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Ja, det var virkelig et vildskud jeres redaktør fik fyret af i sidste 
nummer af DASINFO. Årets tema ”Hvordan har vi det som 
anæstesiologer” er ikke nogen succes. Der har ikke været 
grundlag for diskriminering af hverken landsdele, køn eller 
noget som helst andet i det indsendte materiale. Havde det været 
i erhvervslivet var det endt med det gyldne håndtryk – her blandt 
anæstesiologer tror jeg vi skal lade problemet sove videre og 
hver især styre den til tider bratte opvågning.

Kongreskalenderen skrumper. Det skyldes for det første, det 
massive udbud på internettet. Der er således ikke så meget 
mening i at remse lange rækker af kongresser op. For det andet 
ønsker vi at kvalificerer udbudet og beder jer derfor om at 
promoverer udvalgte kongresser, som I har en speciel kærlighed 
til. Skriv en kort redegørelse for, hvorfor netop denne eller hin 
kongres er værd at gå til næste gang, hvor, hvornår og tildel den 
1-5 valmuer.

Hjemmesiden er DASINFO’s højre hånd. F.eks. kan I nu 
se det samlede talmateriale som ligger bag indlægget 

”Arbejdstilrettelæggelse for afdelingslæger og overlæger” på 
linket: www.dasaim.dk/spørgeskema.htm Hjemmesiden 
er strammet lidt op grafisk, men frem for alt er der nye 
funktionaliteter i form af Google søgefelt. Således kan 
www.dasaim.dk nu anvendes som startside. Så har du en side 
som åbner hurtigt, du har Pubmed og søgemaskine lige ved 
hånden. Prøv det, vælg – funktioner – internetindstillinger 
– startside – skriv www.dasaim.dk i feltet.

Nu skal anæstesiydelser også med i DRG (Diagnose Relaterede 
Grupper). Arbejdet er i sin begyndelse og der udspiller sig 
fortsat debat og justeringer. Følg udviklingen på www.dasinfo.dk 
under dasinfolinks (www.dasaim.dk/dasinfo1.htm) og det mere 
generelle på www.nip.dk.

Efter denne intro kan du atter begive dig ind i et DASINFO med 
rejsebeskrivelser, formaninger og vejledning fra formanden, 
faktuelle oplysninger om tider og steder mm. Det er en 
cocktail som bunder i medlemmernes lyst til at bidrage. Vær 
opmærksomme på det og meld ind når du har noget på hjertet til 
fællesskabets bedste.

Stig Yndgaard

Time to walk, time to run, time to...

http://www.dasaim.dk/sp�rgeskema.htm
http://www.dasaim.dk
http://www.dasaim.dk
http://www.dasinfo.dk
http://www.dasaim.dk/dasinfo1.htm
http://www.nip.dk
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 Leder

I sidste nr. af DASAINFO bragte 
jeg en tak til alle der bar i 2002. Den 
var formuleret i brede vendinger så 
ingen skulle føle sig glemte og fordi 
en specificering af og målrettethed af 
taksigelsen ville være en, heldigvis, 
uoverkommelig opgave. Der er 
imidlertid grund til at fremhæve, at 
Selskabets aktiviteter er afgørende 
afhængige af, at der skaffes økonomisk 
mulighed for de aktiviteter som 
Selskabets medlemmer er engagerede 
i. Det gælder den sponsorstøtte der er 
et led i erhvervslivets og Selskabets 
samarbejde, både i forbindelse med 
årsmødet og de løbende faglige 
arrangementer og det gælder den 
støtte som DASAIM modtager 
fra fonde til enkeltmedlemmers 
videnskabelige kreativitet.

Mange kender formodentligt til 
Selskabets egn fond, Lippmann 
fonden, Dameca-legatet, Sophus 
Johansen Fond, Smerteprisen 
og Uddannelsesprisen – men det 
er sikkert mindre kendt at SSAI 
og ACTA-fonden løbende støtter 
den skandinaviske anæstesiologis 
udvikling med anseelige summer. 
Eksempelvis kan nævnes, at 
etableringen af de i SSAI regi så 
eftertragtede fagområdeuddannelser 

– med uddannelsen i Intensiv Medicin 
som den første – har modtaget 
anseelige tilskud som fødselshjælp, 
ligesom foredragskonkurrencen ved 
årsmødet er sponsoreret af SSAI.

Vi er taknemmelige for alle 
bidrag, men mens disse sidste 
finansieringskilder og økonomiske 
støtter er ukontroversielle i etisk 
sammenhæng har jeg tidligere på 
denne plads (DASINFO nr. 1, Januar 
2001) fremhævet nødvendigheden 
af rene linier i forhold til den 
sponsorstøtte vi modtager fra 
medicinalindustrien. Derfor drøfter 
bestyrelsen på sit møde i marts 
2003 retningslinier for hvilke 
regler der gælder for modtagelse 
og håndtering af sponsorering af 
arrangementer i DASAIM regi og 
disse vil blive offentliggjort her i 
bladet og på hjemmesiden. Et er at 
der skal økonomiske ressourcer 
til at drive Selskabet, men den 
væsentligste ressource i Selskabet 
er uomtvisteligt medlemmernes 
aktiviteter – herunder ikke mindst 
de videnskabelige aktiviteter. Mange 
har i årenes løb løftet en advarende 

vimpel vedrørende omfanget af den 
lægevidenskabelige forskning, om end 
det er glædeligt at den videnskabelige 
kvalitet tilsyneladende er stigende 
– også inden for den anæstesiologisk-
intensive forskning. I Ugeskrift for 
Lægers temanummer vedrørende 
forskning (20.01.03) skriver en af vort 
fags nestorer, Jørgen Viby Mogensen, 
således:

”Vigtigst er det, at DASAIM lever op til 
sit ansvar som danske anæstesiologers 
videnskabelige selskab. Selskabet bør 
manifestere sig forskningsmæssigt 
på samme måde som det traditionelt 
og på udmærket vis gør det i f.eks. 
uddannelsesmæssige spørgsmål. 
DASAIM har som nævnt allerede 
taget f lere initiativer for at fremme 
anæstesiologisk forskning i Danmark. 
Selskabet kan og bør imidlertid gøre 
endnu mere. Selskabet kunne f.eks. 
arrangere kurser i lægevidenskabelig 
forskning, tage initiativer til 
internationale møder og/eller 
workshopper af forskningsmæssig 
relevans, arbejde på at skaffe f lere 
midler til selskabets egen fattige 
forskningsfond og måske allervigtigst 
arbejde på at ændre anæstesiologiernes 
selvopfattelse og image fra at være 
et »tekniker-speciale« til det, det reelt 
er og bør være: et forskningsbaseret 
lægevidenskabeligt speciale.”. 

Netop fremhævelsen af den 
uddannelsesmæssige indsats som 
paradigme for Selskabets muligheder 
er et godt eksempel på, at anvendelse 
af den bedst tænkelige evidens, i 
tilfældet uddannelse inden for den 
pædagogiske erkendelse, kan 
vinde gehør og anerkendelse også 
uden for specialets kreds. Men 
der er en lang række forhold som 
formodentligt spiller en rolle for 
Selskabets medlemmers mulighed 
for videnskabelig aktivitet. For at 
belyse dette, er der i herværende 
nummer mulighed for at I alle kan 
bidrage til at kaste et lys over bl.a. 
dagligdagens, afdelingernes og en lang 
række andre forholds betydning for 
forskningsindsatsen.

Den indsatte Forskningsenquete skal 
jeg opfordre jer alle til at besvare 
– NU – validiteten af undersøgelsen 
afhænger primært af stor svarprocent! 
Undertegnede er ikke enig med Jørgen 
Viby Mogensen i anæstesiologiernes 
selvopfattelse som et »tekniker-speciale« 

Selskabets ressourcer

(selvom anæstesiologers tekniske 
færdigheder selvfølgelig er gode og 
væsentlige kvalifikationer!) – men 
derimod er observationen af, at vort 
image udadtil i visse sammenhænge 
kan have denne karakter formodentlig 
ikke uden relevans. Der er derfor god 
grund til at Bestyrelsen fortsat vil 
arbejde i forlængelse af den strategi 
der gennem de seneste år har præget 
arbejdet, netop at profilere vort 
speciale som et lægeligt speciale i 
ordets traditionelle og fundamentale 
betydning.

Men der er også brug for et 
paradigmeskifte, ikke blot inden for 
anæstesiologien, men inden for den 
lægelige profession i almindelighed. Vi 
skal være tro mod den videnskabelige 
erkendelses nødvendighed for vore 
faglige og menneskelige kontakter 
i dagligdagen – men også være 
åbne overfor nødvendigheden af, at 
denne erkendelse har andre udtryk 
end den klinisk kontrollerede 
dobbeltblinde undersøgelse. Vi skal 
inddrage alle erkendelsesmåder: 
den klassiske naturvidenskabelige 
og den humanistiske suppleret med 
de tekniske videnskabers indsigter. 
Der er grunde til at tro, at også 
anæstesiologien og den intensive 
medicin kan være bidragende i 
arbejdet for at bringe de 2 kulturer 
sammen i samme erkendelsesmæssige 
rum og på den måde bidrage til at 
gøre C.P. Snows beskrivelser af 
splittelsen mellem naturvidenskabens 
og ingeni ørkunstens utilitaristiske 
rige og den humanistisk ekspressive 
verden til skamme (The Two Cultures 
and the Scientific Revolution, 1959). 
Tre år senere beskrev Thomas Kuhn, 
at videnskabelige paradigmeskift 
skete i spring, i revolutioner, der gav 
anledning til etablering af et nyt 
inkommensurabelt paradigme der 
afgørende gør op med de eksisterende 
paradigmatisk anerkendte 
erkendelsesmåder (The Structure 
of Scientific Revolutions, 1962). Så 
drastisk er det næppe nødvendigt at 
gå til værks – men bevægelsen mod en 
forståelse af, at det der er fælles for de 
to kulturer er begges higen efter viden 
– desuagtet de metodisk set forskellige 
erkendelsesmåder.

Husk nu at udfylde Forskningsenqueten 
– tak.

Mogens K. Skadborg
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Indkaldelse af videnskabelige bidrag
Der modtages videnskabelige bidrag til ACTA Foredragskonkurrence

årsmødet 6. – 8. november 2003 i
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
- ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence – lørdag d. 8. november 2003
- udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling – alle 3 dage
- ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen

ACTA Foredragskonkurrence:
De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Scandinavian Society of Anesthesiology 
and Intensive Care (SSAI) på

1. præmie kr. 5000,00
 2. præmie kr. 3.000,00
 3. præmie kr. 2.000,00

Posterkonkurrence:
Bedste poster præmieres med kr. 2.000.-

Publikumspris:
Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag.
Publikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr. 2.000.-

Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes til DASAIMs sekretariat senest d. 1. august 2002.
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 Anæstesi i Western Australia

Forudsætninger
Anne Marie Bondegaard skrev 
i DASINFO (2002; 10(2): 12-5) 
efter sit vellykkede ophold på Royal 
Adelaide Hospital’s ICU 1) at man i 
Australien ikke er interesseret i at 
udenlandske læger bliver i Australien 
i slutstillinger, og 2) at det er 
vanskeligt at få permanent arbejds- og 
opholdstilladelse. M.h.t. muligheden 
for permanent opholdstilladelse, så kan 
man få det, hvis man får et fast job og 
hospitalet sponsorerer immigrationen. 
Det er sjældent at det sker, men 
det er nok den mest realistiske 
måde for læger at opnå permanent 
opholdstilladelse. Det er en lang, 
besværlig og kostbar proces at blive 
godkendt som australsk specialist.  
Derfor er det oftere sjovere og mere 
relevant at arbejde som pre-specialist 
eller “Registrar” i en fastlagt periode. 
I foråret 2002 fik jeg arbejde som 
Consultant Neuro-anaesthetist 
på Dept. of Anaesthesia and Pain 
Medicine på Royal Perth Hospital 
i Western Australia. Jeg vil gerne 
formidle nogle indtryk og facts i form 
af et ”job-opslag”, som måske kan 
interessere kolleger i Danmark, der 
har tænkt på at arbejde i Australien.

Mulighed for arbejde i Australien,
W. Australia
Perth er en storby på W.Australia’s 
vestkyst med ca 1.4 mill. indbyggere. 
Klimaet er som i Sydspanien med 
meget varme somre fra november 
til april og våde (700 mm/år) og 
kølige vintre fra juni til september, 
men temperaturen er aldrig under 
15 grader om dagen og aldrig under 
frysepunktet om natten. Strandene 
er blandt verdens bedste både til 
badebrug, surfing, wind-surfing og 
dykning. 

