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FORSIDE Kridttegning af Alice Madsen

Hej igen! Så er der atter gået 3 måneder og DASINFO er på gaden. Denne 
gang med det store årsmødenummer. Årsmødet er krumtappen i selskabet, 
både økonomisk og indholdsmæssigt. Der tilbydes bred opdatering inden 
for alle grene af anæstesiologien, socialt samvær, mulighed for kontakt med 
selskabets udvalg og direkte indflydelse gennem selskabets generalforsam-
ling. Selv små spørgsmål kan i det forum aflede store ting. Jeg formoder at 
vi f.eks. skal høre lidt mere om ATLS som opfølgning på et lille spørgsmål 
ved sidste generalforsamling. Any questions?

www.dasaim.dk er sprunget ud som professionelt redigeret hjemmeside 
(ved www.doredesign.dk). Det betyder mere logisk opbygning og mulighed 
for, jeg havde nær sagt, enhver funktionalitet. Samtidig har det mindsket 
belastningen af frivillige kræfter med acceptabel omkostningsforøgelse til 
følge. Der kan oprettes alle de opslagstavler, mailinglister og debat fora, der er 
behov for. Disse kan være åbne eller lukkede men jeg vil opfordre til at holde 
så meget som overhovedet muligt åbent!! Kontakt webmaster@dasaim.dk 
hvis der er ønsker, ris eller ros.

På hjemmesiden ligger der et danmarkskort under ”links”. Meningen er 
at alle anæstesiologiske afdelinger skal repræsenteres her, ikke ? Send et 
link eller præsentationsmateriale for afdelingen til sekretariat@dasaim.dk 
hvis I vil have jeres afdeling med på kortet.

SSAI fik sin profil skærpet gennem intensivuddannelsen men har også 
ambitioner på andre områder. Mogens Skadborg er involveret i hurtig 
etablering af SSAI hjemmeside (ja den findes ikke i dag!) hvilket kan være 
en måde at gøre SSAI mere nærværende. Det vil fremgå af vores hjem-
meside når SSAI er på banen.

Hvis du er ved at falde lidt for langt tilbage i sofaen så læs lige rejse-
brevene fra Peter Berlac og Kirsten Møller!

Stig Yndgaard

Everybody knows that 
days are loaded, everybody...
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✦✦✦Leder
I Gentofte har sygehusdirektionen beslut-
tet, at en ny thoraxanæstesiologisk inten-
siv afdeling og thoraxanæstesiafsnittet 
fremover skal løsrives fra den øvrige 
anæstesiologisk intensive medicinske te-
rapi og de øvrige anæstesiafsnit. - under 
forudsætning af bevilling af økonomiske 
midler forstås. Dette er ikke sket endnu, 
men forventes i nærmeste fremtid. Så 
langt så godt. Hvad der er knap så godt 
er, at man som led i denne konstruktion 
påtænker at ansætte alt personale, herun-
der anæstesiologerne, der skal behandle 
patienterne, mens de er til operation og 
indlagte til den intensive medicinske 
terapi, under den thoraxkirurgiske afde-
lingsledelse, med en specialeansvarlig 
anæstesiolog som mellemleder. Efter 
DASAIMs mening er kæden her hoppet 
af. Der er ingen tvivl om, at man med cen-
terdannelser og lignende konstruktioner 
har kunnet etablere funktionelle enheder 
med en ledelsesmæssig kompetence inden 
for netop ledelse, som der er stor behov 
for i det danske sygehusvæsen. Diverse 
modeller har netop været præget af, at man 
fokuserer på ledelsens nødvendige bidrag 
til en effektiv og ressourcebalanceret over-
føring af de politiske måls prioritering til 
den faglige – og daglige indsats der ydes af 
netop læger og sygeplejersker. Men anæ-
stesiologer skal selvfølgelig have anæste-
siologer, som deres faglige ledere - ellers 
mister faget sin identitet. Det er velkendt 
at netop den lægelige afdelingsledelse 
udover de lokale organisatoriske opgaver 
tillige er faglige ledere for de mennesker 
der er ansatte i organisationen, hvorfor 
den lægelige afdelingsledelse typisk skal 
rekrutteres blandt fagets udøvere. Vil en 
sådan faglighed alene kunne varetages 
gennem en specialeansvarlig overlæge, 
hvis denne ikke har de budgetmæssige, 
forhandlingsmæssige, ledelsesmæssige 
kompetencer der er nødvendige for at kun-
ne implementere de faglige prioriteringer 
i afdelingen? Vil den kunne varetages af 
en daglig lægelig afdelingsledelse der ikke 
har den faglige forankring i anæstesiologi-

en? DASAIM mener NEJ. Selskabets mere 
end 1000 medlemmer er bekendte med, 
at en lang række anæstesiologer overalt 
i landet leder centre og er cheflæger eller 
direktører. Men de gør dette pga. deres 
ledelsesmæssige kvalifikationer, ikke 
fordi de er anæstesiologer. Det er godt 
– for det faglige ansvar for den daglige 
drift hører hjemme i en afdelingsledelse, 
med de faglige kompetencer som faget 
indebærer og nødvendiggør. Det forekom-
mer DASAIM indlysende, at der intet er 
ved et pålagt ansvar, i dette tilfælde som 
specialeansvarlig, hvis det ikke ledsages af 
de kompetencer der normalt er knyttet til 
ledelse på afdelingsledelsesniveau. I tider 
hvor det er ”hot” at tale om det sammen-
hængende sundhedsvæsen, virker det 
som en anakronistisk idé at løsrive den 
daglige ledelse fra den faglighed som de 
enkelte specialer repræsenterer. Der er 
tale om en regression til tidligere tider, 
hvor anæstesiologien var ikke-eksiste-
rende som selvstændigt speciale og det 
at give ”narkose” var noget man satte 
yngste mand i afdelingen (den kirurgi-
ske) eller en sygeplejerske med et kort 
æterkursus til. Man har med det forelig-
gende forslag sendt et signal der viser, 
at man ikke har ledelsesmæssigt fokus 
på, at anæstesiologien og den intensive 
medicinske terapi er et lægeligt speciale 
med en høj ekspertise, funderet i viden-
skabelig erkendelse og faglig udvikling. 
En udvikling og en ekspertise der er et 
afgørende og uafviseligt fundament for 
de behandlingsmæssige fremskridt der 
er sket i de 50 år der er gået siden den 
intensive medicinske terapi blev opfun-
det i København som en anæstesiologisk 
specialitet. Der hersker stor anerkendelse 
af dette overalt i verden. Det fremgår af 
Sundhedsstyrelsens vejledning vedrø-
rende specialeplanlægning, at det fortsat 
er en anæstesiologisk specialitet at drive 
intensiv medicinsk terapi og give anæstesi. 
Det kan ikke accepteres, at man lokalt i 
landet sidder dette overhørigt. DASAIM vil 
gøre alt hvad det magter for at bekæmpe 
denne tendens – naturligvis i håbet om, 

at det er de gode argumenter der vinder i 
sidste ende – og ikke overvejelser af mere 
lokal art eller uinteressante overvejelser 
om hvilke interessenter der har den største 
magt i det danske sundhedsvæsen. 

Blandt sådanne gode argumenter er, at 
strukturændringer der baseres på over-
vejelser om, hvorledes organisationen 
kan tilpasse sig krav om, at et integreret 
system mellem kirurgi og anæstesi er 
formålet og som giver funktionalitet til 
ønsket om, at man i behandlingen af de 
samme patienter har et  fælles interesse  
om at fremstå indadtil såvel som udadtil 
som en enhed, der har fokus på netop én 
bestemt patientgruppe. Dette kan  opnås 
med etablering af tværfunktionel ledelse 
som alle, såvel kirurger som anæstesiolo-
ger (og andre), kan referere til gennem de-
res specialebærende fags faglige ledelse. 
Men den faglige ledelse skal ikke blot få de 
daglige ”produktionsomstændigheder” til 
at fungere. De skal også sikre rekruttering 
til specialer og fagområder, sikre kvalitets-
udvikling af fag og afdelingsprocedurer, 
sikre strukturerede videreuddannelses- og 
efteruddannelsesforhold, tage vare på de 
arbejdsmiljømæssige vilkår, skabe rammer 
og muligheder for enkeltpersoners såvel 
som organisationens faglige innovation, 
sikre gode samarbejdsrelationer og tvær-
faglig udnyttelse af de enkelte specialers 
bidrag til den samlede aktivitet der foregår 
på et moderne sygehus, etablere teamdan-
nelser inden for specifikke behandlinger 
og procedure osv. Hvis et enkelt medicinsk 
specialebærende fag oplever isolation, og 
ikke er en ligeværdig partner i nødven-
dige organisatoriske forhold, bliver det 
meget vanskeligt at leve op til alle disse 
forpligtelser – risikoen for stagnation og 
efterfølgende regression, manglende 
rekruttering, kvalitetstab i stedet for 
–udvikling, indebærer også en risiko for 
fremtidens patienter som sygehusenes 
ledere ikke må lukke øjnene for.

Mogens K. Skadborg

Leder om ledelse – eller – DASAIM er foruroliget!
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✦✦✦17. juni 2003 
Dannebrog vejrer ved Edens have i om-
rådet mellem floderne Eufrat og Tigris i 
Basrah regionen i det sydlige Irak. Civili-
sationens fødested og vugge, Ur, Babylon, 
Adam og Eva. Æblet og slangen....

Selv slangen vil have svært ved at 
overleve i dette tidligere så frodige og 
frugtbare sted. Her 10 dage efter ankomst 
til Camp Eden, rækker kræfter, overskud 
og ikke mindst strømforsyning nok til en 
hurtig mail. 

