stand til at modtage og behandle patienter, der er kontaminerede
med biologiske, kemiske eller nukleare agens. Gennemgå standarderne for det daglige
beredskab i relation til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Målgruppe:

Læger og sygeplejersker fra alle specialer der deltager i det hospitale og præhospitale
beredskab, når det drejer sig om kontaminerede patienter. Kurset vil veksle mellem
teoretisk gennemgang af trusselsbillede, beredskabsplaner, behandling af patienter og
praktiske øvelser.

Tilmelding:

Via elektronisk tilmelding, som findes på www.an-rh.dk eller til
sekretær Gitte Blom, AN/OP, HOC 4231,
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. E-mail gblom@rh.dk
Tlf. 3545 3474 – Fax 3545 2950
Tilmeldingsfrist: 15. januar for forårskurset og 1. august for efterårskurset.

Kursusafgift: kr. 2.650,-, som dækker materialer og forplejning.
Kurset er gratis for deltagere fra hospitaler i Københavns Amt og H:S.

Tid og sted:

19.-21. marts 2003 og 6.-8. oktober 2003.
Bernstorff Slot, Jægersborg Allé 93, Gentofte (eksternat).

Yderligere information:
Afdelingslæge Steen Barnung, AN/OP, HOC, 4231,
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf. 3545 8548 – e-mail: barnung@rh.dk
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Respiratorbehandling
K-132

DA AIM KURSER

EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Tid:

7. april 2003, kl. 09.00 – 16.00

Sted:

Århus

Formål:

Formålet med kurset er at give en gennemgang af muligheder og begrænsninger
i nuværende respiratorbehandling.
Endvidere gennemgås mulige nye funktionaliteter og anvendelsesmuligheder for
fremtidens respiratorer.

Pris:

kr. 700,- (inkl. frokost og 2 x kaffepause)

Tilmelding:

Senest d. 6. marts 2002 til Tina Calundann, DASAIM sekretariat
AN/OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet
E-mail: sekretariat@dasaim.dk eller fax: 3545 2950

Program
09.00 - 09.15

Velkomst
Docent, PhD, Dr. Tech.
Steen Andreassen,
Aalborg Universitet.

09.15 - 10.15

Respiratorens funktionaliteter
– Hvad kan en respirator?
Professor Anders Larsson,
KAS Gentofte.

10.30 - 11.30

Respiratorbehandling i praksis
Overlæge Per Thorgaard,
Aalborg Sygehus.

11.30 - 12.00

Hvad kan en respirator ikke?
Overlæge Søren Kjærgaard,
Aalborg Sygehus.

13.00 - 13.40

Manufacturers corner
– ny funktionalitet
Dräger Evita XL og Siemens Servoi

13.40 - 14.25

Lungemekaniske modeller
Professor Anders Larsson,
KAS Gentofte.

14.40 - 15.20

Modeller for gasudveksling
i lungerne
Overlæge Søren Kjærgaard,
Aalborg Sygehus.

15.20 - 16.00

Beslutningsstøttesystemer og
respiratorbehandling
Lektor, PhD Stephen Rees,
Aalborg Universitet.
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Kommende møder
Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Udvikling i anæstesiologi på Rigshospitalet indbyder til symposium om

• Etiske aspekter af anæstesiologi og intensiv terapi •
• Er det etisk forsvarligt at bedøve og operere en patient, der ikke kan give samtykke?
• Hvor længe skal man fortsætte intensiv terapi hos en patient, som synes håbløst syg?
I vores dagligdag møder vi relativt ofte patienter, hvor der kan være problemer af etisk karakter.

Den 12. marts kl. 16.00-20.00, 2003 afholdes på Rigshospitalet, auditorium 1,
et møde, arrangeret af afdelingslæge, ph.d., Lars S. Rasmussen, AN/OP, HOC 4231, RH, hvor en række konkrete
eksempler gennemgås og analyseres i samarbejde med eksperter indenfor etik, filosofi og jura.
Deltagelse er gratis og alle er velkomne. Efter mødet vil der være et let traktement.