Perth er en smuk og  velhavende by, 
som er er hovedstad og administrativt 
centrum i WA og centrum for statens 
export af landbrugsprodukter (uld, 
hvede, får, kvæg). Byen domineres 

Orientering  Kongres- og mødereferater
af parker, af Swan River og af de 
karakteriske skyskrabere i centrum. 
Dyrelivet omkring byen præges af 
papegøjer, kænguruer, emuer og 
delfiner (men også hajer og slanger). 
WA er en kæmpestor stat på 2 
millioner kvkm. – samme areal som 
hele Vesteuropa, men med kun 1.8 
millioner indbyggere. Den nordlige del 
er tropisk, den sydligste tempereret 
og omkring Perth subtropisk. WA’s 
velstand stammer nu om dage 
overvejende fra minedrift og olie/
gasudvinding. Minedriften (guld!, 
diamanter! og masser af jern) præger 

mange områder af outback’en og 
avisernes finanssider, hvilket er meget 
anderledes, når man kommer fra et 
naturressourcefattigt land.

Royal Perth Hospital
Studieophold i udlandet giver 
mulighed for at opleve arbejds-
betingelser og rutiner i andre 
lande end Danmark. Hvis det kan 
kombineres med en stor social 
oplevelse, og hvis det pynter på 
CV’et, så er der så mange desto 
flere grunde til at prøve det. 
Dept. of Anaesthesia and Pain 
Medicine tilbyder en et-årig 
stilling som “Registrar”  til en 
dansk næsten-speciallæge med 
start 1. januar 2004. Ansøgeren 
bør ideelt have et års erfaring som 
1.reservelæge efter afsluttet formel 

uddannelsestilling og således 4-5 års 
formel uddannelse bag sig. Ansøgeren 
vil indgå i det kliniske arbejde med  
anæstesi og smertebehandling på 
1.reservelæge-niveau. Grundlønnen 
udgør ca. AUD 85.000/år for en 37-
timers uge, hvilket garanterer en 
bekvem livsførelse for en familie på 
tidsbestemt ophold. Der er 4 ugers 
betalt ferie årligt.

På Royal Perth Hospital udføres ca. 
18.000 anæstesier/år. Den faste stab 
på Dept. of Anaesthesia and Pain 
Medicine består af 24 fuldtids- og 
24 deltidsansatte Consultants. Der 
er ansat 28 Registrars, heraf 12 
australiere i uddannelsestillinger 
og 16 udenlandske Registrars, 
primært engelske, men også tyske, 
asiatiske og (syd)afrikanske. Fire 
Residents beklæder uklassificerede 
introduktionsstillinger. Arbejdsugen 
er på ca 48 timer, og overtid (>37 
timer/uge) honoreres med 150-200% af 
grundlønnen.

På RPH udføres alle typer kirurgi 
bortset fra gyn/obs. og pædiatrisk 
kirurgi. Operationsgangen har 
15 operationsstuer (“theatres”). 
Der er en meget velfungerende 
Acute Pain Service til varetagelse 
af postoperativ smertebehandling. 
Afdelingens hjemmeside findes på 
www.rph.wa.gov.au/anaesth.
Arbejdet som anæstesiolog er 
noget anderledes end i Danmark. 
Man arbejder meget selvstændigt 
med ansvar for sin egen ”list” 
hver formiddag (0800-1230) eller 

Perth er en moderne subtropisk by

Anæstesiafdelingen har eget simulatorudstyr til 
test af praktiske og teoretiske færdigheder

http://www.rph.wa.gov.au/anaesth
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eftermiddag (1315-1800). Patienten 
tilses præoperativt på adelingen 
eftermiddagen/aftenen før operationen 
– også selv om man har fri. Patienten 
udspørges inden anæstesi, og da 
der ikke er anæstesisygeplejersker, 
står anæstesiologen for hele  
den peroperative anæstesi, 
væskebehandling og planlægning 
af postoperativ smertebehandling 
– såvel umiddelbart postoperativt 
som flere dage efter. Anæstesiologen 
tilkaldes ved problemer så længe 
patienten er på opvågningsafsnittet. 
Der er ikke vagthavende personale 
som i Danmark, men dagligt møder to 
kolleger fra kl.1230 til 2200  og to fra 
kl. 2200 til 0800.

Eventuelle ansøgere kan sende en 
interessetilkendegivelse på e-mail 
(leigh.coombs@health.wa.gov.au ) 
eller en formel ansøgning med CV 
til “Head of Department, Dr. Leigh 
Coombs, Dept of Anaesthesia and 
Pain Medicine, Royal Perth Hospital, 
GPO Box X2213, Perth WA 6001, 
W.Australia”. 

Såfremt jeg i mellemtiden kan være 
med behjælpelig med yderligere 
oplysninger, er henvendelser velkomne 
paa lars.wang@health.wa.gov.au  eller 
telefon (+61) (0)8 9224 2244 extention 
1037, eller mobil (+61) 0422 352 524 
(alle cifre i mobilnr. tastes). Husk at 
Perth er 7 timer forud for DK!

Lars Peter Wang

 Rejsebrev fra Kirsten Møller, 
Rigshospitalet

På mandag er der afgang for både 
Manang- og Pheriche-holdet. Det 
meste af bagagen er sendt i forvejen, 
så det er kun det, vi skal bruge på 
trekket undervejs, der skal med 
mandag.
Manang-holdet er delt i to, fordi 
Larry’s kone, Laurel, fik et 
træthedsbrud - også kaldet 
marchfraktur - på en vandretur i 
begyndelsen af januar og fortsat har en 
slags gågips (air cast) på. De er ellers 
begge ivrige trekkere og har blandt 
andet været i Nepal i starten af 70’erne, 
vel som nogle af de første trekkere; 
men nu er de altså midlertidigt lidt 
immobiliserede. Så Larry og Laurel 
flyver direkte til Manang, mens An 
og Frederic tager de ca. seks dages 
trek ind ad den såkaldte Annapurna 
Circuit.
På Pheriche-holdet følges vi ad de fem 
dage op ad bjerget - Martin, Tobias, 
Bhuwan og jeg selv. Fra Lukla får 
vi følgeskab af de bærere vi hyrer 
dér. Herudover har vi selskab af en 
tekniker fra Lotus Energy Systems, 
Scott. Han skal checke, at sol- og 
vindenergisystemerne fungerer. Det 
synes vi er en god ting! - for ellers har 
vi kun den indre varme til at holde 
varmen, den petroleum vi kan få op 
fra Namche Bazaar til at lave mad 
med, og vores lightere til at skaffe lys 
om natten! Hvis ellers systemerne 
fungerer, er det et veludrustet lille 

hospital vi begiver os op til, men 
mere herom, når jeg har set det... 
Blot denne ene historie: Det viser 
sig, at der var et problem sidste 
sæson med en af ventilerne, så 
at varmen løb den rigtige vej 
(fra solpanelerne ind i huset) om 
dagen, men den forkerte vej (fra 
huset ud i solpanelerne) om natten. 
Hvis vi ellers kan undgå det med 
hjælp fra Scott, kan det være, at 
det lykkes at holde temperaturen 
i huset over frysepunktet om 
natten...!

Onsdag var National Democracy 
Day med heraf følgende 

lukkede offentlige kontorer 
og militærparader på stadion. Vi 
har spurgt Buddha og andre 
højtuddannede om deres syn på 
nationens tilstand. De giver generelt 
udtryk for en betydelig frustration 
over for det nuværende system, der 
er et nominelt demokrati, men hvor 
der er en betydelig korruption; og 
man fornemmer, at de ikke synes, at 
Nepal er klar til demokrati i vestlig 
forstand. Jeg er ikke i tvivl om, at 
dette er mennesker, der ultimativt 
ønsker et Nepal med lighed, frihed og 
velstand. På den ene side er det svært 
med mine danske rødder at forstå og 
»acceptere« (det er ikke det rigtige ord, 
for det antyder at min mening skulle 
være afgørende), at befolkningen 
et land ikke skal have total frihed. 
På den anden side tror jeg, de har 
ret, fordi landet er så inhomogent, 
og store dele af befolkningen er 
så fattige og uuddannede, at et 
demokrati som i Danmark alligevel 
vil betyde, at de højestplacerede 
personer udnytter dette til egen, egen 
families eller egen landsbys fordel. 
The survival of the fittest... under 
alle omstændigheder er der brug 
for mange visionære, uegennyttige 
mennesker med god vilje til at hjælpe 
Nepal ud af den nuværende placering 
med en af verdens allerlaveste per 
capita-indkomster, så vidt jeg husker 
omkring 300 US dollars pr. år, og 
samtidig én af verdens skæveste 
indkomstfordelinger.

På mystisk vis var det rigtig dansk 
vejr denne onsdag, pladderregnvejr 

Swan River og Perth centrum set fra vest

mailto:leigh.coombs@health.wa.gov.au
mailto:lars.wang@health.wa.gov.au
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og klamt. Vi benyttede dagen til at 
gå ned på HRA og se film, blandt 
andet én for portere om højdesyge. 
den var på nepali, og på musiksiden 
hørte man en formentlig traditionel 
sherpa-lejrbålssang, hvor man på 
bedste pædagogiske vis havde lagt 
oplysende strofer ind blandt de lyriske 
højdepunkter, så det kom til at lyde 
nogenlunde som (meget frit gengivet): 
»Bjergene er ild og sne/bjergene er 
evige... Livet i bjergene er barsk/et 
menneskes liv er kort/ved slutningen 
flyver livet bort til ilden/bæreres liv er 
barsk/bærere kan dø af højdesyge/gå 
ned til Himalayan Rescue Association 
og få hjælp...«

Så var der også en film for trekkere 
om trekking og portere, men den var 
ikke helt så poetisk! Men bortset fra 
den lidt besynderlige pædagogik, så er 
der ikke tvivl om, at det er nødvendigt 
at øge både bærernes og trekkernes 
viden om højdesyge. Der er to 
almindelige misforståelser:
1. »Lokale bærere kan ikke dø af 
højdesyge«. Det rigtige udsagn er 
snarere tværtimod: mange bærere 
er bosat i - og dermed akklimatiseret 
til - betydelig lavere højde, end den de 
bærer udstyr i. Selv om fx sherpaer 
formentlig har en vis genetisk 
adaptation til større højder end 
danskere, har det tilsyneladende ingen 
større praktisk betydning. Desuden 
øger det store fysiske arbejde, som de 
udfører, risikoen for højdesyge - den 
alment accepterede byrde er 30, for 
nogles vedkommende op til 60 kg! 
Samtidig er de oftest ringere klædt 
end deres veludrustede arbejdsgivere. 
Sidst, men ikke mindst er det at bære 
en lønindkomst til familien - hvis man 
får symptomer på højdesyge, tør man 
ikke sige det af frygt for at blive sendt 
ned ad bjerget og dermed miste sin 
løn; og så er der nok også lidt macho 
i det!!!
2. »Jeg er i god fysisk træning 
(eller: jeg var været i højden før 
uden at få symptomer), så jeg får 
ikke højdesyge«. Der er ingen 
sammenhæng mellem fysisk 
træningstilstand og risikoen for 
højdesyge - hvis der er, er det nok 
snarere sådan, at veltrænede personer 

har en tendens til at ræse for hurtigt 
op ad bjerget og dermed udsætte sig 
for større risiko en den utrænede, 
der tager det mere roligt. Og selv om 
der findes såkaldt »HAPE-prone« 
individer, dvs. personer med en stor 
risiko for at udvikle lungeødem i 
højden, så er det generelt ikke til at 
forudsige, hvem der får højdesyge: 
det kan ske for den, der har været 
højt flere gange før, såvel som for 
nybegynderen.
Det benhårde nepalesiske faktum 
er, at højdesyge hvert år forårsager 
dødsfald, både blandt trekkere og 
bærere, som kunne og burde have 
været undgået: Det er OK at have 
højdesyge, men det er ikke OK at dø 
af det! Det vigtigste er stadig at tage 
det roligt, ikke stige for højt hver dag, 
lytte til sin krop og respektere dens 
signaler. Men det kommer vi helt 
sikkert også til at få mere erfaring 
med, forhåbentlig ikke for megen 
personlig erfaring... men hellere 
erfaring med vort arbejde i Pheriche 
hhv. Manang... Og I kommer givet til 
at høre mere om det fra mig senere...

I øvrigt er der i skrivende stund 
givet 18 permits til at bestige Mount 
Everest - til 27 ekspeditioner!!! Det er 
et KÆMPESTORT tal. De kommer til 

at stå i kø på Hillary Step for at komme 
op på de gode dage... Jo færre gode 
dage til at toppe, jo længere køer, så 
jeg vil tro der at diverse vejrguder og 
meteorologiske stationer modtager en 
del donationer i disse måneder... man 
må håbe, at klatrerne midt i al denne 
jubilæums-hype husker at bevare 
deres sunde fornuft. 