Efter en 5 dages »luksus akklimatise-
ringsophold« i Kuwait i en engelsk telt-
lejr, rykkede vi over grænsen til Irak med 
retning mod vores Area Of Responsibility 
(AOR), som ligger ved Eufrat og Tigris 
sammenløb ved byen Al-Qurnah. Vores 
AOR er på størrelse med Fyn, og ligger 
klods op ad grænsen til Iran.

Lejrområdet blev hurtigt omdøbt til 
Camp Hell, helvedes forgård. Fanden 
selv har opgivet dette sted sammen med 
adskillige tusinder Irakiske soldater, hvis 
udbrændte og sønderskudte efterladen-
skaber fra flere krige ligger strøet overalt 
i terrænet i vores umiddelbare nærhed. 
Døde kampvogne og artilleripiecer er stort 
set det eneste forstyrrende element i det 
triste og monotone landskab, der bare

strækker sig uendeligt i alle retninger. I 
hvert fald de dage eller timer hvor der ikke 
er sandstorme. Jorden her består af grålig, 
pudderfint sandstøv, som hvirvler op bare 
man ser på det. Vi har 10 - 20 tornadoer 
(»twisters«) per dag, hvoraf de 2 - 3 af dem 
gerne lægger vej igennem lejrområdet og 
ommøblerer alt hvad der ikke er surret 
fast. Luften - og dermed mund, næse og en 
god portion af bronkietræet - er konstant 
fyldt med støv. Efter solnedgang krydres 
luften med ca. 1 millard flyvende og bi-
dende insekter per kubikcentimeter. Til 
gengæld har vi ikke set så mange skor-
pioner siden vi forlod Kuwait, hvilket er 
meget rart da vi ikke har senge endnu 
og ligger direkte på jorden. Støvet finder 
ind overalt, og alle går rundt smurt ind i 
et tykt lag, svedklistrende sandstøv. Alle 
er møgbeskidte fra inderst til yderst hele 
tiden. Temperaturen ligger på 55 - 60 
grader i skyggen og 50 grader i teltene 
uden air-con. Vinden afkøler udenfor, og 
ingen kan holde ud at være indendørs i 
»siesta perioden« fra 1100-1700. Air-con 
maskinerne bryder sammen under de eks-
treme varmeforhold, så de få resterende 
maskiner holdes kun kørende om natten, 
hvor vi kan holde temperaturen nede på

35 grader. Vi er dog løbende blevet lovet 
flere, bedre maskiner...

Man vågner hver morgen med bragende 
tømmermænd, bare uden fornøjelsen af 
en forudgående fest. En bekendt hjem-
mefra (tidligere brandmand ved Lægeam-
bulancen, nu ved Folkekirkens Nødhjælp, 
de-mining group) dukkede op til gensidig 
overraskelse og begejstring. Han hørte 
lidt om vores problemer, og om hvordan 
vi forsøgte at bringe drikkevandet ned på 
26 grader i kølecontaineren, hvor vi ellers 
behandler hedeslagspatienterne. Dagen 
efter kom han på besøg igen iført 5 x 200 
liters frysere som gave - there was much 
rejoicing! 

Ingeniørerne knokler i døgndrift med 
livet som indsats og absolut mod lægelig 
råd, for at bygge lejr og etablere perma-
nente FAB (præfabrikerede containere) 
behandlingsenheder, boliger, kontorer 
mv. Grus/sten er indkøbt og er ved at 
blive strøet ud over området for at holde 
styr på det »lokale« støv, strømkabler er 
udlagt til alle telte og der er vand nok til 
2 minutters badetid per mand per døgn. 
Køkkenfaciliteter forventes oppe og køre 
om nogle dage, hvilket betyder en glædelig 
afsked med de amerikanske feltrationer, 

E-mail fra paradis
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vi har levet af de sidste 10 dages tid. De 
danske feltrationer kunne ikke klare kli-
maet – dåserne med leverpostej og makrel 
i tomatsovs eksploderede i varmen. Fra 
næste uge og fremefter skulle der være 
vand nok til lidt tøjvask og måske kommer 
der senge og madrasser også. Men det 
sagde de også i sidste uge. Vi har taget 
gode billeder af nogle af de containere, 
der er nåede frem til os på indeværende 
tidspunkt, bl.a. et med sneskrabere, 
hækkesaks, græsslåmaskine og tøsalt i 
sækkevis.

Infirmeriet kæmper mod elementerne 
og Hærens Materiel Kommando for at 
opretholde hygiejne, sundhed, pleje og 
behandling af bataljonen under disse 
ekstreme forhold. Sand/støv, sved og 
varme gøre det nærmest umulig at 
opretholde noget der ligner aseptiske 
forhold. Antibiotika hænger meget løst 
af samme årsag. Medicincontaineren 
med udstyr og medicin dukkede først 
op dag 9, og vi har hidtil måtte klare os 
med hvad vi hver især har pakket hjem-
mefra og til flyturen. En uventet gave fra 
en amerikansk medical batalion, som var 
på vej hjem fra Kuwait, reddede os igen-
nem vores værste krise med adskillige 
tilfælde af dehydrering, heat exhaustion 
og et enkelt regelret heat stroke (+ ca. 100 
almindelige skader/sygdomstilfælde). En 
1⁄2 lastvognfuld amerikanske i.v.-væsker, 
infusionssæt, medicin og overvågningsud-
styr, som ellers skulle brændes som affald, 

reddede danskerne fra sig selv. Nu hvor vi 
har fået vores egne forsyninger fremme, 
donerer vi det amerikanske udstyr til de 
lokale irakiske hospitaler. Fra og med dag 
8 er infirmeriet »up and running« på fuld 
kraft, dog fortsat i telte. Et telt er indrettet 
som »Traumemodtagelse«, med opstilling 
til 5 sårede og det andet telt har funktion 
som sengestue/observationsafsnit. Vores 
første patient – en iraker, som sigtede med 
sit gevær mod en af vores patruljer, men 
blev selv ramt først – døde umiddelbart 
efter ankomsten til lejren. Ambulance-
SISU’erne (pansret 6-hjulskøretøjer) er 
blevet pakket som lægeambulancer 
hvad angår medicin og udstyr, og læge 
+ sygeplejerske rykker med ud. Er ak-
tuelt på 5 minutters beredskab (sover 
fuld påklædt) grundet missioner ved 
Jægerkorpset i området. Beredskabet er 
afprøvet flere gange, såvel øvelsesmæs-
sigt som ”skarpt”,  til fuld tilfredsstillelse, 
og evakueringsruten til UK felthospital 
sydvest for Al-Basrah gennemkørt flere 
gange. Har fået gode kontakter både på 
UK felthospitalet samt US 47th Combat 
Support Hospital ved Kuwait City. Mang-
ler at hilse på Tjekkerne, som også har et 
hospital i Al-Basrah, og som rygtevis har 
velsmagende non-alkoholisk pilsner... PX-
forholdene i det sydlige Irak er elendige 
- alt skal medbringes hjemmefra.

Udover varme/dehydreringsproblemer-
ne, er det største problem i selve lejren hy-
giejnerelaterede hudsygdomme grundet 

de beskidte forhold, varmen og manglen 
på vand. Herudover har der været en del 
øjenbetændelse grundet den konstante 
irritation fra støvet samt beskidte for-
hold generelt. I øvrigt kun småskader og 
almindelige lidelser.

Påklædningen blev meget hurtigt 
ændret fra fuld kampuniform til »fri« 
påklædning, hvilket giver et temmelig 
underholdende »gadebillede« her på 
byggepladsen, hvor vi bor. Hovedpå-
klædning påbudt - gerne festligt - efter 
Doctors orders.

Toiletforhold svarer nogenlunde til Ros-
kilde Festival (dag 3), spritdunke udenfor 
til håndhygiejne. Efterhånden som dagene 
går, kommer der mere »struktur« på lej-
ren. Containerne er efterhånden blevet 
fundet i havnen og transporteret heroppe, 
men i tilfældig rækkefølge. Forholdene 
er så dårlige i lejren med støv og varme, 
at Staben har måtte flytte fra Bataljonen 
ind til Al-Qurnah by, ca. 30 min. kørsel 
herfra. De er indlogeret i englændernes 
tidligere hovedkvarter, et gammelt Baath-
parti højborg midt i byen. Her kan de få 
computere og kommunikationsudstyr til 
at virke. Desværre betyder det, at vi reelt 
indtil videre er afskåret fra omverden: alt 
satellitudstyr til internet og telefon er 
hos staben, så der er ingen mulighed for 
at checke email/ringe hjem medmindre 
man har et »tjenestlig ærinde« hos staben. 
Grundet den ekstreme situation, er det 
ikke velset (= ikke muligt) med ikke-ope-
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rationelle opkald/emails her i startfasen. 
Forbindelsen er desuden elendig og un-
derdimensioneret med 2 kb/min (ingen 
mulighed for at sende billeder). Denne 
mail er skrevet på diskette i lejren og 
taget med på »sygebesøg« hos staben. 
Området er uden mobiltelefondækning. 
Snailmail (almindelig post) flyves 2 gange 
om ugen. 

Trods forholdene er humøret højt hos 
de fleste og alle knokler som besatte på 
byggepladsen, uanset funktion/alder/
charge. Set udefra må det dog snarere 
ligne en flok pensionister i ergoterapi 
med det tempo vi er nød til at holde på 
grund af varmen.

Ragede håret af i går. 