Tilmelding til sekretær Tina Calundann på e-mail calundann@rh.dk , tlf. 3545 6602, fax. 3545 2950, senest d. 28. februar 2003.

1. Danske Thoraxanæstesiologi Symposium
Fredag den 4. april 2003 kl. 13.00

Hjertetransplantation & Artificial Organ Support
Auditorium A - Skejby Sygehus

DA S

A I M

Dansk Selskab
for Anæstesiologi
og Intensiv Medicin

Moderator: Lise Knudsen & Kirsten Eliasen
Hjertetransplantation i Danmark
Donorsituationen og donorpleje
Inge Krogh Severinsen, Skejby Sygehus

Moderator: Claus Andersen & Dennis Bigler
Akut hjerteinsufficiens/Kardiogent shock
Nyere behandlingsprincipper – central/decentral
Kardiolog, rigshospitalet

Erfaringer med hjertetransplantation i Danmark
Lars Willy Andersen, Rigshospitalet &
Inge Krogh Severinsen, Skejby Sygehus

Artificial Organ Support
Heartmate ved kronisk/akut hjertesvigt
Peter Bo Hansen, Rigshospitalet

Kronisk hjerteinsufficiens
Avanceret pacemaker behandling
Peter Søgaard, Ålborg Sygehus &
Peter Mortensen, Skejby Sygehus

Assist Device ved akut hjertesvigt
Christian Lindskov Christiansen, Skejby Sygehus
ECMO ved lungesvigt
Christian Lindskov Christiansen, Skejby Sygehus

Nyere farmakologisk behandling
Jens Erik Kudsk, Skejby Sygehus
Efter symposiet festmiddag på Hotel LaTour kl 19.30
Mødeafgift: Deltagelse i symposium 250 kr. Deltagelse i middag 150 kr. Overnatning Hotel La Tour 500 kr. (Enkeltværelse). Samlet pakke
800 kr. Tilmelding på c-j.jakobsen@dadlnet.dk . Tilmelding er bindende. Beløbet bedes indbetalt på bankkonto 9362-3635618710 med
angivelse af navn og adresse . Yderligere information c-j.jakobsen@dadlnet.dk eller telefon 8949 8800.
Sponsorer:
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The first
blood/fluid
warmer
engineered to
meet all your
fluid warming
needs.
Warming Unit
Flow rates
Output temperatures

150 mL to 30,000 mL/hr
33°C - 41°C

Standard Flow Disposable Set
Flow rates
Priming volume
Components
Pressure infusion

150 mL to 9,000 mL/hr
39 mL
I.V. injection port, bubble trap
Up to 300 mmHg

High Flow Disposable Set
Flow rates
Priming volume
Components

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

6,000 to 30,000 mL/hr
90 mL
2 I.V. spikes, drip chamber
with 150 micron filter,
I.V. injection port,
auto-venting bubble trap

Kongreskalender
2003

Joint Meeting of APAGBI and the Society of
Pediatric Anaesthesia of Australia and New
Zealand (SPANZA)

4th International Copenhagen Symposium on
Chronic Pain

1 – 2 november 2003, Adelaide, S. Australia
Info: vanderwalt@wch.sa.gov.au
www.apagbi.org.uk

- Chronic pain – a challenge to the health care
system and society
25 - 26 januar 2003, Copenhagen
Info: Bennett Destination Partners
bdp@bdp.dk

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

ESRA Winther Forum “Regional
Anaesthesia Pearls”
2 - 8 februar 2003, Davos Switzerland
Info: maryroe@congressoptions.com

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@
norfolk-norwich.thenhs.com

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

17 - 23 april 2004, Paris, Frankrig
Info: e-mail: wca2004@colloquium.fr;
www.wca2004.com