Torsdag havde vi møde med den 
amerikanske konsul, Steve Brault, 
hvis opgave var at briefe os (og især) 
amerikanerne om sikkerhedsmæssige 
emner. Vi fik en del opdatering om 
maoist-aktiviteterne. Den aktuelle 
opdatering på det amerikanske 
udenrigsministeriums hjemmeside 
er ret barsk, idet den afspejler 
begivenheder i november måned, men 
de er på nippet til at bløde væsentligt 
op ikke mindst i kraft af den aktuelle 
våbenhvile. Trods det, kan der 
stadig være episoder i de særligt 
ramte områder, såsom syddelen af 
Annapurna Circuit og Khumbu-dalen 
syd for Lukla, hvor turister passes op 
og betaler en sum penge (ofte efter 
en slags forhandling) for at kunne 
gå videre... De vil gerne have os til at 
indrapportere til ambassaden, hvad vi 
hører om evt. episoder (og også, hvis 
vi hører, at der ikke er problemer), 
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så de kan modificere deres 
information tilsvarende. Under alle 
omstændigheder er Everest-regionen 
fri for sådanne turistrelaterede 
episoder, måske på grund af højden... 
Vi blev ikke særlig bekymrede af 
de oplysninger, Brault gav os, men 
Prakash følte alligevel trang til at tale 
med os bagefter for at berolige os. 
Herefter gik vi ned på The American 
Club og fik en ca. halvanden times 
gennemgang af akut tandlægemedicin, 
blok og tandekstraktion og den 
slags. Det jeg bedst kunne lide, var 
at der blev lagt vægt på princippet 
om »primum non nocere«... Der er 
en tandklinik i Namche, og det skal 
være slemt, før jeg kaster mig ud i 
noget i Pheriche. Men vi får se... I 
mangel af Julie er Tobias udnævnt til 
vores tandlæge, og vi har aftalt, at han 
passende kan starte med at øve sig på 
en yak! Spøg til side - sammen tror jeg 
nok, Tobias, Martin og jeg vil kunne 
håndtere evt. odontologiske problemer, 
om nødvendigt.

Én af de betydelige fordele ved yak-
ologi er, at man ikke forventes at tale 
med patienten. Vi har efterhånden lært 
ganske meget nepali og vil formentlig 
kunne føre en nogenlunde forståelig, 
simpel konversation med de lokale 
patienter, vi måtte møde. I hvert fald 
har jeg rigtig mange ord stående på 
min notesblok efterhånden. Det eneste 
problem er, at det vil tage mig ca. et 
kvarter at udtænke hver sætning!... 

- og omtrent det samme tidsrum at 
regne ud, hvad patienten sagde... 
Tålmodighed er en dyd, og måske 
får jeg lært det i Pheriche... Men som 
eksempel vil jeg faktisk på nuværende 
tidspunkt, på nepali, kunne meddele 
folk, at de har hjerneødem som følge 
af højdesyge. Hvis de ikke forstår, 
hvad jeg siger, er det selvfølgelig 
hjerneødemets skyld...

Nå, men I kan høre, at Kathmandu 
ikke er det, jeg spekulerer mest på. 
Men lad mig alligevel give jer et par 
klip fra dagligdagen:
Der er temmelig meget luftforurening. 
Om morgenen kan det være klart, 
men ud på dagen bliver det mere 
diset; der opstår nemt inversionslag, 

så den røg- og støvfyldte luft lægger 
sig som et tykt lag over byen. Det er 
ikke ualmindeligt at se fodgængere 
med maske for næse og mund, men 
det er et mindretal. Selve byen er ikke 
så beskidt, som man måske skulle 
tro - lørdag morgen så vi et eksempel 
på den indsats, der gøres for at feje 
gaderne rene; det var på et velvalgt 
tidspunkt: eftersom lørdag er den 
officielle fridag, fester stort set hele 
byen (i hvert fald Thamel). Tilbage 
til gadefejningen: Det foregik med 
en stor ladvogn, og så tre mænd med 
hver sin skovl, der læssede skidtet op 
på vognen. Rundt om stod ti andre og 
kiggede på. Forinden må der jo også 
have været nogen til at feje møget 
sammen (det lugtede faktisk lige 
så gæret som noget fra en kostald), 
men de var ikke lige i sigte. God 
gammeldags renovation.

Om morgenen er der temmelig tomt 
i gaderne. Der sker ikke rigtig noget 
før efter 9, hvor butikkerne så småt 
bestemmer sig til at åbne, og først 
hen ad 10, som er den mere officielle 
åbningstid, bliver der rigtig larm i 
gaderne. Men så kører det til gengæld 
også løs! Her er venstrekørsel, men 
det er ikke altid åbenbart, når man 
ser hvordan biler, tuk-tuk’er, cykler 
og motorcykler manøvrerer. Nå ja, og 
fodgængerne også for den sags skyld. 
Der er kun enkelte lysregulerede 
kryds, selv om de største veje kan 
sammenlignes med HC Andersens 
Boulevard. Selv ellers lysene virker, 
kan man ikke være helt sikker på, at 
alle forstår meningen med dem - vi 
så flere gange folk med megafoner 
ved det lyskryds, der ligger nærmest 
»vores« hotel. Jeg troede, det var en 
slags demonstration eller politisk 
propaganda, men det viste sig at 
være »trafik-vejledere«, der skulle 
instruere folk i at holde for rødt, 
køre/gå for grønt og den slags. Selv 
hvis det fungerer med at standse for 
rødt og køre for grønt, kan man ikke 
være sikker på, at den svingende 
trafik har tænkt sig at holde tilbage 
for fodgængere, så det er stadig i 
det væsentlige flette-princippet der 
gælder i alle retninger. Meeeen... 
de kører ikke så hurtigt som i den 

selvretfærdige københavnske trafik, 
der tages pænt hensyn og jeg har 
endnu ikke - ganske vist på kun to 
uger - set uheld, omend enkelte »near-
misses«.

Hvis der dog er én niche, hvor man 
kan etablere sig i Kathmandu, må det 
være branchen for brugte båthorn... 
for de bliver virkelig brugt flittigt 
især af taxier. Thamels gader (det 
kvarter, vi bor i centralt i Kathmandu) 
er nogenlunde så snævre som én 
kørebane i København. Der er intet 
fortov. Forestil jer hvordan diverse 
motoriserede køretøjer manøvrerer 
uden om den cyklende og gående 
trafik, i begge retninger. Og så i 
myldretiden... Det går ikke uden 
båthorn. Noget andet, man kan gå ind i, 
er branchen for reparation af istykrede 
taxametre. Alle taxier skal i følge 
loven have taxametre, men en mystisk 
epidemi må have hærget byen, for jeg 
har endnu ikke set nogen, der virker. 
Den officielle anbefaling til turister 
er at hoppe ud og finde en anden 
taxi, hvis chaufføren nægter at køre 
med taxameter. Det politisk korrekte 
spørgsmål til chaufføren hedder : »Yo 
taxi-ma meter chha?« (Har denne taxi 
et taxameter?) - udtales med stigende 
toneleje, og hvis han så svarer: 
»Chhaina!« (Nej, det har den ikke), så 
er det bare ud af vognen og finde en 
ny... men i praksis ender det altid med, 
at man forhandler sig frem til en pris 
for at køre et sted hen.

Når det så er efter 10, og alle er 
kommet af huse, inklusive én selv, 
kan man være sikker på, at alle 
gadesælgerne også er på arbejde. Hver 
dag er vi blevet tiltalt af de samme 
sælgere, der vil afsætte tiger balsam, 
broderede tasker, strengeinstrumenter, 
trekkingture... Der er også enkelte 
tiggere, men ikke så mange som 
i Marokko. Den politisk korrekte 
holdning er ikke at give direkte til 
tiggerne, især ikke til børn, men i 
stedet til én af de organisationer, der 
hjælper de fattige.

Butikkerne har et imponerende 
righoldigt udvalg af mange ting. Da 
Nepal er trekkingens moderland, er 
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det ikke underligt, at her er mange 
butikker med trekkingudstyr ofte til 
fantasipriser... Efterligningerne er 
ganske imponerende - Tobias og jeg 
købte hver en North Face duffelbag 
til ca. 60 kr, og jeg fik to North Face-
fleecejakker for ialt 110 kr. Ca 10% af 
de danske priser... Til gengæld holder 
de garanteret også kun en tiendedel 
af den tid, de ægte ting holder, men 
det er godt nok for os lige nu... Det 
er også muligt at få musik-CD’er 
af ubestemmelig oprindelse, og så 
er her selvfølgelig ufattelig mange 
kunsthåndværksbutikker, hvor man 
kan købe alt fra gurkhaknive til store 
tibetanske thanka’er... Og ja, man kan 
også få tibetanske syngeskåle…! 
Der er (vist) ingen officiel 
butikslukketid - hér ville en del 
danske fagforeninger vist tage sig til 
hovedet - så alt efter indehaverens 
humør kan der være åbent ganske 
langt ud på aftenen, i hvert fald til efter 
min sengetid. Der er nu heller ingen 
grund til at lukke, at dømme efter det 
generelle støjniveau - nepaleserne er 
et yderst generøst folkefærd, hvilket 
blandt andet giver sig udslag i, at 
hvis man ejer et motorkøretøj eller et 
musikanlæg, deler man gerne dets 
udgydelser med så mange andre som 
muligt... Midt om natten kan der være 
ganske stille, og som sagt også om 
morgenen, især lørdag morgen; og så 
starter det hele igen...
Her er rigtig mange restauranter, og 
også gode af slagsen, med alle typer 

mad: nepalesisk, tibetansk, indisk, 
kinesisk, japansk, thailandsk, irsk, 
italiensk, amerikansk, mexikansk... 
Hér lørdag aften har vi spist på 
Kilroy’s of Kathmandu, et irsk/indisk 
koncept, fem personer for 230 kr... 
Morgenmaden kan indtages i form 
af dansk (Danish) pastry - men jeg 
vil ikke garantere for autenticiteten 

- amerikansk bacon & eggs »any style«, 
omeletter, cinnamon rolls, franske 
croissanter m/u chokolade, groft eller 
hvidt brød, hashed potatoes og en 
mængde andet, inkl. selvfølgelig dal 
bhatt. Det er lige rigeligt, flere gange 
om dagen at skulle vælge mellem al 
den overflod - men når vi kommer 
tilbage fra bjergene, kan det være vi 
sætter pris på det. Nå, jf. min sidste 
mail ser det jo ikke ud til, at vi kommer 
til at lide nød...

Med al denne mangfoldighed og 
overflod kan det undre, at vi længes 
ud af Kathmandu. Men Kathmandu 
er bare generelt ikke et sted, man 
kommer for at blive; i hvert fald 
er vi i transit til vores rigtige 
bestemmelsessted. Vi er briefet færdig, 
inkl. om økonomien. I morgen søndag 
får vi vores forlængede visa, og kl. 7 
mandag morgen er der planlagt afgang 
for flyet mod Lukla (den reelle afgang 
afhænger af vind, vejr og andet). Det 
skulle være et spændende sted at 
flyve ind, da Lukla er en bjergby; 
landingsbanen er kort og skråner 
derfor opad for at tage farten af flyet 

og standse det, inden det braser ind 
i bjerget. Lige inden landing skal 
man i øvrigt huske at dreje skarpt til 
højre for at ramme landingsbanen... 
Hvis nogle er bekymrede, så skulle 
problemstillingen være nogenlunde 
som at lande på Færøerne, og jeg 
kender nogen, der har gjort det! Det 
vil jeg tænke meget på hele vejen, og 
så måske tage en enkelt søsygetablet 
eller to inden afgang...!

Hermed afsluttes min Kathmandu-
iade i hvert fald for denne gang; det 
har været luksus at kunne gå på 
nettet næsten hver dag, og bare for at 
udnytte det er I blevet oversvømmet 
med alle mine ord...! 

Namaste!
Kirsten

PS: Hvad der har været det bedste ved 
Kathmandu? Sidste fredag i Boudha, 
hvor vi var ved den store buddhistiske 
stupa, mødte vi en lille tibetansk 
dreng, der klædt i den traditionelle 
munkedragt sad på et af mandalaens 
trin og hvilede. Vi hilste på nepalesisk, 
og den lille munk samlede hænderne 
under dragten og hilste tilbage med et 
smil, der inddrog hele hans krop... Jeg 
kan ikke forklare det ordentligt, men 
hvis det skulle blive koldt i Pheriche, 
vil mindet om denne sekundkorte 
episode varme.

 Nye muligheder for at 
kombinere klinisk arbejde og 
forskning?

- Forslag om ny forskerstillingsstruktur på 
sygehusene
En arbejdsgruppe nedsat på initiativ 
af Statens Sundhedsvidenskabelig 
Forskningsråd (SSVF) har gennem 
det forløbne år udarbejdet et forslag til 
at fremme en fælles stillingsstruktur, 
der gør det muligt at kombinere 

Orientering  Uddannelse og forskning
 

hedsvidenskabelige fakulteter. Jeg har 
siddet i udvalget som repræsentant 
for fakultetet i Århus. Formand for 
udvalget er områdedirektør Jens-Otto 
Jeppesen, Odense Universitetshospital.

Ved at udforme en fælles 
forskerstillingsstruktur ønsker man at 
opnå tre ting:

• Fast, synlig karrierevej for 
læger, der ønsker at gøre en 
forskerkarriere

klinisk arbejde og forskning. I 
skrivende stund er  forslaget på 
vej til SSVF, hvorfra det vil blive 
distribueret til relevante instanser. 
Sundhedsstyrelsen  og de regionale 
uddannelsesråd har undervejs været 
orienteret om gruppens arbejde.
 
I arbejdsgruppen sidder der repræ-
sentanter fra Københavns, Århus’ 
og Odenses Universitetshospitaler, 
de respektive amter og de tre sund-
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undervisning eller administration/
ledelse spiller en større rolle.