Camp Eden - 1. juli 2003
Så er der gået en måned hernede i Pa-
radis. Der sker dagligt små fremskridt 
vedrørende vores forhold i lejren. Små 
forbedringer, der i sig selv ikke synes at 
være så vigtige, men som hernede får en 
helt anden betydning. Eksempelvis fik vi 
endelig udleveret feltsenge og træ til gulv-
lægning i går. Bare det, at kunne slippe for 
at sove på jorden blandt mus, kæmpe-ed-
derkopper og skorpioner er ubeskriveligt 
luksuriøst! Køkkenet kom op at køre for 
en uge siden, så nu får vi 3 solide, danske 
måltider dagligt: rundstykker til morgen-
mad, pålæg til frokost og gerne en meget 
tung traditionel ret, såsom flæskesteg med 
tilbehør, til aften. Folk er af samme årsag 

holdt op med at tabe sig - kiloene er ellers 
raslet af bataljonen som helhed de første 
3 uger. Hovedparten har kunne ”tåle” 
det, men enkelte var begyndte at ligne en 
udflugt fra Neuengamme. Alle er nu fuldt 
akklimatiseret og knokler løs i 55-60 grader 
(70+ grader i solen) som det var en dansk 
forårsdag. Vandindtaget ligger dog stadig 
på 12-15 liter under arbejde og vi har ikke 
set hedslags/dehydrerings-problemer de 
sidste 10 dage. Vi fik ellers en grim påmin-
delse om hvor slemt det har været, da vi i 
går blev orienteret om 3 dødsfald hos en 
nyankommen Britisk styrke. To soldater 
blev fundet døde, svært dehydreret, på toi-
lettet og en tredje blev fundet død udenfor 
lejren, hvor han var løbet en tur uden vand 
og efterfølgende faret vild. 

Der er også blevet oprettet en con-
tainer-baseret internetcafe, hvor der er 
opstillet 3 maskiner opkoblet via satellit. 
Forbindelsen er temmelig upålidelig, og 
der er gerne 1-11⁄2 times kø for at komme 
til. Når man endelig er nået frem, må 
man nøjes med 15 minutter online, lige 
tid nok til at checke/læse mail. I begyn-
delsen fandt vi på at skrive mails på f.eks. 
infirmeriets computer og tage en diskette 
med op til internetcafeen. Det viste sig 
dog desværre hurtigt, at levetiden for en 
diskette (med indhold) er ca. 5 minut-
ter uden for køleskab... Siden hen er 
sanitetsdelingens bærbare pc’ere blevet 
inddraget af Staben, idet over halvdelen af 
deres egne stationære computere er døde 

i varmen/støvet. Kampen er taget op på 
højeste niveau og fortsættelsen af historien 
om elektronisk krigsførsel i Camp Eden 
følger... Velfærdstelefoner er også blevet 
oprettet, med tilsvarende ventetid i kø. 3 
telefoner til 400 mand i et område uden 
mobiltelefondækning. Selvom det er for 
lidt, har det gjort en kæmpe forskel at 
man nu kan ringe hjem og snakke med 
familien. 

På trods af at alle knokler som gale, går 
det meget langsomt med selve lejropbyg-
ningen. Grundet det øgede trusselsniveau 
er hovedindsatsen rettet mod forsvarsba-
stioner, shelters mv., hvilket betyder at 
oprettelse af container-baserede, air-con 
kontorer/boliger/faciliteter er udskudt på 
ubestemt tid indtil videre. Infirmerikom-
plekset, med skadestue/modtagelse, in-
tensivafd., tandklinik, 20 mands sengestue 
mv. har dog fortsat allerhøjeste prioritet 
og vi regner med at holde »flyttedag« fra 
teltene om 4 dage (4 uger forsinket). 

Der har været en del lægearbejde de 
sidste 14 dage, også »traumelæge-rele-
vant”. Der har været en del udrykninger 
til færdselsuheld, både hos egne styrker 
og engelske enheder. Indtil videre har der 
ikke været alvorligt tilskadekomne, men 
det har givet os lejlighed til at afprøve og 
finpudse vores beredskab under ekstreme 
forhold, såvel i terræn som på vej, om da-
gen og om natten. Samarbejdet med det 
engelske felthospital, som ligger sydvest 
for Basrah, er forrygende, og vi har en del 
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goodwill hos dem efter et par indsatser, 
hvor vi har behandlet nogle af deres folk. 
Heli-Evac fungerer upåklageligt med ca. 20 
minutters responstid til den fjerneste del af 
vores ansvarsområde og er blevet benyttet 
flere gange. Største problem er kommuni-
kation, idet de enkelte enheder ikke altid 
kan snakke sammen eller med basen så 
snart vi har forladt lejren. Radioudstyret 
fungerer ikke (VHF) optimalt under de 
lokale forhold, og der er udbredt mangel 
på HF og satellitudstyr. Sammenholdt med 
trusselsniveauet, kører vi altid ud ledsa-
get af mindst 2 pansret, svært bevæbnede 
eskorter og har altid hjelm og fragmen-
tationsvest på. De lange køreafstande og 
manglende kommunikation gør, at vi tit 
først alarmeres sent og først er fremme 
ved skadestedet 1⁄2 -1 time efter uheldet. 
Indtil videre har vi opbrugt 7 af vores 9 liv 
(6 færdsel, 1 vådeskud). Ingen tvivl om, 
at det ikke varer længe før det går galt. 
Herudover har vi fået specifikke trusler 
om angreb på danske styrker i bestemte 
områder/byer/bygninger. Englænderne 
er blevet ramt hårdt i et baghold for nylig, 
med 6 døde og 7 sårede, få kilometer nord 
for vores ansvarsområde. De ansvarlige 
blev set flygte sydpå i vores retning, og vi 
deployerede stort set hele styrken inkl. 
lægeambulancen i jagten efter dem. Meget 
dramatisk, meget virkeligt, og EKSTREMT 
varmt. En hel dag i stegende ørkensol iført 
fuld feltmæssig + hjelm + fragvest + våben 
kan ikke anbefales for sarte sjæle... 

»Indianerfortet« i den nærliggende by, 
Al-Qurnah, fungerer som hovedkvarter 
for CIMIC (civilt-militært samarbejde) 
folkene. Staben flyttede hjem til hoved-
lejren for 10 dage siden, men CIMIC 
- beskyttet af en deling panserinfanterister 
og en håndfuld Jægere - holder stadig til 
derinde. Der bliver skudt dagligt, mest om 
natten, i området. For det meste er der 
tale om lokale opgør, men bygningen har 
erhvervet betydelig flere huller i murerne 
siden vi flyttet ind. Lægerne tager det på 
skift at holde vagt på fortet, og det er sket 
mere end en håndfuld gange, når man so-
ver på taget, at man hører kuglerne pifte 
om ørerne på en. Når det bliver for slemt, 
tager Jægerne i byen og rydder op. Så er 
der ro resten af natten. Indtil videre er der 
ikke blevet skudt på vores konvojer når vi 
kører til og fra byen, men der er tilkom-
met en del mere stenkastende børn langs 
vejene og folk der peger med imaginære 
våben på os. Lidt spooky, især når man er 
her for at hjælpe. 

Jeg har fået god kontakt til et Tjekkisk 
felthospital i Basrah, som primært behand-
ler lokalbefolkningen. Vi har udvekslet 
besøg, og de vil hellere end gerne have 
os på »arbejdsbesøg« når som helst vi har 
lyst. Tilsvarende er der lægemangel på de 
lokale sygehuse i området. Indtil videre er 
vi blevet forbudt at hjælpe de lokale me-
dicinsk, men der bliver arbejdet ihærdigt 
på sagen idet det er et område, hvor vi 
vil kunne udvise konkrete positive tiltag 

overfor lokalbefolkningen. Batalionche-
fen er indstillet på at lade os hjælpe til 
i begrænset omfang. Det er desværre 
ikke blevet til særlig mange udflugter fra 
lejren for mit vedkommende. 8 planlagte 
og aftalte ture er blevet aflyst i sidste øje-
blik grundet konkrete trusler. Ikke fordi 
truslen specifikt er rettet mod mig, men 
fordi chefen vil have sin »Traumlæge« i 
beredskab. Meget smigrende, men jeg er 
ved at få lejrkuller efterhånden! 

Der er ikke de store adspredelsesmu-
ligheder i lejren endnu. Man kan løbe lidt 
rundt langs pigtråden inden solopgang 
eller styrketræne med 25 liters vand-
dunke eller kasserede aksler fra diverse 
nedbrudte køretøjer. Der er planer om at 
indrette en improviseret biograf i messe-
teltet snart, men de må lige genopbygge 
teltet først idet det blev ramt af en tornado 
i går. Der bliver læst en del bøger, og gået 
en del besøgsture hos de forskellige en-
heder i lejren. Humøret og stemningen 
er dog alt andet lige helt i top. De »svage 
sjæle« er blevet frasorteret og repatrieret 
og alle er indstillet på at få det bedste ud 
af en næsten umulig og svært vanskelig 
situation. Der er meget »Hold 1« ånd over 
lejren og folk er stolte og meget bevidste 
om, at det her er noget helt specielt. 

Jeg har taget i hundredvis af digital-
billeder. Gemmer billederne løbende i 
sorterede mapper og undermapper på 
forskellige »backup-pc’er” rundt i lejren. 
Brænder et par CD’er inden jeg kommer 
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hjem. Det er genialt - og nødvendigt 
- med digitalkamera her, forudsat man 
træffer forholdsregler mod støv/sand. 
Varmen tolereres uden problemer, men 
batterierne skal lades op noget hyppigere. 
Almindelig film til spejlreflekskameraer 
dør i varmen og der er ikke køleskabe 
nok til alle enheder endnu. Kan desværre 
ikke sende billeder igennem i ordentlig op-
løsning grundet den underdimensioneret  
forbindelse, der er til rådighed. 