American Society of Anaesthesiology
1. Danske Thoraxanæstesiologi Symposium
”Hjertetransplantation & Artificial Organ
Support”

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

4. april 2003, Skejby - Auditorium A, Skejby
Sygehus
Info: c-j.jakobsen@dadlnet.dk

DASAIM Årsmøde
4.-6. november

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

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

DASAIM Årsmøde
Den 6. Skandinaviske HLR-Kongres
4 -6 september 2003, Stavanger, Norge
Info: www.hlr2003.org

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

LÆGEMIDLETS NAVN: CEPROTIN 500 IE eller 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING: Protein C fra human plasma oprenset af monoklonale antistoffer fra mus. CEPROTIN 500
IE* eller 1000 IE er fremstillet som et pulver indeholdende nominelt 500 IE
eller 1000 IE human protein C per hætteglas. Efter opløsning i 5 ml henholdvis 10 ml vand til injektionsvæsker indeholder produktet cirka 100
IE/ml human protein C. Styrken (IE) fastsættes ved en kromogen substrat metode overfor WHOs internationale standard (86/622). * 1
International Unit (IE) af protein C svarer til den amidolytisk bestemte aktivitet af protein C i 1 ml normal plasma. LÆGEMIDDELFORM: Pulver og
solvens til injektionsvæske, opløsning.Terapeutiske indikationer:CEPROTIN er indiceret til purpura fulminans og coumarin-induceret hudnekrose hos patienter med alvorlig medfødt protein C mangel. Endvidere
er CEPROTIN indiceret til kortidsprofylakse hos patienter med alvorlig
medfødt protein C mangel, hvis et eller flere af følgende forhold er opfyldt:
Kirurgi eller invasiv terapi er umiddelbart forestående; under påbegyndelse af coumarin terapi; når coumarin terapi alene ikke er tilstrækkelig;
når coumarin terapi alene ikke er gennemførlig. Da sikkerheds- og effektdata ikke er tilgængelige under andre forhold end alvorlig medfødt
protein C mangel, bør anvendelsen begrænses til disse tilstande.
Dosering og indgivelsesmåde: Behandling med CEPROTIN bør påbegyndes under overvågning af en læge med erfaring i substitutionsterapi
med koagulationsfaktorer/inhibitorer, hvor overvågning af protein C aktivitet er mulig. Dosering: Dosering bør justeres på basis af resultater af
laboratorieprøver i det enkelte tilfælde. En protein C aktivitet på 100 %
bør opnåes initialt, og aktiviteten bør bibeholdes i over 25 % af behandlingens varighed. En initial dosis på 60 til 80 IE/kg til bestemmelse af genfinding og halveringstid anbefales. Bestemmelsen af protein C aktivitet
ved anvendelse af kromogene substrater anbefales til bestemmelse af patientens plasma niveau for protein C inden og under behandling med CEPROTIN. Doseringen bør bestemmes på basis af laboratoriebestemmelser af protein C aktiviteten. I tilfælde af en akut trombotisk hændelse
bør disse udføres hver 6. time, indtil patienten er stabiliseret, derefter to
gange om dagen og altid straks før næste injektion. Man bør huske på, at
halveringstiden for protein C kan være alvorligt forkortet under visse
kliniske forhold som akut trombose med purpura fulminans og hudnekroser. Patienter behandlet under den akutte fase af deres sygdom kan
udvise meget lavere stigning i protein C aktivitet. Den store variation i individuelle svar indebærer, at effekten af CEPROTIN på koagulationsparametrene bør kontrolleres regelmæssigt. Der findes ingen erfaring med behandlingen af patienter med nyre og/eller lever svækkelse, og derfor anbefales det, at sådanne patienter overvåges mere nøje. Hvis patienten er
skiftet til permanent profylakse med orale antikoagulanter, skal protein C
erstatningen kun afbrydes, når stabil antikoagulation er opnået.
Endvidere tilrådes det under påbegyndelsen af oral antikoagulationsbehandling at begynde med en lav dosis og justere denne gradvist stigende