Scholarstipendiat
Stilling før kandidatniveau, der 
kan anvendes til forberedelse af 
et ph.d.-projekt eller selvstændig 
forskningsopgave. Stillingen er 
tiltænkt medicinstuderende og kan 
igangsættes på alle tidspunkter i 
kandidatuddannelsen. Stipendiet 
forudsætter, at fakultetet har 
indskrevet den studerende som 
prægraduat forsker. Varigheden er 1 år 
med 100% forskningstid. Finansieres 
internt mellem fakultet og sygehus 
– eller eksternt. Ordningen eksisterer 
allerede ved fakulteterne i Odense og 
Århus. Det skal bemærkes, at SSVF 
støtter denne ordning ved tildeling 
af scholarstipendier. Der er løbende 
ansøgningsfrist.
 
Klinisk ph.d.-stipendiat
En klinisk ph.d.-stilling er en 
forskeruddannelsesstilling, som 
skal gennemføres sammen med 
hoveduddannelsen til speciallæge, 
således at man opnår ph.d.-grad 
og speciallægeanerkendelse på 
kortest mulig tid, dvs. hurtigere end 
i den nuværende form, hvor de to 
uddannelser erhverves uafhængigt 
af hinanden. Idet der oftest er 
sammenfald mellem valg af speciale 
og emne for ph.d.-projekt forventes en 
vis synergieffekt, som gør det muligt 
at opnå de nødvendige kompetencer 
på kortere tid. I  MESUF - rapporten 
foreslås et 7-årigt forløb: Den 3-årige 
ph.d.-uddannelse + den 5 –årige 
hoveduddannelsen komprimeres til 7 
år!

Ved sammenslutning af forsker- 
og speciallægeuddannelsen vil 
det ikke være muligt at fastsætte 
en fast procentsats for andelen af 
forskningstid. Denne kan også 
variere over tid pga. integration 
med speciallægeuddannelsen. Alle 
stillinger skal godkendes af det 
regionale uddannelsesråd. 
Finansiering: intern mellem fakultet 
og sygehus eller ekstern.

• Mulighed for 
supplerende aflønning 
af forskerstuderende, 
medvejledere og kliniske 
forskere

• Ens vilkår for eksternt 
finansierede professorer.

Kun det førstnævnte punkt vil blive 
omtalt i det følgende.

Indledningsvis skal det understreges, 
at der ikke er tale om nye 
stillingsstrukturer. Forslaget er 
udarbejdet inden for rammerne af 
det eksisterende cirkulære vedr. 
Stillingsstruktur ved universiteter 
m.fl. under Forskningsministeriet.

Der er tale om nogle fælles rammer, 
der omfatter en fælles nomenklatur og 
en fælles grundstruktur. Der er således 
ikke tale om en fast karrierevej, men 
derimod om etablering af stillinger 
på alle niveauer i et karriereforløb 
indenfor hospitalsvæsenet, og som 
har det til fælles, at de har et højt 
forskningsindhold.

Hidtil har der rundt om i landet været 
forskellige  tiltag med kombinations-
/delestillinger mellem klinisk arbejde 
og øremærket  forskningstid. Med en 
fælles forskerstillingsstruktur ønsker 
man at synliggøre for såvel læger som 
ikke-lægelige akademikere, at der 
inden for landets hospitalsvæsen er 
ensartede muligheder for ansættelser i 
stillinger med højt forskningsindhold, 
uanset hvor i landet man måtte ønske 
at gøre forskerkarriere. 
 
Finansiering af de nedenfor beskrevne 
stillingskategorier er kun i ringe 
grad inddraget. I MESUF-rapporten 
(1) anbefales, at finansieringen af de 
enkelte stillinger afspejler fordeling 
af arbejdstiden mellem universitet og 
hospital.

Stillingerne i den foreslåede 
struktur er primært beskrevet ud 
fra klinikernes ønsker om mulige 
karriereveje. Stillingerne vil eksistere 
side om side med en række andre 
ansættelsesformer, hvor indholdet 
vil være andet end klinik, dvs. hvor 

Ph.d.-stipendiater i øvrigt
Omfatter de eksisterende  3-årige 
stillinger.
Begge typer forudsætter indskrivning 
ved et sundhedsvidenskabeligt 
fakultet.
 
Klinisk adjunkt
Denne stillingskategori forventes 
anvendt til tidsbegrænsede 
ansættelser af 3-5 års varighed. 
Adjunkturet forudsætter ph.d.-grad 
eller tilsvarende videnskabelige 
kvalifikationer og er tiltænkt de læger, 
der er i gang med eller påbegynder 
hoveduddannelsen til speciallæge.

Et klinisk adjunktur har således 
karakter af en speciallægeuddannelse 
på deltid, og skal derfor godkendes af 
videreuddannelsesrådet, således at 
det kliniske indhold i stillingen sikres. 
Forskningstiden kan være op til 50% af 
arbejdstiden.
Finansiering: intern mellem fakultet 
og sygehus eller ekstern.

Adjunkt med særlige opgaver 
Denne stilling tiltænkes både 
medicinske og ikke-medicinske 
akademikere ved universitetshospitale
rne. Kræver minimum ph.d.-grad eller 
tilsvarende kvalifikationer.

Klinisk lektor
Den kliniske lektor ansættes i 
stilling som speciallæge. Lektoratet 
er begrænset til en 3-5 års 
periode og forudsætter en ph.d.-
grad eller tilsvarende. Stillingen 
forskningsindhold i procent af 
arbejdstiden aftales individuelt, 
men forventes at være 30-100% af 
arbejdstiden.
Finansiering: intern mellem fakultet 
og sygehus eller ekstern.

Lektor med særlige opgaver 
Denne stilling er tiltænkt både 
medicinske og ikke-medicinske 
akademikere ved universitetshospitale
rne, og som udfører forskning som en 
del af deres opgaver.

Professor
Der skelnes overordnet mellem 
to typer professorater: kliniske 



14 · DASINFO · April 2003 April 2003 · DASINFO · 15

professorater og professorater med 
særlige opgaver.

For et klinisk professorat gælder:
• Ansættelsesforholdet er ikke 

tidsbegrænset
• Aflønning er 100% intern 

finansieret, dvs. mellem 
fakultet og hospital

• Stillingen indebærer klinisk 
delfunktion som speciallæge

• Professoren er 
specialebærende

De for øjeblikket tre besatte 
professorater inden for anæstesiologi/
intensiv medicin hører til denne 
kategori.

Professorer med særlige opgaver
Til denne kategori hører en række 
professorater, som oprettes på vilkår, 
der ikke omfatter de fire betingelser 
for det kliniske professorat. 

Eksempler:
• Tidsbegrænsede 

professorater for særligt 
talentfulde, gerne yngre 
forskere

• Forskningsprofessorater, 
som er eksternt finansierede 
stillinger af 5 års varighed 
med mulighed for 
forlængelse

• Andre professorater med 
særlige opgaver kan 
være stillinger, der ikke 
nødvendigvis forudsætter 
klinisk delfunktion 
som speciallæge. Ikke-
universitære funktioner kan 
være andre sundhedsfaglige 
kliniske funktioner, 
udvikling, projektarbejde, 
uddannelse, ledelse m.m.

Varighed: Varige såvel som tids-
begrænsede. Alle eksternt finansie-
rede professorater er tidsbegrænsede.
Finansiering: intern mellem fakultet 
og sygehus eller eksternt.

Den beskrevne forskerstillings-
struktur er ikke udtømmende, hvad 
angår forskeransættelse. Der skal 
stadig være plads til individuelle 

aftaler, som indgås under hensyntagen 
til lokale forhold, særlige kompetencer 
og interesseområder, specifikke 
forskningsprojekter m.m.  

Det bør bemærkes, at det beskrevne 
i de enkelte kategorier udelukkende 
omhandler ansættelser, der har 
forskning som en væsentlig del af 
stillingsindholdet. De eksisterende 
kliniske lektorater, som kun omfatter 
undervisning, er således ikke omfattet.

Med dette forslag skabes der 
muligheder for en vedvarende 
forskningsaktiv karriere fra 
medicinstudiet og gennem hele den 
klinisk aktive karriere. Hermed 
undgås det, at forskningsaktiviteten 
bliver fragmenteret og ikke sjældent 
stopper helt efter afsluttet ph.d.-
forløb, fordi speciallægeuddannelsen 
sjældent levner plads til forskning. 
Forslaget muliggør endvidere, at 
forskningsaktive speciallæger kan 
forblive forskningsaktive i specielle 
stillinger. 

Som det fremgår, er læger i turnus-
stilling ikke omfattet af dette 
forslag. I skrivende stund er turnus 
”nedlægningstruet”, men uanset 
dens skæbne ændrer det ikke ved 
substansen i dette forslag.
         
Lægemanglen fylder i øjeblikket 
meget i hverdagen og i medierne. Det 
diskuteres blandt sygehusejerne, om 
det er rimeligt, at en stor andel af de 
medicinske kandidater tager en ph.d.-
uddannelse.
Der er dog ingen tvivl om, at en 
investering i forskning og udvikling 
kommer mangefold tilbage 
– og i sidste ende  kommer den 
patientbehandlingen til gode.

Århus, 1. marts 2003
Else Tønnesen 

1) Mesuf-rapporten. Opfølgning på 

anbefalinger til at fremme vilkårene for 

medicinsk sundhedsforskning, 2001.
 

 
 Kurser før og nu

I forbindelse med udarbejdelse af 
specialets nye målbeskrivelse ændres 
A-kursusrækken betydeligt over de 
næste par år.

Underviserne
På vegne af kursuslederne vil jeg 
derfor gerne benytte lejligheden 
til at takke underviserne på den 
tidligere kursusrække. En stor tak 
for engagement, velvillighed og 
indlæg af høj kvalitet. Det har 
været en fornøjelse at planlægge 
undervisningen og holde kurserne 
med så velforberedte undervisere.

Ændring i form af indhold
Som nævnt ændres kurserne ganske 
betydeligt, både i relation til indhold 
og undervisningsmetode. Kursusform 
ændres til en mere deltageraktiv 
og baseres på en kombination af 
forskellige undervisningsformer i form 
af cases, opgaver, færdighedstræning 
og enkelte forelæsninger efterfulgt 
af diskussioner. Simulationsbaseret 
undervisning vil indgå i flere af 
kurserne. På sigt vil vi også gerne 
anvende netbaserede opgaver. 
Der arbejdes i øjeblikket med en 
projektbeskrivelse for neurokurset og 
en skandinavisk model. Ligeledes vil 
varigheden af kurserne veksle, idet 
nogle kursister har givet udtryk for, at 
5 dage i træk er for meget.
Endvidere vil visse af kurserne 
blive regionale. Det betyder at nye 
undervisere skal findes flere steder 
i landet. Det skal dog pointeres, at et 
flertal af de nationale kurser bevares, 
da netværksdannelse mellem kursister 
i de forskellige regioner er en vigtig 
del af speciallægeuddannelsen. Et 
sådan netværk kan ikke udvikles, hvis 
kurserne kun er regionale.
I en overgangsfase er det meget vigtigt 
at samarbejde om udviklingen af de 
regionale kurser for at sikre en vis 
ensartethed og kvalitet. Det vil gøre 
udviklingsarbejdet mindre.
I denne fase kan den tidligere fordeling 
af kurser mellem regioner ikke helt 
opretholdes, idet vi er nødt til at holde 
kurserne, hvor faciliteterne er til det. 
Det kan betyde, at nogle kursister 
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og undervisere skal rejse lidt mere 
og andre lidt mindre. Vi håber, at 
kursisterne kan få dette indpasset 
og afdelingerne vil se positivt på 
at rejseudgifterne er anderledes 
fordelt i en overgangsperiode. Det er 
ønskeligt at få de nye kurser udviklet 
og igangsat hurtigt, men det er ikke 
realistisk at udvikle og indarbejde 
en hel ny kursusrække i løbet af 1 år. 
Kursusrækken for 2003 indeholder en 
blanding af gamle (men modificerede 
kurser) og helt nye kurser. Plan for 
2004 udarbejdes i løbet af de næste 
måneder, således at den foreligger når 
det nye kursushold starter i maj 2003.