Som sagt, alt i alt er humøret højt og alle 
har mod på at fortsætte. De næste læger 
der kommer ned får en meget blødere, 
airconditioneret landing, men bør allerede 
nu overveje 14 dages »træningsophold« i 
Grækenland før de kommer! 
  
26. juli 
Så er der kun 2 dage tilbage!

De sidste 4 uger er gået meget hurtigt 
og har været fuld af spændende oplevelser. 
Det er blevet til flere udflugter og besøg 
i området, bl.a. til Saddam Hussein’s 
palads i Basrah, hvor englænderne har 
hovedkvarter. Erobret af koalitionsstyr-
kerne inden lokalbefolkningen kunne 
nå at plyndre komplekset for inventar. 
Meget prangende og imponerende, og 
i skærende kontrast til den udtalte fat-
tigdom udenfor paladsmurerne. Jeg har 
været forbi og hilse på FN underorga-
nisationerne og de forskellige NGO’er i 
Basrah, som ellers ikke har gjort så meget 
ud af deres tilstedeværelse i vores område 
hidtil, grundet den usikre situation i den 
nordlige del af provinsen. Det er blevet til 
flere ture med CIMIC i forbindelse med 
deres kæmpe indsats med genetablering 
af strøm-, gas- og vandforsyning i området, 
åbning af banker, kontakt til lokalpolitikere 
og sheiker og meget mere. En storslået 
og yderst mættende frokost hos en meget 
indflydelsesrig sheik er det også blevet 
til i CIMIC regi. Får og lam, kylling 

og ged, alverdens exotiske, solmodne 
frugter og grøntsager skyllet ned med 
spandevis af sød the. Og 500mg ciproxin 
og et par immodium for en sikkerheds 
skyld. Enkelte natpatruljer med observa-
tørstatus hos spejdereskadronen gav et 
indblik i soldaternes arbejdsvilkår under 
ekstremt vanskelige forhold i potentielt 
farlige områder. Jeg nåede også at opleve 
det spirende demokrati hos lokalbefolk-
ningen i Al-Quernah, som afholdt et par 
temmelig støjende demonstrationer med 
store armbevægelser udenfor pigtråden 
ved CIMIC huset i byen.

Lægefagligt er der også blevet ydet 
støtte til lokalbefolkningen. Delvis selv-
henvendere ved ”indianerfortet” i Al-
Quernah, hvor hovedsageligt børn med 
akutte skader – herunder brandsår – er 
blevet bedøvet og behandlet, og delvis 
ved hospitalet i Al-Medinah, som mangler 
kirurgisk og anæstesiologisk ekspertise. 
De fysiske rammer ved hospitalet er efter 
omstændighederne acceptable, og det er 
lykkedes at aftale et samarbejde, hvor vi 
yder assistance et par dage om ugen til 
primært mindre ortopædkirurgiske ind-
greb i GA eller regional anæstesi. Formålet 
er primært at lære de lokale læger op i 
enkle kirurgiske teknikker og regionale 
blok i løbet af de kommende måneder. 
Selvom der er tale om forholdsvis banale 
indgreb set med vores øjne, har det en 
kæmpe betydning for de lokale, og deres 
taknemmelighed er overvældende. Hospi-
talet i Al-Quernah har kirurgisk kapacitet, 
og har ikke brug for lægelig assistance 
fra vores side.

Vores soldater er indtil videre sluppet 
godt fra de efterhånden mange træfnin-
ger, der finder sted i vores AOR. Der er 
stort set daglige skudepisoder, især om 
natten i området omkring vores bygning 
i Al-Quernah, men det er sjældent rettet 
direkte imod os. Man er meget glad for at 

skyde op i luften ved festlige lejligheder 
på disse kanter. ”What goes up must come 
down”, og det skete bl.a. i Basrah da Sad-
dams sønner blev dræbt af amerikanerne i 
Mosul. Det tjekkiske felthospital – som er 
teltbaseret – fik adskillige festlige træffere 
”oppefra”, hvorved flere oppustelige telte 
blev punkteret og en enkelt sengeliggende 
patient fik et ikke-dræbende hovedskud. 
Det giver stof til eftertanke, idet vi sover 
på taget af ”indianerfortet” når vi har vagt 
i Al-Quernah...

Ellers er det ”kun” blevet til brækkede 
arm og ben, diverse småskrammer og 
skadestuekirurgiske indgreb – bl.a. i 
forbindelse med et vandbøffel-angreb på 
lejren, en dobbeltsidig lungebetændelse, 
hele den dermatologisk pensumbeskrivel-
se samt en fulminant epiglottit den sidste 
måneds tid. Infirmeriet er nu færdigbygget 
og kunne lige så godt være en skadestue/
operationsgang og intensivstue på et hvil-
ket som helst dansk sygehus (forudsat 
man ikke kigger ud af vinduerne). Camp 
Eden er også begyndt at ligne en rigtig 
lejr nu, med indtil flere færdigbyggede 
beboelses- og kontorcontainere, fuldt 
udbygget forsvarsværker, en ”biograf” 
(ophængt lagen i messeteltet, bærbar 
PC med projektor og 2 PC-højtalere, 
400 stole), en kiosk og velfungerende 
vaskemaskiner. PC’er er vokset op af 
ørkenstøvet og blevet gjort tilgængelige 
hos alle enheder, og airconditioneringen 
i teltene virker nu så effektivt, at vi er 
nødt til at tage ”nattøj” på og krybe ned i 
soveposerne om natten! Mon jeg kommer 
til at fryse når jeg vender hjem til dansk 
”hedebølge”?

Glæder mig til en kold øl i flyet på vej 
hjem... og forhåbentlig lidt regnvejr i 
København!

Peter Anthony Berlac
AN-OP, HOC, Rigshospitalet
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Tilmeldingsblanket
DASAIMs årsmøde 2003 – 6.-8. november

Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S

Titel:  Navn:

Adresse: Postnr. & by:

Navn på evt. ledsager: Hospital/firma:

E-mail:

Betalingen dækker udgifter til de videnskabelige sessioner, sandwich torsdag, frokostbuffet fredag og lørdag samt kaffe alle 3 dage. Der-
udover betales for aftenarrangementer: Buffet og revy torsdag, middag før DASAIMs generalforsamling fredag samt festmiddag lørdag. 
Alle sociale arrangementer er åbne for medlemmer med ledsagere og repræsentanter fra vore samarbejdspartnere i industrien.

 Mødepakke  Dagsbillet                        
 Inden Efter Inden Efter
 1/10 1/10 1/10 1/10  Beløb

DASAIM-medlem, ikke speciallæge 600,-	■ 1.000,-	■ 300,-	■ 500,-	■
DASAIM-medlem, speciallæge 1300,-	■ 1800,-	■ 700,-	■ 900,-	■
Andre 2100,-	■ 2600,-	■ 1100,-	■ 1400,-	■

Aftenarrangementer Deltager Ledsager Firma-deltager
Torsdag d. 6. november
Aften-buffet og revy 150,-	■ 150,-	■ 350,-	■

Fredag d. 7. november
Middag 150,-	■ 150,-	■ 350,-	■

Lørdag d. 8. november
Festmiddag 350,-	■ 350,-	■ 850,-	■
     
                           TOTAL:

Tilmeldingen sendes til:
Tina Calundann, DASAIM sekretariat, AN/OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø
Tlf: 3545 6602, E-mail: sekretariat@dasaim.dk, Fax: 3545 2959 eller elektronisk via www.dasaim.dk

HUSK at angive tydeligt navn på indbetalingen!
Det samlede beløb: ■	overføres til BG Bank 9570 807-7193
 ■	vedlægges i check, udstedt til DASAIM
 ■	ønskes trukket på Dankort:   Oplys kortnr.: og udløbsdato:

  kontrolciffer: og underskrift:
Overnatning på Radisson SAS Scandinavia Hotel:
Priserne er excl. morgenbuffet og der afregnes direkte med hotellet ved afrejsen. Vi gør opmærksom på, at du evt. kan få en lavere 
værelsespris ved booking gennem dit sygehus.
■	Enkeltværelse (kr. 1.340,-) ■	Dobbeltværelse (kr. 1.440,-)

Ankomst dato:   Afrejse dato:                                               



14 · DASINFO · Oktober 2003 Oktober 2003 · DASINFO · 15

Formandsberetning 
– DASAIMs 55. ordinære generalforsamling
✦✦✦Medlemsforhold
Pr. 1. september 2003 har Dansk Selskab 
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 
1088 medlemmer, 4 passive medlemmer 
inkl. 4 ekstraordinære medlemmer og 
8 æresmedlemmer. 10 medlemmer har 
udmeldt sig af Selskabet. 