frem for at anvende en standard ’loading’ dosis. Hos patienter, der behandles profylaktisk med protein C, kan højere forekomst af lave niveauer
være berettiget i situationer med forøget risiko for trombose (som infektion, traume eller kirurgiske indgreb). Hos patienter med kombineret
alvorlig medfødt protein C mangel og med APC resistens findes der begrænsede kliniske data til underbygning af CEPROTIN’s sikkerhed og effekt. Indgivelsesmåde: CEPROTIN gives ved intravenøs injektion efter
opløsning af pulveret til injektionsvæske, opløsning i steriliseret vand til injektionsvæsker. CEPROTIN bør indgives med en injektionshastighed på
højst 2 ml pr. minut. Hos børn med en legemsvægt på < 10 kg bør injektionshastigheden ikke overstige 0,2 ml/kg/min. Som med andre intravenøse protein produkter er der mulighed for allergiske overfølsomhedsreaktioner. I det tilfælde, at der opstår allergiske symptomer, som er af
skut og livstruende natur, bør indgivelsen udføres med livsopretholdende
udstyr inden for rækkevidde.Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor
ethvert af indholdsstofferne, museprotein eller heparin, undtagen ved kontrol af livstruende trombotiske komplikationer.Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Forsigtighedsregler: Da risikoen
for en allergisk overfølsomhedsreaktion ikke kan udelukkes, bør patienter
informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner inklusiv
nældefeber, generel urtcaria, tæthed for brystet, hiven efter vejret, hypotension og anafylaksi. Hvis disse symptomer forekommer, bør de informere lægen. Omgående afbrydelse af anvendelsen af produktet anbefales. I tilfælde af chok skal de gældende medicinske standarder for chok
behandling følges. Advarsler: Når lægemidler fremstillet ud fra humant
blod eller plasma indgives, kan smitsomme sygdomme på grund af overførsel af smitstoffer ikke fuldstændig udelukkes. Dette gælder også for
patogener af hidtil ukendt natur. Risikoen for overførsel af smitstoffer er
imidlertid reduceret ved: udvælgelse af donorer ved et medicinsk interview og screening af donationer for de tre største patogene viruser, HIV,
HCV, HBV; testning af plasma pools for fravær af genetisk materiale fra
HCV; fjernelses/inaktiveringsprocedurer, der har været valideret ved anvendelse af model viruser og fundet effektiv for HIV, HCV, HAV og HBV, er
inkluderet i fremstillingsprocessen. Den virale fjernelses/inaktiveringsprocedure er af begrænset værdi overfor parvovirus B19. Parvovirus B19 infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (føtal infektion) og for personer med immunmangel eller forøget rødcelle produktion (f.eks. hæmolytisk anæmi). Når lægemidler fremstillet fra humant blod eller plasma
indgives, bør passende vaccination (hepatitis A og B) overvejes. Da
mængden af natrium i den maksimale daglige dosis kan overstige
200 mg, kan det være skadeligt for personer på en lav natriumdiæt. CEPROTIN kan indeholde spormængder af heparin. Heparin inducerede allergiske reaktioner, som kan være forbundet med et hurtigt fald i antallet
af thrombocytter, kan observeres (heparin induceret thrombocytopeni,
HIT). Hos patienter med HIT kan symptomer som arteriel eller venøs
thrombose, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), purpura, petecchie og tarmblødning (melena) forekomme. Hvis der er mistanke om HIT,
bør antallet af thrombocytter omgående bestemmes, og hvis det er nødvendigt, bør behandlingen med CEPROTIN stoppes. Identifkation af HIT
er kompliceret ved det faktum, at disse symptomer allerede kan være til
stede i den akutte fase hos patienter med alvorlig medfødt protein C mangel. Patienter med HIT bør i fremtiden undgå anvendelsen af lægemidler