Sekretærfunktionen
Sidst, men ikke mindst, vil vi 
gerne benytte lejligheden til 
at takke sekretær Gitte Blom, 
Rigshospitalet, for mange års arbejde 
som kursussekretær. Uden din 
koordinerende og engagerede indsats 
havde vi ikke haft overblik over 
kursister og kurser. Tusind tak for det, 
fra både kursusledere og kursister.
Funktionen overtages af sekretær 
Susanne Findalen, Amtssygehuset i 
Herlev. Vi er glade for at du vil påtage 
dig dette arbejde og glæder os til 
samarbejdet.
Susanne kontaktes på telefon 4488 
4369 eller e-mail:
sufi@herlevhosp.kbhamt.dk

Kursusplan
Kursushold 2001:
1. Klinisk beslutningstagning i 
anæstesi og intensiv terapi, 6.-9. 
oktober 2003, KAS Herlev
Kursusplan uændret i forhold til 
tidligere:

Kursushold 2002:
For dette kursushold ændres det 
tidligere kursus i Anæstesi, væske 
og kvalitet (Odense) til et nyt kursus 
bestående af delelementer af det 
tidligere suppleret med et nyt 2 dages 
kursus i Luftvejshåndtering (1). De 
øvrige kurser følger den tidligere plan 
for kurserne og er kun ændret i mindre 
grad (2-4).
1. Luftvejshåndtering samt generel 
anæstesi, 24.-28. marts 2003 KAS 
Herlev

Kort kan siges, at der er udvalgt 
emner fra det tidligere kursus, som 
nu afholdes på 3 dage og i en lidt 
anden form. Luftvejskurset er en 
kombination af foredrag, workshop og 
simulatorbaserede scenarier, hvor den 
faglige ekspert er overlæge Michael 
Selz Kristensen.
2. CNS, 22.- 26. september 2003, KAS 
Herlev
3. Patientens vej, 24.-28. november 
2003, Ålborg
4.  Klinisk beslutningstagning i 
anæstesi og intensiv terapi, 7.-10. 
oktober 2004

Kursushold 2003
Kursusrækken som er beskrevet i 
den nye målbeskrivelse, indarbejdes 
på følgende måde. I år 2003 afvikles 
kursus 1, 2 og 3. Tidligere startede 
kursustiden med et kursus indenfor 
den første måned, nemlig maj. I planen 
for det nye hold er tiden i klinikken 
på den nye afdeling prioriteret, 
og det første kursus arrangeres i 
september 2003. Der planlægges 
et færre antal kursusdage i det 
første år end tidligere. For dette 
kursushold kombineres kursus i 
luftvejshåndtering med kursus i 
obstetrik og det nyfødte barn (1 og 2), 
idet anæstesimodulet flyttes til senere 
i uddannelsen. Intensiv terapi modul 
1 og 2 arrangeres i de 3 regioner i 
november 2003. Datoer endnu ikke 
fastlagt i region syd og nord, men 
sammenfald med DASAIM’s årsmøde 
undgås.

1 + 2. Luftvejshåndtering, obstetrik 
og det nyfødte barn, 9.-12. september 
2003, KAS Herlev

3. Intensiv terapi modul 1 og 2:
Region øst: 3.-4. november 2003, KAS 
Herlev
Region nord: november 2003, Århus 
Kommunehospital
Region syd: november 2003, Odense 
Universitetshospital

Videreuddannelsesudvalget
Doris Østergaard

 Nordisk diplomuddannelse 
i pædiatrisk anæstesi & intensiv 
terapi

I begyndelse af maj 2003 bliver et antal 
uddannelsesstillinger under SSAI 
med henblik på erhvervelsen af en 
1-årig diplomuddannelse i pædiatrisk 
anæstesi og intensiv terapi opslået i 
Acta Anaesthesiologica Scandinavica 
til besættelse den 1. september 2003. 

Sensommeren 2002 besluttede 
en kreds af nordiske pædiatriske 
anæstesiologer (fra Sverige: Sten 
Lindahl, Hans Selldén, Krister 
Nilsson og Per Westrin; fra Norge: 
Øyvind Skraastad og Kari Wagner; 
fra Finland: Olli Meretoja og Kai 
Kiviluoma; Fra Island: Ingunn 
Vilhjalmsdottir, Stefan Hajlmarsson 
og Adalbjörn Torsteinsson; og fra 
Danmark: Steen W. Henneberg og 
Tom G. Hansen) at nedsætte en 
styregruppe, som skulle udarbejde en 
nordisk diplomuddannelse indenfor 
pædiatrisk anæstesi og intensiv 
terapi. Den 18. oktober 2002 blev det 
indledende møde afholdt på Astrid 
Lindgren’s Barnsjukhus i Stockholm. 
Styregruppen, som efterfølgende 
kom til at bestå af: Hans Selldén, 
Kari Wagner, Olli Meretoja, Stefan 
Hajlmarsson, Igunn Vilhjalmsdottir 
og Tom G. Hansen, har siden afholdt 
en række møder og i detaljer fastlagt 
diplomuddannelsens sammensætning. 

Uddannelsen kommer til at vare 12 
måneder, heraf skal mindst 3 måneder 
primært være tilknyttet intensiv 
terapi af børn. Desuden indgår der i 
uddannelsen 1 måneds udlandsophold 
ved et af de i ordningen omfattende 
Nordiske centre. I de 12 måneder er 
der desuden indlagt 3 obligatoriske 
kurser af i alt 4 dages varighed. 
Kurserne vil omhandle såvel basal 
pædiatri (fysiologi, farmakologi, mv.) 
som pædiatrisk anæstesi og intensiv 
terapi. Kursusstederne vil rotere 
imellem de 5 Skandinaviske lande, 
startende med Danmark (november 
2003), Norge (ultimo jan 2004) og 
Sverige (ultimo maj 2004). Målet 
med uddannelsen er ikke at uddanne 
superspecialister i anæstesi og intensiv 

 mailto:sufi@herlevhosp.kbhamt.dk 


16 · DASINFO · April 2003 April 2003 · DASINFO · 17

terapi indenfor børneområdet, men 
snarere at medvirke til at højne det 
generelle nordiske niveau indenfor 
pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi. 

Det totale antal stillinger om året er 10-
12, fordelt på følgende lande: Sverige 
3 Finland 3, Norge 2, Danmark 2 og 
Island 0-2. Uddannelsesstillingerne 
er placeret på følgende hospitaler: 
Norge: Rikshospitalet og Ullevål 
i Oslo; Sverige: Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus (Stockholm), 
Barnsjukhuset i Lund og Dronning 
Silvias Barnsjukhus (Göteborg); 
Finland: Børnehospitalerne i 
henholdsvis Helsinki, Oulu og Turku; 
Danmark: Rigshospitalet og Odense 
Universitetshospital samt Island: 
Landsspitalet i Reykjavik.

Hvem kan ansøge
Målgruppen er yngre nordiske 
speciallæger i anæstesiologi og 

intensiv terapi med dokumenteret 
interesse indenfor anæstesi og intensiv 
terapi af børn. 

Hvad skal man gøre
Interesserede kursister skal, 
for at komme i betragtning, 
kontakte klinikchefen på en af de 
anæstesiologisk/intensiv afdelinger, 
som er omfattet af ordningen. I 
Danmark skal man kontakte enten 
adm. overlæge Poul Klint Andersen, 
anæstesiologisk intensiv afdeling V, 
Odense Universitetshospital eller 
klinikchef Steen W. Henneberg, 
anæstesiafdelingen 4013, Juliane 
Marie Centret, Rigshospitalet. 
I samarbejde med klinikchefen 
indsendes herefter en formel 
ansøgning med et registreringsskema 
+ CV til Dr. Hans Selldén, Department 
of Anaesthesia and Intensive Care, 
Astrid Lindgren Children’s Hospital i 
Stockholm. 

Den pågældende afdeling forpligter 
sig med klinikchefens underskrift 
til klinisk, finansielt, mv. at 
støtte ansøgeren i de 12 måneder 
uddannelsen pågår.

Er du Interesseret, så kontakt:
Tom G. Hansen, overlæge
Anæstesiologisk Intensiv afdeling V
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
tlf. 6541 3812, fax 6611 3415
eller e-mail:
tom.g.hansen@ouh.fyns-amt.dk

Steen W. Henneberg, overlæge
Anæstesiafdelingen 4013
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
2100 København Ø
Tlf. 3545 1347, fax: 35454525
eller e-mail:
steenRH02092henneberg@rh.dk

Tom G. Hansen 

Debat

 Arbejdstilrettelæggelse for 
afdelingslæger og overlæger

DAO foretog i november 2002 en 
spørgeskemaundersøgelse  blandt dets 
sygehusansatte medlemmer.
Det var undersøgelsens formål at få 
kendskab til overlægernes faktiske 
vagtforhold samt alle speciallægernes 
holdning til vagttilrettelæggelse 
for overlæger, herunder honorering 
af overarbejde udløst af vagt. Der 
blev  udsendt spørgeskemaer til 
532 af DAO´s 637 medlemmer (76 
medlemmer er mere eller mindre 
erhvervsaktive pensionister 
og 29 er fuldtidsbeskæftiget i 
speciallægepraksis).

Af de udsendte 532 spørgeskemaer 
er de 307 besvaret, svarende til en 
svarprocent på 58%. 253 svar er fra 
overlæger, 47 fra afdelingslæger, 4 
fra cheflæger/centerchefer og 3 med 
hovedbeskæftigelse ”andet”. 

Alle tabeller fra undersøgelsen er 
tilgængelige på www.dasaim.dk under 
DAO-Spørgeskemaundersøgelse. På 
spørgeskemaerne blev spurgt om 
arbejdssted. Kun 45 har dog oplyst 
herom. Det er derfor ikke muligt at 
samle besvarelser på afdelinger. Ved 
læsning af tabellerne må læserne 
derfor være opmærksomme på, at 
en række af de anførte besvarelser 
kan stamme fra samme afdeling. 
Manglende konsistens ved sammen-
tællinger på tværs af kolonner 
skyldes som regel en let inkonsistens 
i besvarelserne samt, at ikke alle 
har svaret på alle for dem relevante 
spørgsmål. Undersøgelsen vedrørte 
3 hovedområder: bibeskæftigelse, 
efteruddannelse og arbejds- og 
vagtforhold.

Bibeskæftigelse (tabel 1-2)
58% har bibeskæftigelse. 59% af 
overlæger, 55% af afdelingslæger 
men ingen cheflæger/klinikchefer 

har bibeskæftigelse. Den mediane 
bibeskæftigelse for læger med 
bibeskæftigelse er 16 timer per måned. 
Den største gruppe har mindre end 9 
timer per måned, men i alt 13 læger 
anfører bibeskæftigelse på mere end 
40 timer per måned.

De hyppigste bibeskæftigelser er 
vagt/vikar på andet sygehus (34%) og 
speciallægepraksis uden ydernummer 
(25%). I gruppen med ”anden” 
bibeskæftigelse (39%) kører næsten 
halvdelen lægeambulance.

Det er således en betydelig del af 
de anæstesiologiske speciallæger, 
der yder anæstesiologisk arbejde ud 
over deres hovedstilling. En del af 
de mange vakante stillinger i landet 
dækkes som bibeskæftigelse af 
anæstesiologiske speciallæger ansat på 
et andet sygehus.

mailto:tom.g.hansen@ouh.fyns-amt.dk
mailto:steenRH02092henneberg@rh.dk
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Det er tankevækkende, at 34% af læger 
med bibeskæftigelse udfører arbejde på 
et andet sygehus end hvor de er ansat. 
Man kan kun opfordre sygehusejerne til 
at tilbyde egne læger lige så attraktive 
vilkår for ekstra arbejde, som man giver 
til vikarer. Det er allerede tilfældet 
f lere steder. Af hensyn til kontinuiteten 
på det enkelte sygehus er det ikke 
hensigtsmæssigt, at 2 læger bytter 
sygehus, når der skal dækkes ubesatte 
vagter.

Udviklingen med en øget specialisering 
og centralisering af sygehusvæsenet vil 
stille større krav til den præhospitale 
indsats kvalitet og omfang (Speciale-
planlægningen, 2001). De eksisterende 
ambulanceordninger dækkes i 
betydelig udstrækning som frivillig 
bibeskæftigelse. Muligheden for at dække 
et øget behov ad denne vej kendes ikke. 

Det er DAO´s opfattelse, at 
lægeambulancerne hovedsagelig 
skal dækkes af fastansatte læger. 
Uddannelseskapaciteten for 
anæstesiologiske speciallæger skal 
således tilpasses dette ekspanderende 
område.

Undersøgelsen viser at mere end 
halvdelen af de anæstesiologiske 
speciallæger er villige til at arbejde mere 
end deres hovedbeskæftigelse kræver. 
Arbejdsgiverne har således ved en 
passende aflønning mulighed for at få 
udført langt mere arbejde end svarende 
til 37 timer per uge.

Efteruddannelse (tabel 3a-3e)
Såvel overlæger som afdelingslæger er 
overenskomstmæssigt sikret ret til 10 
dages efteruddannelse per år. 
Overlægerne deltog i gennemsnit 
7,7 hele dage og 2,6 delvise dage i 
efteruddannelse i 2001. Halvdelen 
af de hele dage foregik uden for 
Danmark. Afdelingslægerne deltog 
i gennemsnit i 6,7 hele dage og 3,1 
delvise dages efteruddannelse. Af 
de hele dage foregik 2,9 uden for 
Danmark.

85% angav at de ikke havde fået afslag 
på ansøgning om efteruddannelse 
i 2001. 15% (32 overlæger og 13 

afdelingslæger) angav at have fået 
afslag på ansøgning om efteruddan-
nelse. Gennemsnitligt var der afslag 
på 5,5 dage. Overlæger, der fik 
afslag, var i gennemsnit 6,6 dage på 
efteruddannelse, heraf 3,6 uden for 
Danmark. Afdelingslægerne, der fik 
afslag, var i gennemsnit 7,5 dage på 
efteruddannelse, heraf 2,3 uden for 
Danmark. Begrundelsen var for to 
trediedels vedkommende økonomisk, 
en trediedel kunne ikke få tjenestefri. 