Siden udsendelse af materiale vedrø-
rende 54. ordinære generalforsamling er 
der fremkommet ansøgning om optagelse 
i Selskabet som ordinære medlemmer fra 
følgende kolleger, der efter bestyrelsens 
opfattelse opfylder betingelserne for med-
lemskab ifølge vedtægterne:

Nikolaj Wesche, Rikke Hein-Rasmus-
sen, Tina Ingrid Horsted, Thomas Ben-
field, Sanja Francisti, Birgitte Madsen, 
Thomas Strøm, Kathrine Norrild, Carsten 
Tollund, Anne Jacobsen, Jacob Koefoed-Niel-
sen, Angela Mahdi, Fatemeh Hani Tabaei 
Zavareh, Lene Toftegaard Carlsen, Susanne 
Scheppan, Rizwan Siddiqi, Henriette Bach 
Knudsen, Lotte Ebdrup, Morten Bøttger, 
Mellado Pascale Francoise, Hans Henrik 
Jørgensen, Karina Bækby Houborg, Eske 
Kvanner Aasvang, Agnieszka Charewicz, 
Pernille Volmers, Søren Strande, Holger 
Armonies, Anders Rothe, Henning Bay 
Nielsen, Maybritt Rørbæk Seerup O’Hare, 
Susan Kang Pedersen, Louise B. Nilsson, 
Flemming Berger Sejling.

Igen i år må jeg indlede med at konsta-
tere stor bredde i det arbejde der foregår 
i bestyrelsen. På det organisatoriske plan 
blev Selskabets uddelegerende arbejds-
metode hjulpet på plads og konfirmeret 
gennem vedtægtsændringerne på sidste 
generalforsamling og konfirmeret i april. 
Ligeledes som vanligt vil en detailbeskri-
velse af Selskabets virke fremgå af beret-
ninger fra de enkelte udvalg. Der er dog 
fortsat en række tråde der knyttes gennem 
det netværk som bestyrelsen udgør for 
alle de der interesserer sig for DASAIMs 
virkefelt eller som trækker på Selskabets 
ressourcer i løbet af et beretningsår. Der 
redegøres kort for dette herunder, ligesom 
jeg vil prøve at tegne et billede af nogle 

af de perspektiver, der kunne være for 
arbejdet i det kommende år.

Virke i forhold til offentlige myndigheder
I forbindelse med det arbejde der lige 
var taget initiativ til i november 2002 
vedrørende validering af DRG- systemet 
i forhold til det anæstesiologiske spe-
ciale er vi nået langt. Der har været et 
konstruktivt samarbejde med Sundheds-
styrelsens DRG-enhed og mange sten er 
vendt i forbindelse med dette arbejde, der 
resulterede i den rapport, som Selskabet 
sendte til Sundhedsstyrelsen i slutningen 
af januar og som har kunnet læses på DA-
SAIMs hjemmeside. Arbejdet er dog langt 
fra færdigt. Især forestår et stort arbejde 
med at få etableret valide omkostnings-
studier. Et arbejde der formodentligt 
snart kan etableres på vore intensive 
afdelinger og efterfølgende inden for de 
øvrige fagområder. Det er et af målene at 
synliggøre vort speciales indsatser over 
for såvel lokale som centrale myndigheder 
– jeg tror det er ved at lykkes.

Selskabet har ligeledes rådgivet om 
bekendtgørelse om speciallægeuddan-
nelsen og bekendtgørelse vedrørende 
besættelse af overlægestillinger. Begge 
bekendtgørelser varsler de forandringer 
som også kommer til at påvirke både 
uddannelse og kravene til overlægers 
kvalifikationer i de kommende år. Ved 
besættelse af overlægestillinger skal 
der fremover være en faglig bedømmer 
fra de videnskabelige selskaber, hvilket 
lægger stor indflydelse og stort ansvar på 
de af selskabets repræsentanter der skal 
varetage denne opgave i de kommende år. 
Ikke mindst fordi fagområder inden for de 
enkelte grund-specialer ikke anerkendes 
som sådanne af Sundhedsstyrelsen, men 
alene baseres på de videnskabelige sel-
skabers fagområdebeskrivelser.

Sidst i beretningsåret har Selskabet 
afgivet responsum vedrørende etable-
ring af slusestuer/isolationsstuer til en 
arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. 

Et arbejde der blev etableret som en følge 
af forårets SARS-epidemi. Forhåbentligt 
bliver der mulighed for at følge Selskabet 
rekommandationer, der går på at det skal 
være muligt at vende trykket i stuerne 
ligesom isoloationsstuers beliggenhed i 
tæt relation til de intensive afdelinger er 
understreget.

Rekommandationer og kvalitetsudvikling
Som tidligere er dette arbejde højt prio-
riteret, men også præget af behov for en 
ganske betragtelig arbejdsindsats. Som det 
fremgår af anæstesiudvalgets beretning er 
der alligevel sket små fremskridt – og da 
det fortsat er afgørende at rekommandatio-
nerne fremover skal bygge på så solidt et 
videnskabeligt fundament som muligt, må 
det forventes at tempoet for frembringelse 
af rekommandationer ikke umiddelbart 
kan sættes i vejret. På SSAI niveau er der 
etableret en Clinical Practise Committee 
som skal arbejde med samme problem-
stillinger – så en mulighed for at sprede 
arbejdsbyrden i de kommende år kunne 
være at etablere et tættere samarbejde 
med denne gruppe. 

Dansk Anæstesi Database (DAD) kan 
blive et nyttigt redskab for den fortsatte 
kvalitetsudvikling inden for anæstesiolo-
gien. Det er ligeledes en arbejds- og øko-
nomitung opgave som forhåbentligt nu 
ser ud til at komme ind i en lidt lysere 
fremtid gennem samarbejde med H:S 
Klinisk Enhed for Kvalitet. 

I forbindelse med arbejdet i Dansk Råd 
for Genoplivning er der nu udarbejdet revi-
derede retningslinier for basal og avanceret 
hjertestopbehandling, der bygger på den 
bedst tilgængelige evidens. En uvurderlig 
indsats i et tværfagligt felt som uden tvivl vil 
højne kvaliteten af denne meget alvorlige 
og hyppigt forekommende tilstand.

Videnskab og forskernetværk
Forskernetværket er i gang på andet 
år. Det er mit indtryk at der er stor 
entusiasme og initiativ på det danske 
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anæstesiologiske forskningsområde om-
kring netværket. Som beskrevet nedenfor 
mener jeg der kunne være perspektiv i, 
med udgangspunkt i forskernetværket, 
at knytte kontakter til det skandinaviske 
miljø gennem SSAI (jf. nedenfor). Det 
videnskabelige element i den fremtidige 
speciallægeuddannelse er blevet styrket 
og der er grund til at opfordre til, at også 
kolleger under uddannelse inspireres 
til at deltage i netværkssamarbejdet. 
Samtidig med at forskningselementet 
styrkes i uddannelsen, er der et stigende 
behov for, at forskningsrutiner og res-
sourceallokering til forskning bliver en 
væsentlig og naturlig del af den daglige 
arbejdstilrettelæggelse og prioritering 
ved landets anæstesiologiske afdelinger. 
En opgave der er vanskelig i en tid med 
ressourceknaphed, men ikke desto mindre 
bliver det opgaven, fx gennem lederforum, 
at komme med inspiration til, hvorledes 
denne opgave kan løses.

Uddannelse
På videreuddannelsesområdet har der 
været nogle fødselsvanskeligheder 
vedrørende Sundhedsstyrelsens accept 
af målbeskrivelse med tilhørende kom-
petenceevaluering. I skrivende stund 
synes det som om problemerne er ved 
at være løste og resultatet kan læses på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http:
//www.sst.dk

Der forestår nu et stort arbejde med at 
tilrettelægge den nye uddannelsesstruktur 
i praksis, at sikre fortsat rekruttering til 
specialet, udarbejde nye uddannelsespro-
grammer og rutiner for tilrettelæggelse af 
uddannelsen, fortsættelse af det store ar-
bejde vedrørende de teoretiske kurser.

Efteruddannelsen kræver formodentligt 
nytænkning i de kommende år. Kurser i 
efteruddannelsesudvalgets regi synes at 
have aftagende søgning. En tendens der 
tvangfrit kan forstås i lyset af, at de enkelte 
fagudvalg i stigende omfang arrangerer 
uddannelsesrelevante tilbud. Imidlertid 
strammes kravene i de kommende år 
formodentligt i retning af også personlig 
akkreditering, hvor efteruddannelsesele-
mentet skal kunne vurderes på et så objek-
tivt og reproducerbart niveau som muligt. 

Vurderingen er, at de enkelte fagudvalg via 
efteruddannelsesudvalget kunne etablere 
et forum med særlig uddannelsesmæssig 
ekspertise. Her kunne foretages en be-
skrivelse af hvorledes den kontinuerlige 
efteruddannelse skal vurderes og vægtes 
-  hvilke krav der må stilles til den enkelte 
på efteruddannelsesområdet - hvorledes 
Selskabet tilrettelægger metoder til evalu-
ering af de eksisterende og kommende ef-
teruddannelsestilbud og eventuelt foretage 
kompetancemålinger. Med en indsats på 
dette område kunne Selskabets indflydelse 
på hvorledes den personlige akkreditering 
kan udformes styrkes – alternativet til ikke 
at gøre denne indsats kan være udefra 
kommende krav som ikke tilgodeser 
vort speciales særlige omstændigheder 
og faglige såvel som organisatoriske 
placering i sundhedsvæsenet.