indeholdende heparin. I sammenhæng med klinisk erfaring har der været
observeret adskillige blødningsepisoder. Samtidig antikoagulations medicinering (som heparin) kan have været ansvarlig for disse blødningsepisoder. Imidlertid kan det ikke fuldstændig afgøres, om indgivelse
af CEPROTIN er yderligere medvirkende til disse blødningshændelser.
Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion:
Der er i øjeblikket ikke kendskab til interaktioner med andre lægemidler.
Hos patienter, der påbegynder behandling med orale antikoagulanter
hørende til gruppen af vitamin K antagonister (f.eks. warfarin), kan der
forekomme en forbigående hyperkoagulations tilstand, inden den
ønskede ankoagulationseffekt indtræffer. Denne forbigående tilstand kan
forklares ved det faktum, at protein C, som også er et vitamin K afhængigt
plasmaprotein, har en kortere halveringstid end de fleste vitamin K
afhængige proteiner (f.eks. II, IX og X). Derefter i den initiale fase af behandlingen hæmmes aktiviteten af protein C hurtigere end aktiviteten af
prokoagulationsfaktorer. Af denne grund skal protein C substitutionen fortsættes, indtil stabil antikoagulation er opnået, hvis patienten stilles om til
orale antikoagulanter. Selvom warfarin induceret hudnekrose kan
forekomme hos enhver patient i løbet af initieringen af oral antikoagulationsbehandling, har personer med medfødt protein C mangel specielt høj
risiko. Graviditet og amning: Selvom CEPROTIN har været anvendt
sikkert i behandling af gravide kvinder med protein C mangel, er sikkerheden ved brug i forbindelse med graviditet hos mennesker endnu ikke
påvist i kontrollerede, kliniske forsøg. Endvidere findes der ingen information om udskillelse af protein C i mælk. Derfor skal fordelen ved anvendelse af CEPROTIN under graviditet eller amning vurderes overfor
risikoen for mor og barn og bør kun anvendes, hvis det er klart nødvendigt. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Der er ikke observeret nogen påvirkning af evnen til at køre bil eller
betjene maskiner. Bivirkninger: Kun få data er tilgængelige. Der har ikke
været udført nogen prospektive sikkerhedsstudier. Overfølsomhed eller
allergiske reaktioner (hvilke kan inkludere angioødem, forbrændinger og
brænden på injektionsstedet, forkølelse, rødme, udslæt, generel urticaria,
hovedpine, nældefeber, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed,
tachykardi, tæthed for brystet, prikkende fornemmelse, opkastning, hiven
efter vejret) har sjældent været observeret. I udførte kliniske forsøg
forekom erfaringer med to milde allergiske bivirkninger. Der er individuelle
rapporter om forekomst af feber, arytmi, blødninger og thrombose i behandlingsforløbet. Såfremt præparatet bruges til patienter med alvorlig
medfødt protein C mangel, kan antistoffer, som hæmmer protein C, udvikles. Overdosering: Ingen symptomer for overdosering med CEPROTIN har været rapporteret. Emballage (art og indhold): CEPROTIN
pulver leveres i hætteglas af overfladebehandlet natronkalkglas af hydrolytisk type II; solvenset leveres i hætteglas af neutralt glas af hydrolystisk type I. Produkt hætteglassene er lukket med klorbutyl gummipropper, solvens hætteglassene med brombutyl gummipropper.Hver
pakning indeholder desuden: en overføringskanyle; en filterkanyle. Pris:
500 IE kr. 9.485,65, 1000 IE kr. 18.949,55 (dec. 2002). Må kun udleveres
til sygehuse. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE:
BAXTER AG
Industriestrasse 67, A-1220 Wien, Østrig
Dansk repræsentant:
Baxter A/S, Gydevang 43, 3450 Allerød
Identifikationsnr.: 02.12.2002
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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 34.
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