Deltagelse i efteruddannelse fordelt efter 
sygehuskategori ses af tabel 3.d.
250 svarede på spørgsmålet om 
egen dispositionsret til beløb 
til efteruddannelse. Heraf 
svarede 208 (83%) benægtende 
(80% af overlægerne samt 97% 
af afdelingslægerne). Kun én 
afdelingslæge anfører at disponere 
over et beløb selv (10.000 kr). 
Overlæger, som har et beløb 
at disponere over, disponerer i 
gennemsnit over 12.413 kr med 
minimum og maksimum på 
henholdsvis 1.000 kr og 35.000 kr. 

140 af 188 ønskede  selv at 
kunne disponere over et beløb til 
efteruddannelse, 48 ønskede det ikke.
Overlæger ønskede i gens. At 
disponere over 19.500 kr og 
afdelingslæger at disponere over 
14.700 kr. 

Det er tydeligt at anæstesiologiske 
speciallæger tager aktivt del i 
efteruddannelse. Der fokuseres og 
tales meget om afslag begrundet i 
manglende økonomi. Undersøgelsen 
kan dog ikke bekræfte, at sådanne 
afslag er et stort problem, idet kun 
15% havde fået afslag. To trediedele af 
begrundelserne var økonomiske. Når 
man samtidig kan konstatere at ca. 
halvdelen af efteruddannelsesdagene 
foregår uden for Danmark, synes 
det ikke som om det er økonomien, 
der er en væsentlig hindring for 
efteruddannelse. Hvor stor en 
del af efteruddannelsen både i og 
uden for Danmark, der er betalt 
af industrien, blev ikke afdækket i 
undersøgelsen. Det er ikke almindeligt 
selv at disponere over et beløb til 

efteruddannelse. 75% af de læger der 
ikke selv disponerer et beløb, ønsker 
imidlertid at kunne gøre det.

DAO´s bestyrelse vil argumentere for, at 
speciallæger, der er forpligtiget til og har 
ansvar for egen efteruddannelse, som en 
naturlig del af deres ansættelsesforhold 
har mulighed for at få efteruddannelsen 
finansieret evt. som  et beløb til 
selvstændig disposition. 

Afdelingernes karakter (tabel 4-6b)
121 af besvarelserne kom fra læger 
ansat ved et Universitetssygehus, 119 
fra læger ansat ved Centralsygehus 
og 62 fra læger ansat ved et mindre 
sygehus.

Stabenes gennemsnitlige størrelse 
fordelt efter sygehuskategori ses i 
tabel 5. 

Ifølge Sundhedsstyrelsens 
specialeplanlægning for faget 
anæstesiologi fremgår: ”En intensiv 
afdeling skal kunne behandle 
patienter med truende eller manifest 
reversibelt svigt af et eller flere vitale 
organsystemer, herunder for eksempel 
multitraumatiserede patienter, hvilket 
kræver speciallæge i anæstesiologi i 
tilstedeværelsesvagt”.

31 af de 256 svarende læger (12%) er 
ansat ved en anæstesiafdeling med 
tilhørende intensiv afdeling, som 
behandler respiratorpatienter uden at 
der er en læge i tilstedeværelsesvagt. 
24 af de 31 (77 %) er ansat ved et 
mindre sygehus. 133 (52%) er ansat 
ved en afdeling hvor der ikke er en 
speciallæge i tilstedeværelsesvagt 
heraf er de 26 ansat ved et 
universitetssygehus.

På intensiv afdelinger hvor der 
behandles multitraumatiserede 
patienter er 12 af 208 svarende læger 
(6 %) ansat ved en afdeling uden en 
læge i tilstedeværelsesvagt, heraf er 
ingen ansat på et universitetssygehus. 
99 (48%) er ansat ved en afdeling uden 
en speciallæge i tilstedeværelsesvagt, 
heraf er de 22 ansat ved et universitets-
sygehus.
Da meget få af de svarende læger 



18 · DASINFO · April 2003 April 2003 · DASINFO · 19

har anført deres arbejdsplads, er 
det desværre ikke muligt at opgøre 
tallene på afdelinger. Det kan således 
tænkes, at et stort antal besvarelser 
fra en enkelt stor afdeling kan 
præge tallene. Men det fremgår af 
tallene, at en række afdelinger ikke 
kan leve op til Sundhedsstyrelsens 
krav om en speciallæge i 
tilstedeværelsesvagt, selvom der 
drives intensiv terapi inkluderende 
respiratorbehandling eller behandling 
af multitraumatiserede patienter. Det 
ser ud til, at  langt hovedparten af 
afdelinger med de nævnte funktioner 
placeret ved universitets- eller 
centralsygehuse har en læge, men 
altså ikke nødvendigvis speciallæge, i 
tilstedeværelsesvagt. Problemet med 
den manglende tilstedeværelsesvagt 
er naturligvis størst på de mindre 
sygehuse, hvor bemandingen ofte 
ikke er stor nok til at drive en 
tilstedeværelsesvagt. 

Det er DAO´s holdning, at 
Sundhedsstyrelsens krav til 
tilstedeværelse af anæstesiologiske 
speciallæger skal opfyldes.  Afdelinger  
som ikke opfylder kravene  må enten 
nedlægges eller opnormeres, så 
tilstedeværelsesvagt er mulig. Det kan 
undre, at der ved universitetssygehusene 
findes afdelinger med de nævnte 
funktioner uden at der er en 
speciallæge i tilstedeværelsesvagt. Hvis 
speciallægerne rent faktisk findes ved 
afdelingerne er det naturligvis ledelsens 
opgave at sørge for at Sundhedsstyrelsens 
krav efterleves.

Arbejds- og vagtforhold (tabel 7-11,13,15-17)
Universitetssygehusene har 
i gennemsnit  4-5 vagtlag, 
Centralsygehusene har i 
gennemsnit 3 vagtlag og de 
mindre sygehuse 1-2 vagtlag. Ikke 
overraskende findes de fleste 
vagtlag med tilstedeværelsesvagt 
ved Universitetssygehusene. 121 
af de svarende er ansat ved et 
Universitetssygehus. 35 heraf (29%) 
er ansat ved en afdeling med mere end 
3 vagtlag i tilstedeværelsesvagt, 52 
(43%) er ansat ved en afdeling med 2-3 
vagtlag i tilstedeværelsesvagt.  
119 af de svarende er ansat ved et 

Centralsygehus. Heraf er 77 (65%) 
ansat ved en afdeling med et vagtlag i 
tilstedeværelsesvagt, 34 (29%) er ansat 
ved en afdeling med 2-3 vagtlag med 
tilstedeværelsesvagt.

54 af de 307 svarende læger 
(18%) går ikke i vagt. Heraf er 
de 27 (50%) specialeansvarlige 
overlæger, administrerende 
overlæger eller cheflæger. 8% af de 
overenskomstansatte overlæger går 
ikke i vagt. 99 af overlægerne (39%) 
og 42 af afdelingslægerne (89%) går 
i tilstedeværelsesvagter, enten i  ren 
tilstedeværelse eller i vagtlag med 
kombineret vagt. 

Deltagelse i vagtarbejde i tilstede-
værelsesvagt er således reglen for de 
anæstesiologiske afdelingslæger. Også 
efter ansættelse i overlægestilling 
vil det for en stor del være forbundet 
med fortsatte tilstedeværelsesvagter. 
Hvis afdelingerne skal leve op 
til Sundhedsstyrelsens krav  må 
man forvente, at en endnu større 
del  af overlægerne må deltage i 
vagtarbejdet i tilstedeværelsesvagt. 
Af de nuværende afdelingslæger 
ønsker 62% af de svarende deltagelse 
i tilstedeværelsesvagter efter en 
eventuel overlægeansættelse. 
33% har ønsker der kun omfatter 
tilkaldevagter eventuelt kombineret 
med beredskabsvagter. 5% (2 
afdelingslæger) drømmer om en 
vagtfri tilværelse.

Af de læger, der har svaret på 
spørgsmålet om antal vagter de sidste 
3 måneder, angives i gennemsnit 
2-3 tilstedeværelsesvagter og 4 
tilkaldevagter per måned. Læger, 
der kun går i tilstedeværelsesvagter 
har i gennemsnit 3,7 vagter per 
måned. Læger, der kun deltager i 
tilkaldevagter har i gennemsnit 6,0 
vagter per måned. Læger som både 
deltager i tilstedeværelsesvagter 
og tilkaldevagter har i gennemsnit 
2,5 tilstedeværelsesvagter og 2,7 
tilkaldevagter per måned.

Tilstedeværelsesvagterne er meget 
arbejdsbelastende, idet overlæger 
og afdelingslæger angiver i gen-

nemsnit henholdsvis 11,1 og 11,9 
effektive timer efter kl. 16 på hver-
dage og henholdsvis 16,9 og 15,7 
timer på lørdage og søndage. I 
tilstedeværelsesvagt på hverdage 
tilrettelagt som døgnvagt  angiver 47 af 
57 overlæger og 2 af 2  afdelingslæger 
mere end 8 effektive timer efter kl. 16. 
51 af 86 overlæger og 12 af 32 
afdelingslæger, som går i tilstede-
værelsesvagt i weekends, angiver mere 
end 16 timers effektivt arbejde. 

Belastningen i vagten ser i øvrigt ud 
til at være uafhængig af om vagten 
er tilrettelagt som døgnvagt eller 
begynder efter kl. 14. Af 61 læger, 
som har tilrettelagt hverdagsvagten 
som døgnvagt, angiver 28 9-12 timers 
belastning efter kl. 16, 22 angiver 13-
16 timers belastning og én angiver 
>16 timer. De tilsvarende tal for 65 
læger, der har tilrettelagt vagten 
med start efter kl. 14, er 38 med 9-
12 timers belastning, 15 med 13-16 
timers belastning og 2 med > 16 timers 
belastning.

Den voldsomme belastning i 
tilstedeværelsesvagterne gælder 
for både universitetssygehuse, 
centralsygehuse og mindre sygehuse.

Der er således et betydeligt arbejds-
miljøproblem for anæstesiologiske 
speciallæger, idet der tilsyneladende 
planlægges på en måde, så arbejds-
miljøloven ikke efterleves. Der er 
flere måder at løse det voldsomme 
vagtbelastningsproblem. Det findes 
mest hensigtsmæssigt at f lytte så megen 
aktivitet som mulig fra vagttiden til 
dagtiden. Oprettelse af en tilstrækkelig 
kapacitet til subakut aktivitet i dagtiden 
er påkrævet. Hvor det ikke er muligt at 
reducere aktiviteten må vagtperioden 
enten dubleres eller deles. 

Begge løsninger betyder, at en større 
del af arbejdstiden skal erlægges 
på ”umage” tidspunkter. Delte 
vagter er reglen for afdelingslæger 
hvor 65 % af de svarende angiver 
en sådan vagttilrettelæggelse. 
Kun 20% af  overlægerne har en 
arbejdstilrettelæggelse, der indebærer 
delte vagter. 
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I overenskomsten for overlæger er 
tilrettelæggelse af delte tjenester ikke 
beskrevet. Undersøgelsen viser, at der 
faktisk planlægges sådan. 

76% af overlægerne ønsker, at 
arbejdsbyrden reduceres ved 
dublering, 24% ønsker delte vagter. 
62% af afdelingslægernes ønsker ved 
en kommende overlægeansættelse 
vagten reduceret ved dublering, 38% 
ønsker delte vagter. Afdelingslægerne 
har som omtalt aktuelt som oftest 
delte vagter, men de ønsker ligesom 
nuværende overlæger en fremtidig 
vagttilrettelæggelse med døgnvagter 
hvor arbejdsbyrden er reduceret ved 
dublering i vagten.

DAO´s bestyrelse vil opfordre FAS 
til at forhandle vilkår for overlægers 
maksimale belastning under  
tilstedeværelsesvagt .

Den gennemsnitlige belastning på 
tilkaldevagter er 4,7 timer på hverdage 
og 7,1 timer i weekends. 36 angav at gå 
i tilkaldevagt på hverdage med mere 
end 6 timers effektive timer efter kl. 
16. Af de 36 angav 6 at have mere end 
8 effektive timer. Der findes ingen 
grænser for hvor meget en tilkaldevagt 
kan belastes. Det er ikke rimeligt, 
hvis en tilkaldevagt er så belastet at 
muligheden for at tage hjem kun er 
teoretisk. I så fald udføres i realiteten i 
tilstedeværelsesvagt, men der betales 
for en tilkaldevagt. Hvor grænsen skal 
gå  bør forhandles.

DAO´s bestyrelse mener ikke en vagt 
bør tilrettelægges som tilkaldevagt på 
hverdage hvis belastningen i vagten efter 
kl. 16 overstiger 6-8 timer.

Udbetaling af effektiv tid i vagten (tabel 12)
Med den store belastning af vagterne 
som angives af overlægerne kan det 
undre at 27% angiver at det effektive 
arbejde i vagten ikke er fastlagt. Det er 
hovedreglen at der ikke føres løbende 
regnskab med det effektive arbejde 
i vagten af hverken afdelingen eller 
lægen. 90 overlæger angiver at ikke 
al effektiv tjeneste i vagtperioden 
indregnes i den ugentlige arbejdstid, 
men kun 35 angiver at effektiv 

tjeneste i vagtperioden helt eller delvis 
udbetales. Der udbetales i gennemsnit 
50% af timerne for de læger, der har 
aftale om udbetaling, men med stor 
variation mellem sygehuskategorierne. 