SSAI
I det forgangne år har det svenske selskab 
SFAI fået en tilknytning til SSAI som er 
svarende til den finske. Det synes at have 
løst de umiddelbare problemer internt i 
SFAI. Det er endnu for tidligt at sige 
om det har fået betydning for antallet af 
medlemmer i SSAI, men samarbejdet har 
fungeret fortræffeligt i det forgangne år. 
SSAI flagskibene er Acta Anæstesiologica 
Scandinavica, diplomuddannelser inden 
for Intensiv Medicin, Smertebehand-
ling og snart også Børneanæstesiologi, 
ligesom der er planer om at etablere 
en uddannelse i palliativ medicin efter 
samme skabeloner (men nok ikke i SSAI 
regi). På det forskningsmæssige område 
har SCCTG (Scandinavian Critical Care 
Trial Group) fået godt gang i samarbej-
det og det første resultat er publiceret. 
Gruppen har af Acta Fonden fået bevil-
liget 300.000 kr. til webbaseret arbejde 
(database og hjemmeside) – midler der 
hidrører fra den ulønnede indsats som 
gøres og er gjort af Actas edotorial board 
og Ivar H. Gøthgen. I de kommende år er 
der ganske betragtelige midler til rådighed 
for det skandinaviske samarbejde i SSAI 
regi og jeg kan ikke undlade at henlede 
forskningsinteresserede kollegers op-
mærksomhed på de advisory groups der 
eksisterer mhp. at få etableret forskning på 

skandinavisk plan. Kongressen i Helsinki 
er netop løbet af af staben. Der var ca. 
700 deltagere (heraf 10% fra Danmark). 
På Board-mødet i denne forbindelse er det 
besluttet at fortsætte arbejdet inden for de 
eksisterende rammer for så vidt angår ud-
dannelse og forskning, ligesom der taget 
initiativ til etablering af netværk inden for 
ledelsesområdet. I educational committee 
har Doris Østergaard lovet at tage over 
som formand efter Hans Flaaten fra Norge. 
Det tegner godt for perspektiverne inden 
for de fælles anstrengelser på efteruddan-
nelsesområdet! Den webside som SSAI 
havde etableret blev, som mange af jer 
ved, ”overtaget” af en pornoside. Derfor 
valgte SSAI at lukke siden og det lykkedes 
ikke at komme i gang inden kongressen 
i Helsinki. Undertegnede har fået til op-
gave at re-etablere hjemmesiden og indtil 
videre fungere som webeditor. Om det er 
lykkedes når du læser dette kan tjekkes 
på: www.SSAI-Nordic.org 

Det er tanken at hjemmesiden skal fun-
gere som et dynamisk medie for SSAI-sam-
arbejdet mellem de skandinaviske lande 
og naturligvis med links til relevante 
sider, herunder Acta Anæstesiologica 
Scandinavica, der har planer om ”early 
online publication” som det kendes fra 
andre videnskabelige tidsskrifter.

Samarbejde med andre selskaber
Selskabet har et stadigt tættere sam-
arbejde med DMS og tidligere kritik 
af DMS utidsvarende struktur er der 
sat fokus på gennem et arbejde i DMS 
vedtægtsudvalg. Forslaget til vedtægts-
ændringer indebærer en modernisering 
af bestyrelsessammensætningen i DMS 
og det forventes vedtaget på DMS’ repræ-
sentatntskabsmøde i november 2003. I det 
praktiske arbejde er ambitionsniveauet for 
DMS højt. Således har man  bedt alle de 
videnskabelige selskaber om at komme 
med beskrivelser af indikatorer for en 
række nøglediagnoser og behandlings-
rutiner inden for de enkelte specialer. 
En opgave der er nødvendig som led i 
implementering af Sundhedsstyrelsens 
”Den Danske Kvalitetsmodel”. Arbejdet 
er både vanskeligt, omfattende og ikke 
mindst tidskrævende, og DASAIM har 
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ikke haft ressourcerne til at gennemføre 
dette arbejde i indeværende år. Da det til-
lige synes at være et nødvendigt arbejde, 
hvis vi vil præge den fremtidige akkredi-
tering af vort speciale, vil det være en af 
de opgaver der skal prioriteres højt i det 
kommende år.

Inden for fagområdebeskrivelserne 
ligger der nu indholdsmæssigt (næsten) 
færdige beskrivelser af Thoraxanæstesio-
logi, Børneanæstesi, Algologi og Intensiv 
Medicinsk Terapi. Det sidste arbejde og 
navn er blevet til i et klassisk kompromis 
mellem DSIT og DASAIM. Vi er enige 
om at evaluere navnet efter nogle år for 
at se om det slår an! Som det fremgår 
af beretningen fra Intensivudvalget, har 
samarbejdet med DSIT i det forgangne 
år været præget af fælles interesser. Det 
er mit håb og forventning, at den linie der 
her er lagt for samarbejdet, i årene frem-
over bidrager til at knytte alle interesser 
stadig tættere sammen om den intensive 
medicinske behandling. 

Der er tidligere i DASINFO redegjort 
for forholdene omkring samarbejdet med 
ATLS Denmark® (se venligst DASINFO 
nr.3. 2003). Siden lederen blev skrevet, 
er der til dato ikke noget nyt at berette, 
men der vil blive redegjort for status i 
den mundtlige beretning på årsmødet. 
Et samarbejde der inden for de skærende 
specialer lægges tiltagende vægt på er 
Kirurgisk Forum, hvor også DASAIM er 
repræsenteret. Udover de rent praktiske 
tiltag vedr. traumemanual (jf. ATP udval-
gets beretning), er dette forum ved at ud-
vikle sig til et konstruktivt dialogrum med 
vore samarbejdspartnere. Således synes 
den tidligere modstand mod, i en ikke så 
fjern fremtid, at holde årsmøder inden for 
de forskellige specialer på samme datoer, 
på vej til at blive ryddet af vejen. 

DCS (Dansk Cardiologisk Selskab), 
de præhospitale ledere og DASAIM har 
drøftet præhospitale aspekter ved behand-
lingen af  akut hjertesyge forud for DCS 
rapport om de cardiologiske aspekter ved 
den præhospitale behandling udkom i april 
(http://www.cardio.dk/sw97.asp). Der er 
lagt op til fremtidigt samarbejde om udar-
bejdelse af fælles rekommandationer for 
transport af hjertepatienter. 

Årsmøde og generalforsamling
For tredje år i træk er Selskabet glade for 
at kunne invitere til årsmøde med et stort 
videnskabeligt program og mulighed for at 
træffe kolleger fra hele landet. Den prakti-
ske organisation af årsmødet er varetaget 
af  Organisationskomitéen for årsmødet 
med (som sædvanligt) Jakob Trier Møller 
og sekretariatet som de bærende kræfter, 
godt hjulpet af Jørgen B. Dahl bl.a. med 
varetagelse af den videnskabelige konkur-
rence. Det er håbet at medlemmerne igen 
i år belønner denne indsats ved massivt 
fremmøde. Som de foregående år er der 
afsat tid i programmet til gruppesamlinger 
– og udvalgsmøder (torsdag 17.15-18.45) i 
år med særligt fokus på den nye videreud-
dannelse. Bestyrelsen håber, at mange vil 
møde frem og deltage i debatten.

Informationsteknologi og DASINFO
I sidste års beretning skrev jeg: ”Det er 
en arbejdskrævende og ressourcekrævende 
opgave at vedlige-holde hjemmesiden, men 
en opgave bestyrelsen mener skal prioriteres 
højt også i de kommende år.” Bestyrelsen 
har taget konsekvensen heraf og indledt 
samarbejde med en professionel webde-
signer. Herefter fremstår www.dasaim.dk 
i et endnu flottere design og vedligehol-
delsen af sidens indholdsmæssige del 
og den tekniske udformning er adskilte. 
Stig Yndgaard fungerer som webeditor, 
mens Dorédesign tager sig af det tekniske. 
Forhåbentligt øges funktionaliteten i de 
kommende måneder. At der er interesse 
for den nyetablerede side, fremgår af en 
daglig besøgsstatistik i august måned på 
mere end 900 daglige besøg på siden. Der 
skal rettes en stor tak til Frans Swiatek 
for indsatsen, som holdt siden oppe under 
meget vanskelige vilkår. 

Andre initiativer
Bestyrelsen har udarbejdet retningslinier 
for hvorledes forhold mellem industriens 
erhvervsinteresser og selskabets aktivi-
teter skal håndteres. Disse retningslinier 
fastslår efter bestyrelsens mening blot 
praksis som den har været i Selskabet 
hidtil, men retningslinierne lægger sig 
tæt op af både DADLs retningslinier og 
de internationale rekommandationer 

(under udarbejdelse) i WMA regi. Vi 
kommer ikke uden om, at der er tale om 
en symbiose som altid skal håndteres 
med varsomhed for at fastholde lægers 
personlige og faglige integritet. Men 
håndteret netop med den omtanke kan 
samarbejdet fungere til fælles gavn – ikke 
alene for læger og industri – men tillige 
også for patienterne.