DAO´s bestyrelse vil opfordre deres 
medlemmer til at få lavet en opgørelse 
over det effektive arbejde i vagten, og 
få lavet aftaler om enten indregning i 
arbejdstiden eller udbetaling.

Overenskomsten for overlæger angiver 
at ikke-afspadseret overarbejde udløst 
af vagt skal udbetales, hvis det ikke er 
afspadseret inden for 3 måneder. 77% 
af de svarende overlæger angiver at 
det ikke finder sted! Overlægerne har 
i gennemsnit 55 timer til gode. En del 
heraf må dog formodes afspadseret 
inden 3 måneder. 

DAO´s bestyrelse må på det kraftigste 
opfordre sine medlemmer til at 
rejse udbetalingskravet over for 
arbejdsgiverne.

Knap halvdelen af afdelingslægerne 
ønsker effektive timer i vagt 
afspadseret 100% under en senere 
overlægeansættelse. 13% ønsker 100% 
udbetaling, 40% ønsker i gennemsnit 
halvdelen af den effektive tjeneste 
udbetalt. Sammenholder man det med, 
at kun 21% af de nuværende overlæger 
angiver at få udbetalt effektiv tjeneste 
i vagten helt eller delvist synes der er 
være en reserve af tid, som vil kunne 
tilbydes et samfund med lægemangel 
blot tiden honoreres.

Merarbejde (tabel 14)
103 af 146 overlæger har uhonoreret 
merarbejde. 82 af de 103 har mere end 
3 timers merarbejde per uge, 48 heraf 
har mere end 5 timers merarbejde 
per uge. 9 overlæger har aftale om 
udbetaling  af mere end 3 timers 
merarbejde per uge. Merarbejdssager 
kan rejses ved en merarbejdsmængde 
på mere end 3 timer ugentlig. Mange 
overlæger arbejder langt mere end 
deres ansættelsesforhold tilsiger. Der 
er kun overlægerne selv til at rejse 
merarbejdssagerne og få synliggjort 
det store uhonorerede arbejde, som 
udføres.

DAO´s bestyrelse kan ikke opfordre sine 
medlemmer nok til at dokumentere 
omfanget af det præsterede merarbejde 
og få rejst merarbejdssagerne. 

Kort resumé af resultaterne
• 58% af anæstesiologer har 
bibeskæftigelse, den hyppigste 
bibeskæftigelse er vikartjeneste på en 
anden anæstesiologisk afdeling.
• Anæstesiologer får 7-8 hele dages + 
2-3 delvise dages efteruddannelse om 
året. Halvdelen af  dagene forgår uden 
for Danmark
• Kun 15% får afslag på 
efteruddannelse. De der får afslag har 
fået 6-8 dages efteruddannelse heraf 
2-4 dage uden for Danmark
• 48% af anæstesiolgerne arbejder ved 
en afdeling som driver intensiv terapi 
og behandler multitraumatiserede 
patienter uden en speciallæge i 
tilstedeværelsesvagt.
• Kun 18% går ikke i vagt heraf er 
halvdelen administrerende overlæger 
eller specialeansvarlige overlæge 
• 39% af overlægerne og 89% 
af afdelingslægerne går i 
tilstedeværelsesvagt.
• Læger i tilstedeværelsesvagt har 3,7 
vagter pr. mdr. 
• Læger i tilkaldevagt har 6,0 vagter 
pr. mdr. 
• Læger i kombineret vagt har 
2,5 tilstedeværelsesvagt og 2,7 
tilkaldevagter pr. mdr. 
• 49 ud af 59 læger i 
tilstedeværelsesvagt har mere end 8 
timers effektiv tjeneste efter kl. 16
• 82 ud af 103 har mere end 3 timers 
uhonoreret merarbejde pr. uge. 
• Kun 9 overlæger har aftale om 
udbetaling af mere end 3 timers 
merarbejde per uge.

DAO´s bestyrelse, 1. marts 2003

Databearbejdningen af spørgeskemaerne 
og udarbejdelse af alle tabellerne er 
foretaget af Hans Jørgen Ladegaard-
Pedersen, som vi skylder en stor tak.
Eventuelle spørgsmål vedrørende 
undersøgelsen kan rettes til Grethe Astrup.
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 Forskningsenquete 2003

Vedlagt dette nummer af 
DASINFO findes et spørgeskema 
vedrørende danske anæstesiologers 
forskningsaktivitet samt holdninger til 
klinisk forskning.

Den lægevidenskabelige 
forskningsaktivitet er kvantitativt 
dalende, herunder også den 
anæstesiologiske forskning. Der er 
mange hypoteser, men få facts om, 
hvorfor dette er tilfældet.

Ved hjælp af spørgeskemaet ønsker 
vi dels at belyse aspekter af, hvorfor 
forskningsaktiviteten er faldende 
og hvilke indsatser der ville kunne 
fremme den anæstesiologiske 
forskning i Danmark og eventuelt 
højne kvaliteten.

Vi håber derfor, at så mange som 
muligt vil svare på spørgsmålene og 
returnere skemaet - helst inden d. 15. 
maj 2003. Besvarelserne er anonyme 
og portoen er betalt.

Ann Møller og Mogens Skadborg

 Finansiering af deltagelse i 
årsmødet 2002

I forbindelse med DASAIM’s 
årsmøde 2002 gennemførte 
organisationskomitéen en lille 
spørgeskemaundersøgelse blandt 
deltagerne om, hvorledes de fik deres 
mødegebyr finansieret.

Af de i alt 300 deltagere fik vi svar 
fra 189 (svarprocenten er 63%). 

Figuren illustrerer hvordan forskellige 
lægegrupper får finansieret deres 
årsmødedeltagelse. Det er glædeligt, 
at langt de fleste læger får deres 
deltagelse betalt af arbejdsgiverne, 
men trist, at der fortsat er ca. 45 læger, 
som må betale selv.

Og så håber vi, at langt flere af vore 
yngre kolleger får mulighed for at 
deltage i årsmødet 2003.

Jakob Trier Møller

THE COCHRANE ANAESTHESIA REVIEW GROUP

COCHRANE ANÆSTESI GRUPPE (CARG), som bygger på frivillig arbejdskraft og er en del af den internationale 
forskningsorganisation COCHRANE COLLABORATION, har til formål at udarbejde systematiske oversigter 
over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje.

Gruppen er åben for enhver med interesse i evidensbaseret medicin og anæstesiologi. Vi udarbejder systematiske oversigter 
over væsentlige emner inden for anæstesi, intensiv terapi, smertebehandling af akut syge patienter (præhospitalsbehandling), 
etablerer specialregister over relevante videnskabelige undersøgelser og deltager aktivt i internationale kongresser. 

Cochrane Anæstesi Gruppes Redaktion
Anæstesiologisk Afd. R, Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV
Tlf. 3531 3014 - Fax 3531 3339
E-mail: carg@cochrane.dk

Cochrane Colloquium, Barcelona, Spain
25. oktober til 1. november 2003

For yderligere oplysninger: cochrane@cochrane.es

Finansiering af deltagelse i årsmødet 2002
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Ansøgningsfristen er 30. april og 
30. september. Der foreligger ikke 
ansøgningsskemaer. Ansøgningen 
sendes til Jensa la Cours Legat, att.: 
Advokat Finn Altschuler, Bredgade 23, 
1260 København K.

Lippmann Fonden
Lippmann Fonden kan søges af 
personer, der måtte have brug 
for støtte til lægevidenskabelige 
og humanitære formål inden for 
anæstesiologien. Der foreligger 
ikke ansøgningsskemaer, men 
ansøgningerne skal sendes til 
formanden for DASAIM. Uddelingen 
finder sted i forbindelse med den 
årlige Husfeldt-forelæsning. Der vil 
blive uddelt 1-4 portioner, primært til 
udgifter i forbindelse med uddannelse 
og studier i udland. Fondet støtter 
ikke rejseudgifter til kongresrejser 
og lignende, hvor man ikke er 
aktiv deltager. Ansøgningsfrist 1. 
oktober.

Dameca-legatet
Dameca-legatet, der blev oprettet 
i 1995, kan søges af personer og 
grupper med speciel interesse indenfor 
området inhalationsanæstesi og/eller 
monitorering. Der er kr. 50.000,- til 
rådighed pr. år og legatet kan uddeles 
i flere portioner. Legatet støtter ikke 
kongresrejser, hvor deltageren ikke 
er aktiv deltager. Der foreligger 
ikke egentligt ansøgningsskema. 
Ansøgninger skal sendes til formanden 
for Dansk Selskab for Anæstesiologi 
og Intensiv Medicin. Uddelingen 
finder sted i forbindelse med årets 
Husfeldt-forelæsning, og formanden 
for DASAIM og direktøren for 
Dameca a/s er bedømmelsesudvalg. 
Ansøgningsfrist 1. oktober.

Professor, overlæge Sophus H. Johansens 
Fond af 23. august 2981
Fra ovennævnte fond kommer et beløb 
til uddeling i én eller flere portioner. 
Fonden yder støtte til yngre lægers 
forskning inden for anæstesiologien, 
dvs. anæstesi, intensive terapi, 
smertebehandling og præhospital 
behandling.

Ansøgning sendes til overlæge Doris 
Østergaard, anæstesiologisk afdeling, 
KAS Herlev senest den 1. oktober. 
Uddelingen finder sted i forbindelse 
med DASAIM’s generalforsamling.

Holger og Ruth Hesses mindefond
Fondens formal er at yde støtte 
til forskning og udvikling inden 
for naturvidenskaberne. Støtte 
ydes primært til forskning og 
udvikling af metoder og apparatur 
inden for anæstesiologien eller 
til akut behandling af lunge- og 
kredsløbsproblemer. Legatet uddeles 
til enkeltpersoner eller institutioner i få 
portioner. Der foreligger ikke specielle 
ansøgningsskemaer, men ansøgning 
med kortfattet beskrivelse af projekt 
inkl. budget, tidsplan, kortfattet 
curriculum samt oplysninger om evt. 
ansøgning om støtte fra andre steder.

Ansøgning i 3 eksemplarer sendes til 
Holger og Ruth Hesses mindefond, 
c/o Inga Hesse Kovstrup, Brandsøvej 
17, Skærbæk, 7000 Fredericia. 
Ansøgningsfrist 1. oktober. 

Ansøgningsmaterialet vil blive 
behandlet fortroligt. Såfremt legatet 
tilfalder en anæstesiolog, finder 
uddelingen sted i forbindelse med 
DASAIM’s årsmøde.

Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fond
Fondens formål er at fremme dansk 
anæstesiologi videnskabeligt og fagligt 
under følgende former:

1) Uddeling af disponibelt beløb efter 
bestyrelsens skøn, som anerkendelse 
for et originalt videnskabeligt arbejde 
eller bemærkelsesværdig faglig 
indsats.
2) Ydelse af tilskud til studierejser 
til yngre anæstesiologer, som har 
ydet en videnskabelig indsats eller til 
anæstesiologer, som ønsker at studere 
specielle emner.
3) Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-
forelæsning” ved et af DASAIMs 
møder.
4) Ydelse af tilskud til invitation af 
udenlandske foredragsholdere.

Ansøgningen stiles til fondens 
bestyrelse og fremsendes til Dansk 
Anæstesiologisk Selskabs Fond, 
att.: Advokat Finn Altschuler, 
Bredgade 23, 1260 København K. 
Ansøgningsfristen er 30. april og 
30. september.

Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse 
og forskning af rygmarvsanæstesi, 
herunder specielt risikoen for og 
behandling af opstået lammelse og 
følgetilstande. Såfremt der på grund 
af udeblevne ansøgninger til det 
ovennævnte formål, kan legatets afkast 
anvendes til forskning vedrørende 
centralnervesystemets funktion i 
relation til anæstesi. Legatet uddeles 
to gange årligt til enkeltpersoner, 
institutioner, institutter eller 
etablerede forskningsprojekter, 
hvor dette måtte skønnes at være 
i overensstemmelse med legatets 
formål. Uddeling sker i portioner 
efter legatbestyrelsens skøn. 

Legater
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2003
1. Danske Thoraxanæstesiologi 
Symposium ”Hjertetransplantation 
& Artificial Organ Support”
4. april 2003, Skejby - Auditorium A, 
Skejby Sygehus
Info: c-j.jakobsen@dadlnet.dk 

Challenges in End-of-life Care in the 
ICU
Society of Critical Care Medicine
24-25 april, Brussels, Belgium
Info: www.esicm.org

DSI Institut for Sundhedsvæsen; 
Sundhedsøkonomi 2003
14-15 maj + 25. august, Hindsgavl Slot + 
København
Info: www.dsi.dk
e-mail: dsi@dsi.dk

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

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

Obstetric Anaesthetists’ Association 
Annual Meeting
5 – 6 juni 2003, Cardiff
Info: www.oaa-anaes.ac.uk
e-mail: registrations@oaa-anaes.ac.uk

27th SSAI-kongres
16 - 20 august 2003, Helsinki
Info: congrex@congrex.fi
 www.congrex.fi

1st International Congress on 
Evidence-based Perioperative 
Medicine
22 –23 august, Geneve, Schweiz
Info: www.hcuge.ch

29th Annual Scientific Meeting of 
EUBS
(European Underwater and 
Baromedical Society on Diving and 
Hyperbaric Medicine)
27 – 31 august 2003, København
Info: www.hbo.dk
e-mail: ccs@conventum.dk

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

DSI Institut for Sundhedsvæsen; 
Sundhedsøkonomi 2003
30 sept. – 1. okt. + 28. januar (04), 
Hindsgavl Slot + København
Info: www.dsi.dk
e-mail: dsi@dsi.dk

ESICM Annual Congress
5 – 8 october, Amsterdam, Netherlands
Info: www.esicm.org

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

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

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

57th Postgraduate Assembly in 
Anesthesiology (PGA)
12 – 16 december 2003, New York City, 
USA
info: www.nyssa-pga.org 
e-mail:  kurt@nyssa-pga.org

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

Obstetric Anaesthetists’ Association 
Annual Meeting
16 – 17 april 2004, Versailles, France

Info: www.oaa-anaes.ac.uk
e-mail: registrations@oaa-anaes.ac.uk

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

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

DASAIM Årsmøde
4.-6. november
info: www.dasaim.dk
e-mail:  sekretariat@dasaim.dk

2005
Obstetric Anaesthetists’ Association 
Annual Meeting
12 – 13 maj 2005, London
Info: www.oaa-anaes.ac.uk
e-mail: registrations@oaa-anaes.ac.uk

All Africa Anaesthesia Congress
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
3.-5. november
info: www.dasaim.dk
e-mail:  sekretariat@dasaim.dk
 

Kongreskalender
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De første knapt 100 år efter Clark i 
1842 for første gang anvendte æter til 
universel anæstesi, stod kirurgerne 
i Danmark selv for anæstesierne, 
der i øvrigt i stor udstrækning 
var lokalanæstesier. Efterhånden 
vandt universel anæstesi med især 
Wanschers maske dog mere og mere 
frem.

Det blev almindeligt, at en 
sygeplejerske under kirurgens 
ledelse, administrerede anæstesien. 
Med thoraxkirurgiens fødsel og 
udvikling i Danmark i 1930’erne 
opstod imidlertid behovet for bedre 
uddannede ”narkotisører” – et behov, 
som ikke mindst thoraxkirurgen 
professor Erik Husfeldt tidligt indså 
(det er bl.a. derfor vi fejrer Erik 
Husfeldt med en forelæsning hvert år 
på DASAIM’s årsmøde).

Som følge heraf begyndte flere yngre 
læger at uddanne sig til narkoselæge, 
heriblandt Ernst Trier Mørch. I 
1943 blev han Erik Husfeldts og 

dermed Rigshospitalets første ”faste 
narkotisør”. Hermed blev han også 
den første læge i Danmark, der blev 
ansat på fuld tid som honorarlønnet 
anæstesilæge.
Året efter - d. 1. marts 1944 - blev 
Willy Dam ansat som narkoselæge 
på Bispebjerg Hospital, men vel 
at mærke på kirurgisk afdeling 
og 3 år senere blev der oprettet 
flere faste anæstesilæge-stillinger 
(afdelingslægestillinger) på 
kirurgiske afdelinger, i Københavns 
Kommune. Endelig fik Københavns 
Amt i 1948 en fast anæstesilæge på 
Gentofte Amtssygehus (E. Weinø 
Andersen). I 1949 oprettedes Dansk 
Anæstesiologisk Selskab og i 1950 
Nordisk Anæstesiologisk Forening. 
Endelig blev anæstesiologi i 1951 
anerkendt som et selvstændigt 
speciale i Danmark og landets 6 første 
anæstesilæger (1. februar 1951) blev 
Erik Weinø Andersen, Willy Dam, 
Bjørn Ibsen, E. Winther Johansen, O. 
Jacobi og E. Trier Mørch.

Men det var altså først i 1953, mere 
end 100 år efter Clark gav den første 
æteranæstesi, at Danmarks første 
anæstesiafdeling blev oprettet på 
Rigshospitalet med Ole Secher som 
chef og med en stab på 3 yngre læger. 
Herefter gik det imidlertid stærkt: 
Anæstesiafdelinger oprettedes på 
Finsen Instituttet 1. august 1953 (H. 
Ruben), Bispebjerg Hospital 1. april 
1954 (W.Dam), Kommunehospitalet 
i København 1. april 1954 (B. Ibsen) 
og på Gentofte Amtssygehus 1. 
september 1954 (Weinø Andersen). 

Den 1. april fejrer vi på Rigshospitalet 
50-året for oprettelsen af landets 
første anæstesiafdeling med et 
symposium: Anæstesiologien på 
Rigshospitalet før, nu og i fremtiden, 
efterfulgt af en reception (se 
programmet). Vi håber, at mange har 
lyst til at være med til at festligholde 
dagen. Alle er hjerteligt velkomne.

På arrangementkomitéens vegne
Jørgen Viby Mogensen

• PROGRAM •
Anæstesi på Rigshospitalet • 1. april 1953 - 1. april 2003 •

• SYMPOSIUM
Auditorium 1, kl. 15.30 – 17.00

- ANÆSTESIEN PÅ RH I HISTORISK PERSPEKTIV
pens. overlæge Erik Jakobsen, pens. overlæge Jørgen Rosen og

an.sgpl. Ulla Timm

- STATUS FOR ANÆSTESI- OG INTENSIVAFD.
prof. Jørgen Viby Mogensen UFU, AN-OP, HOC

- ANÆSTESIOLOGIEN SET MED EN KIRURGS ØJNE
ovl. Michael Kosteljanetz (neurokirurgisk afd.)

- SYGEHUSVÆSENET – HVAD KAN VI FORVENTE?
cand.scient.pol. Lotte Aabel Østergaard

Institut for Fremtidsforskning

- VISIONER OG UDVIKLING FOR FAGET
ovl. Michael Wanscher, Thoraxan., HJE

afd.læge Lars. S. Rasmussen, AN-OP, HOC

• RECEPTION
Repræsentationslokalerne, Direktionen, kl. 17.15 – 19.00

50årsanæstesiologipåRigshospitalet
Den 1. april 2003 er det 50 år siden, landets første anæstesiafdeling blev oprettet på Rigshospitalet
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EUBS 2003
29th Annual Scientific Meeting of the European 

Underwater and 
Baromedical Society on Diving and Hyperbaric Medicine

I dagene 27-31 august 2003 afholdes ovennævnte møde på 

Panum Instituttet, Københavns Universitet. 

Foreløbige emner

• Akkreditering, sikkerhed og vedligeholdelse af HBO enheder

• Dykning med rebreather system 

• Intensiv terapi og HBO behandling

• Blandgasdykning

• Eksperimentel HBO behandling

• Klinisk HBO behandling

• Dykkerfysiologi

• Diabetes og dykning

• Astma og dykning

Ud over forelæsninger vil der være workshops, foredragskonkurrence, 
udstillinger m.v.
For interesserede vil der inden kongressen være mulighed for 
deltagelse i en dykkertur.

Selve mødet holdes på Panum Instituttet i København, men søndag 
den 31. august flyttes den sidste del af mødet til kunstmuseet 
Louisiana i Nordsjælland.

Mødet afholdes af Trykkammeret, Anæstesi- og operationsklinikken, 
HovedOrtoCentret, Rigshospitalet i samarbejde med EUBS.
Organisationskomite: overlæge, dr.med. Erik Jansen, afdelingslæge 
Ole Hyldegaard Larsen og afdelingslæge Christian Risby Mortensen, 
Trykkammeret, Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret 
4231, Rigshospitalet, 2100 København Ø. 

Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden www.HBO.dk eller 
fås hos sekretær Marianne Jensen, Anæstesi- og operationsklinikken, 
HovedOrtoCentret 4231, Rigshospitalet, 2100 København Ø, tlf. 3545 
3467, mail: marianne.jensen@rh.dk.

����������� ���������������������������������������������������������������
������������� �������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������ �������� ��� �������� �� ��� ����� ������ �� ��� ������������� ������
����������������������������������������������������� ������������������������
���������������������������� ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����������� �������� ������� �������������� ������������ ������ �����
������������� ��������� ���� ������������� ��� ���� ����� ���������� ���������
������� ��� ����� ����� ������ ���������� ���� ��� ���� ������� �������������
��������������� ����� ���������� ���� ���� ���� �������� ������� �������������� �����
�������� ������ ���� ������ ������� ������������� ��������������� ��� ���������
���� �������� ������������� ���� ������� ������������� ������ ���� ����������� ����
��� ������������ ���� ���������������� ����� ��� ����� ���������� �����
������������������� �������������� ����� ���� ���� ������� ����� ������ �����
���� ����������������� ���������� ���� ���������� ���� ����� �������������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������
����������������� �������� ����������� �������� ���� �������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������������������� ���������������������������
���� ������� �������� ���� ������ ���� ���������� ��������������� ������������ ����
���������� �������������������� �������� ���������� ��� �������������������
����������� �������� ���������� �������� ��������� ���� ����������� ���
��������� �� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ������������ ������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� ���� ����� ����������� ����������� ����� ���� �������������
��������� ���� ������������� ���� ����������� ��� �������� ������ ��� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� �������������������������������������
��� ���������������� �������� ������ ���� ��� ����� ����� ������ �� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ������������������������������������
���� ����������� ���� ���������������� ������������� ���� ������ ��� ����������� ��
���������� ���� ������������� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ������ ��
��������� ������� ����������� ���� ���������� ��������� ���� �������� ������
����������� ���������� ���� ������� ������ ����������� ������������ ���� ����� ���
������������� ���� ������������ ���� ��� ���� ����� ��� ��������������� ���� ������
����������� ������� ���� ���������� ���������� ���� ���������� ���� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����� ��� ����������� ���� ������������������ ���� ��� ����������� ��
������ ��� ���� ���������� ��������������������� ������������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�� ��� ���������� ��� ���� �������� �������������� �������������� ���� ��������
������ ������ ���� ������������� ����� ��� ������� ����� ������ ����������� ��� ��������
������������ ������ ����� ������� ��� ��������������������������� �������� ���
��������������������� ������ �������������� ���� ������ ������� ���� ���������
�������������������� ����������������������������������������������������������
��������� ������������ ������������� ���� �������� �������������� �������
���������������������������� �������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������� �������� ��� ������������ ��� ������������ ���� ��������
������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ���� ������ ��������� ���������������� ������ ���� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������ ������� ������� ����������� ������������ ������������ ����� ����������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ���� ������������� ���� ����������� ���������� ������ �������
����������������������� �������������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ������ ������ ������� ��� ������������ ���
��������������������������������������������������������������� ������������������
��������� �������������������������������������������� ����� ���� ������ �������
������������ �������������� ���� ���������� ��� ����������� �������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ������������� ������� ������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� �������� ������ ������������ �������������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������� ����������������� ��������������� ��������� ��������� ���������
������������� ��� ���� �� ������������ ���� ����� ��� ������ ����������� ��� ���� ����
���������� ���� ����� ��� ���������� ����� ����������� ���������� �������������������
������������� ������� ��������������� ����������� ����� ����������� ��� �����������
������� ������� ��� ����������� ��� ���� ����� ���������� ���� ����� ��� ����������
������������� ���������� ��������������� ������������ ����������� ���������
������������ ����������� ������������� ����������������� �������� ��� ��������
��������������������������������������� ������������� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ����� ���������������� ��� ���� ����� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ���������������������������������������
���������������� ��� ���� ����� ���������������� ����� �������������� ������
����������� �����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������� �� ��� ������ ���� ��������������� ��� ���� ���� ������� �� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ���������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

http://www.HBO.dk


26 · DASINFO · April 2003
���������������������������26�

���������������
�����������������
�������������������
���������������
����������

��������� �����������
����������

�������������

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

��
���

��
��
��

���
��
��

��
��

��
��
��
��
���

��
��
��

��
��
��
���

��
�
��
��
���

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��

������ ��������������� �����

����� �������� �����

������

������������� ��������

������������� �����

������

������������� ��������

������������������������������������������������������



���� �������������������������������������
����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

���������

�����������������������

� �����������������
� ����������������������

� ����������������������������������
� ������������������
� ����������������������
� �����������������������
� ����������������
� ��������������������������������
� ����������������������
� �������������
� ��������������������

� ������������������
� ��������������
� ����������������������������������
� ������������������������������
� ������������������������������������������������������

��������������������
�������������������������������������
�������������������������������
���� ���������������
���� ����������������
���������������������������

������������������
����������������������
����������������������������������
�����������������������
������������������������������������
���������������������������
����������������������������

���������������

�������������������

���������

���������������������� �������������
������������������������������� ������������

����������������������������������������������



��������������������������
����������������

��������
����������������



30 · DASINFO · April 2003

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 antikoagulationsbehan
dling 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 overfølsomhed
sreaktioner. 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. 
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