Research in intensive care and emer-
gency medicine is threatened? Dette var 
overskriften på en henvendelse til selska-
bet vedrørende forslag til “Lov om ændring 
af lov om et videnskabsetisk komitésystem 
og behandling af biomedicinske forsknings-
projekter”. Forslaget indebar med følgende 
formulering § 20 ”Hvis karakteren af pro-
jektet betyder, at det kun kan gennemføres 
i akutte situationer, hvor forsøgspersonen 
ikke er i stand til at afgive et informeret 
samtykke og det ikke er muligt at indhente 
et stedfortrædende samtykke, kan projektet 
gennemføres, hvis det på længere sigt kan 
forbedre personens helbred”. Problemstillin-
gen var kendt i DADL og DMS, hvor man 
i høringssvar havde advaret mod de pro-
blemer sådanne lovgivningsmæssige krav 
kunne medføre for forskningen på disse 
ofte alvorligt syge mennesker. Freddy Lip-
pert fik som formand for Dansk Råd for 
Genoplivning, sammen med professorerne 
Anders Larsson og Jørgen Viby Mogensen 
foretræde under udvalgsbehandlingen af 
lovforslaget for at redegøre for konse-
kvenserne ved at gennemføre denne lov-
givning med denne formulering. Det skal 
bemærkes at lovforslaget byggede på et 
europæisk initiativ (Oviedokonventionen) 
helt tilbage fra 1999 og også er implemen-
teret i de øvrige nordiske lande, hvor vore 
kolleger ligeledes har gjort de nationale 
parlamenter opmærksomme på problemet. 
Desværre har alle bestræbelser tilsyne-
ladende være forgæves på dette område. 
Fremtiden må vise hvorledes det viden-
skabsetiske komitésystem vil håndtere 
bestemmelserne i praksis – måske får det 
lille ord ”potentielt” en central betydning!. 
Samtykkekravet er imidlertid fastslået som 
en væsentlig del af loven og forsknings-
minister Helge Sander skriver i et svar til 
udvalgsbehandlingen af lovforslaget og i 
særdeleshed ovennævnte henvendelse: 
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”…regnes det internationalt for en meget 
alvorlig krænkelse af det enkelte menneskes 
rettigheder, hvis det indgår i et forsøg uden 
den fornødne accept heraf, og der er derfor 
også et absolut forbud herimod i art. 7 i FN’s 
konvention om civile og politiske rettigheder. 
Jeg mener derfor ikke, at vi kan forsvare at 
gå længere end foreslået, nemlig til tilfælde, 
hvor det kan være til potentiel gavn for den 
pågældende selv. Herved undgår vi dels, 
at interesseafvejningen sker ud fra andre 
præmisser end hensynet til den pågældende 
forsøgsperson, og dels har man i denne 
situation en forhåndsformodning for, at 
den pågældende ville have samtykket til 
forsøget.” Forslaget blev i øvrigt vedtaget 
(enstemmigt) stort set som fremsat – den 
endelige lov kan ses på www.retsinfo.dk  
- gør det  - for bekendtgørelse nr 935 af 
12/10/2000 om Information og Samtykke 
er ikke revideret endnu.

Interessen for almene etiske – medi-
cinsk etiske såvel som videnskabsetiske 
forhold – har fået bestyrelsen til at foreslå 
oprettelse af et Etisk Udvalg under DA-
SAIM. Mig bekendt er der ikke i andre 
videnskabelige selskaber tilsvarende ud-
valg, så vi bevæger os på uprøvet grund. 
Forslaget til udvalgets kommissorium kan 
læses på hjemmesiden.

Afslutningsvis en stor tak til alle for deres 
indsats i Selskabets tjeneste – indsatser 
der foretages i medlemmernes spar-
somme fritid og ulønnet - både lokalt – i 
specialeråd – diverse kliniske databaser og 
lokale udvalg. Tak for et forbilledligt sam-
arbejde i bestyrelsen og til sekretariatet for 
stor, omhyggelig og tålmodig indsats. Tak 
til alle der har henvendt sig med tillid til 
Selskabet. Det er mit håb at Selskabet har 
kunnet leve op til denne tillid. Spændende 
opgaver venter som vanligt forude. 

Mogens K. Skadborg
Formand 

✦✦✦Akut- traume og 
præhospitaludvalget
Udvalget har - via DASAIMs bestyrelse 
- ydet faglig rådgivning og bidrag til in-
stanser og samarbejdspartnere: Nationalt 
Udvalg for Præhospital Uddannelse vedr. 
ambulancepersonale og luftvejshåndte-
ring; Dansk Cardiologisk Selskabs udkast 
til rapport vedr. præhospital behandling 
(http://www.cardio.dk/sw97.asp); Ki-
rurgisk Forums udkast til fælles dansk 
traumemanual baseret på konsensus 
og evidens. Den danske traumemanual 
er fortsat til debat og findes på http://
www.kirurgisk-selskab.dk/atls 

Herudover har udvalget drøftet anven-
delse af lægmands automatic external 
defibrillator (AED) og deltaget i AED-
konferencen i foråret. 

Udvalget har drøftet anvendelse af hypo-
termi til patienter, der forbliver bevidstløse 
efter hjertestop. I udvalgets regi forsøges i 
første omgang at foretage en undersøgelse 
af hyppigheden af præhospitalt hjertestop, 
hvor en læge er involveret præhospitalt i 
Danmark. Herudover vil vi gerne drøfte 
hypotermi som en behandlingsmulighed 
med vore kolleger i intensiv medicin. Vi 
ser gerne et samarbejde mellem DASAIM 
og Dansk Cardiologisk Selskab også på 
dette område.

Udvalgets kommende store opgave er 
at formulere et oplæg til DASAIMs politik 
på præhospitalområdet. Indtil nu har vi set 
andre tage initiativer på området, og det 
er på tide, at vi som selskab udarbejder et 
oplæg med vores synspunkter på området. 
Når udvalget har et udkast parat, vil det 
i første omgang blive drøftet i DASAIM’s 
bestyrelse og herefter naturligvis til drøf-
telse via DASINFO for hele selskabet.

Erika Frischknecht Christensen

Årsberetninger fra DASAIMs 
udvalg, repræsentanter og 
arbejdsgrupper

✦✦✦Anæstesiudvalget
Anæstesiudvalget har i det forløbne år 
fortsat arbejdet med rekommandationer. 
Det har været udvalgets opfattelse at det 
primært skulle dreje sig om de eksiste-
rende rekommandationer, idet der er et 
stort behov for at de bringes up to date. 
Udvalget har påtaget sig opgaven med at 
udpege tovholdere for dette arbejde, men 
må sande, at opbakningen ikke altid har 
været til stede. Det er derfor ikke lykkedes 
i det omfang vi har ønsket det, men på nu-
værende tidspunkt er præeklampsivejled-
ning godkendt og findes på hjemmesiden. 
Rekommandation for udskrivningskriterier 
og rekommandation for anæstesi til den 
akutte patient er udlagt på hjemmesiden 
til debat men er i skrivende stund ikke 
godkendt af bestyrelsen. Sidstnævnte in-
struks omhandler også fasteregler så det 
skønnes ikke at være nødvendigt med en 
særskilt instruks for dette emne. Under-
vejs er rekommandation for transport af 
nyfødte (i skrivende stund ikke godkendt 
af bestyrelsen) samt rekommandation om-
kring anæstesi og pacemakerbehandling. 
Rekommandation for monitorering og 
transport er endnu ikke påbegyndt.

Det er udvalgets mål, at så bred en del 
af selskabets medlemmer deltager i dette 
arbejde og alle medlemmer opfordres til 
aktivt at indgå i processen, kontakt til 
relevante grupper kan formidles af anæ-
stesiudvalget. Endvidere har selskabets 
medlemmer mulighed for at præge den 
endelige udformning idet rekommanda-
tionen inden endelig godkendelse vil være 
lagt ud til debat på hjemmesiden. Endelig 
godkendelse foretages af bestyrelsen efter 
indstilling fra anæstesiudvalget. 

Undertegnede har sammen med an-
dre medlemmer af DASAIM siddet i en 
arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen 
med henblik på at synliggøre det anæste-
siologiske speciale i DRG-registrering. På 
det anæstesiologiske område har arbejds-
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gruppen peget på nødvendigheden af at 
differentiere patienterne i forhold til deres 
ASA-klassifikation som komplikationssplit 
på de kirurgiske diagnosekoder.

Birgitte Ruhnau har deltaget i arbejdet 
med udarbejdelse af målbeskrivelse og 
logbog for henholdsvis introduktionsud-
dannelsen og hoveduddannelsen.

Anæstesiudvalget samarbejder med sty-
regruppen for Dansk Anæstesidatabase 
under kompetencecenter øst omkring 
Dansk Anæstesidatabase og status er, at 
den endelige version for databasen er klar 
primo september og de tre pilotafdelinger 
i Holbæk, Randers og på Amtssygehuset 
i Århus starter registrering den 1. okto-
ber. Finansiering er sikret fra Sundheds-
styrelsen for foreløbig to år. Anden fase 
af projektet forventes påbegyndt i første 
kvartal 2004.

I øvrigt er udvalget ved at revidere mål-
beskrivelsen for anæstesiologi i Danmark, 
det forventes at udkast snart kan ses på 
DASAIM’s hjemmeside. Derudover skal 
udvalget tage stilling til hvilke kvalitetsin-
dikatorer der skal udvælges til beskrivelse 
af anæstesiologiske ydelser.

Bodil Rasmussen har ønsket at udtræde 
af udvalget og takkes for indsatsen gen-
nem de sidste fire år.

Susanne Wammen

✦✦✦Børneanæstesiudvalget
I løbet af 2003 har arbejdet i børneudvalget 
været præget af aktiviteterne omkring den 
nye fællesnordiske børneanæstesiuddan-
nelse, som startede den 1. september og 
det første kursus afholdes i Danmark 
(Odense) i november. I dette arbejde har 
udvalget haft betydelig hjælp af Tom G. 
Hansen, som også er kursusleder for det 
første kursus i Odense. Vi har lagt vægt 
på at komme udover den traditionelle 
kursusform og planlagt et betydeligt ind-
slag af aktiv deltagelse fra kursisternes 
side, herunder ligeledes en session med 
simulering. Doris Østergaard har deltaget 
i møder og ydet en betydelig indsats i ar-
bejdet med at overbevise vore nordiske 
kolleger om nødvendigheden af et mere 
interaktivt kursus. Det første år er det 
lykkedes at få 4 kursusdeltagere med fra 
Danmark, selvom vi kun er berettiget til 

2 pladser. Dette skyldes, at bl.a. Sverige 
ikke har været i stand til at opfylde sin 
kvote til tiden.

Udvalget har også deltaget i arbejdet 
omkring revision af vejledningen for 
genoplivning af nyfødte. Et arbejde som 
nu er færdigt, godkendt af bestyrelsen og 
resultatet kan ses på DASAIM’s hjemme-
side. Vi har udarbejdet en beskrivelse 
af fagområdet børneanæstesi, som er 
fremsendt til bestyrelsen. Udvalget har 
endvidere været repræsenteret ved de 
svenske børneanæstesiologers årsmøde 
2003 i Kivik.

I forbindelse med ESA kongressen i 
Skotland afholdtes møde i FEAPA 2. juni 
2003, hvor det væsentligste programpunkt 
var europæiske retningslinier for uddan-
nelse i pædiatrisk anæstesi og rekomman-
dationer for pædiatrisk anæstesipraksis i 
Europa.

Disse retningslinier udarbejdedes af en 
arbejdsgruppe indenfor FEAPA og blev 
inden mødet diskuteret via mail og ende-
ligt vedtaget ved mødet. For interesserede 
kan man finde teksten på FEAPA’s hjem-
meside. I overensstemmelse med Sund-
hedsstyrelsens ”specialeplanlægning og 
lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæ-
senet” skelner man mellem organisation 
i specialiserede og ikke-specialiserede 
enheder hvad angår såvel behandling 
som uddannelsen af personale.

Forberedelser er i gang til den sjette 
europæiske børneanæstesikongres, som 
afholdes i Køln 1.-5. september 2005. Som 
et led i arbejdet i FEAPA har vi i årets 
løb på Rigshospitalet haft besøg af hol-
landske børneanæstesiologer. 5 anæste-
siologer deltog i de kliniske arbejde med 
mulighed for udveksling af synspunkter 
omkring patientbehandlingen. 

Steen W. Henneberg

✦✦✦Efteruddannelsesudvalget
Efteruddannelsesudvalget har siden sid-
ste beretning holdt 4 udvalgsmøder, og 
planlagt følgende kurser: 
K-129 Transcraniel Doppler, okt. 02 
(12 deltagere)
K-130 Pædiatrisk Anæstesi, nov. 02 
(aflyst pga. for få tilmeldte)
K-131 Visioner for samarbejde mellem in-

geniører og anæstesiologer (i samarbejde 
med Dansk Medicotekninsk Selskab) jan. 
03 (aflyst pga. for få tilmeldte) 
K-132 Moderne Respiratorterapi (i samar-
bejde med Dansk Medicoteknisk Selskab) 
april 03 (25 deltagere)

Følgende kurser er planlagte: Ekkokar-
diografi 23-24 oktober 2003, Pædiatrisk 
anæstesi, Moderne behandling af nyrein-
sufficiens, Accelereret patientforløb.

Efteruddannelsesudvalget gennemførte 
i foråret en spørgeskemaundersøgelse for 
at danne sig et overblik over behovet for 
fremtidige efteruddannelsesaktiviteter 
i udvalgets regi og hvilken kursusform 
der efterspørges. Udvalget fik 68 svar, af 
disse havde 12 været på udvalgets kurser, 
og når medlemmerne ikke havde deltaget 
i kurserne skyldes det overvejede mang-
lende relevans eller aktualitet, (kurserne 
omhandlende: Respirationsinsufficiens, 
neurotraumer, smerter, ekkokardiografi, 
pædiatri).

- Har efteruddannelsesudvalget ikke 
længere nogen berettigelse i sin nuvæ-
rende form?

- Er der medlemmer i selskabet, som 
efteruddannelsesudvalget skal producere 
kurser for?

Der er ikke som tidligere behov for 
kurser for yngre anæstesiologer, de har 
rigelig i introduktionsuddannelsen og 
senere videreuddannelsen til special-
læge. Efter speciallægeuddannelsen del-
tager medlemmerne i højere grad i uden-
landske kongresser og møder. Årsmødet 
er vokset i omfang og dækker måske 
en stor del af medlemmernes behov for 
postgraduat undervisning og ikke mindst 
social omgang med kolleger. Der er en 
stigende grad af subspecialisering, hvilket 
får medlemmerne til at rette fokus mod de 
uddannelsestilbud og aktiviteter der findes 
inden for det, eget fagudvalg arrangerer.

- Skal man i fremtiden fokusere mere på 
læring og inddrage de af selskabets medlem-
mer der har uddannelse indenfor dette?

- Skal efteruddannelsesudvalget arran-
gere fællesture til udlandets kongresser og 
kurser?

- Skal efteruddannelsesudvalget slet ikke 
arrangere kurser, men beskæftige sig med 
kommende CME-registrering (kontinuert 



18 · DASINFO · Oktober 2003 Oktober 2003 · DASINFO · 19

medicinsk (efter-)uddannelse), pointsyste-
mer ved kursus- og uddannelsesprogrammer, 
validering af efteruddannelse og/eller for-
skellige former for kompetencemålinger?

Generalforsamlingen må give svar på 
efteruddannelsesudvalgets fremtidige 
skæbne.

Lise Knudsen

✦✦✦Udvalget for Intensiv 
Medicinsk Terapi
Intensiv udvalget består af 6 medlemmer 
og 2 associerede medlemmer. Udvalget 
har i det forgangne år haft 6 møder. 

Året har stået i samarbejdets tegn, hvor 
der i en række projekter har været et tæt 
samarbejde med DSIT (Dansk Selskab for 
Intensiv Terapi). Dette er nu resulteret i 
et formaliseret samarbejde med fastlagte 
møder mellem intensivudvalgets medlem-
mer og DSIT´s bestyrelse.

Beskrivelse af vores fagområde er 
endelig blevet færdig efter et langvarigt 
arbejde fra både intensivudvalget og 
DSIT. Fagområdet hedder nu »intensiv 
medicinsk terapi«. Beskrivelsen er god-
kendt af DASAIM’s bestyrelse og DSIT 
og er videresendt til Dansk Medicinsk 
Selskab, hvor den endelige registrering og 
godkendelse sker. Beskrivelsen af fagom-
rådet indeholder bl.a. intensiv medicinsk 
terapi´s aktuelle organisation og struktur, 
retningslinier for uddannelse til og de læ-
gelige opgaver i dette fagområde.

Intensivudvalget har på DASAIM’s 
vegne sammen med deltagere fra DSIT 
deltaget i planlægning og udførelsen 
af Intensiv Symposium 2003, som blev 
afholdt på Hindsgavl Slot. Der var ca. 120 
deltagere og symposiet blev en stor succes 
både fagligt og socialt. Det næste Intensiv 
Symposium 2004 er planlagt med endnu et 
spændende fagligt indhold med både højt 
kvalificerede nationale og internationale 
foredragsholdere. Fra planlægningsgrup-
pens side ønsker man at det bliver et årligt 
tilbagevendende forum, hvor der sættes 
fokus på faglige emner, forskning og ud-
vikling indenfor intensiv medicinsk terapi 
samt socialt samvær.

Der er også brugt en del tid på planlæg-
ning af de af årsmødets sessioner, som 
intensivudvalget står for.

Sundhedsstyrelsen sætter mere og 
mere fokus på Diagnose Relaterede 
Grupperinger (DRG) som et instrument 
til afregning af patienter i sygehussyste-
met, herunder også på intensiv afdelinger, 
og til budgetlægning. DRG-registering på 
intensive afdelinger har derfor været et 
stort arbejdsområde gennem det sidste år 
for intensivudvalget. Intensivudvalget har 
sammen med DSIT og Sundhedsstyrelsen 
udarbejdet en ny måde at registre patienter 
på; nemlig ud fra patientrelaterede proce-
durer, hvor opdeling af patienterne sker i 
4 grupper afhængig af arten og graden af 
den understøttende behandling. Der bli-
ver i øjeblikket kørt pilotprojekter på både 
Skejby og Rigshospitalet med denne nye 
DRG-registrering, hvor prisfastsættelsen 
for opholdet på intensiv afdeling forhåbent-
lig bedre skulle svare til virkeligheden. En 
eksakt DRG-registrering for patienterne 
på intensive afdelinger fordrer at intensive 
afdelinger bliver stamafdelinger, hvad alle 
må kæmpe for.

Nye og oftest dyre lægemidler ser da-
gens lys til brug på intensive afdelinger. 
Disse nye lægemidler kan have enormt 
stor betydning for økonomien på vores 
intensive afdelinger. På foranledning af 
en forespørgsel på generalforsamlingen 
sidste år har intensivudvalget skrevet et 
indlæg om implementering af aktiveret 
protein C i DASINFO nr. 3, 2003. 

Der er ved, fra udvalgets side, at blive 
lagt sidste hånd på en fremtidig samar-
bejdsaftale med Kirurgisk Forum og 
DSIT, omhandlende kirurgiske patienter 
på intensiv afdeling.

Endvidere har vi på forespørgsel fra 
Kirurgisk Forum skrevet et indlæg til 
den kommende traumemanual om multi-
trauma og intensiv medicinsk terapi.

Der har fra intensivudvalgets side også 
været rettet henvendelse til samtlige af 
landets anæstesi- og intensiv afdelinger 
med henblik på at få oplyst links til egne 
eller hospitalets hjemmesider på internet-
tet. Disse links skulle være tilgængelige på 
DASAIM´s hjemmeside. Årsagen til dette 
var at man på en enkel måde kunne få 
overblik over en række instrukser, vejled-
ninger og standarder. Tilbagemeldingen 
var yderst ringe, nemlig 10 links.

Fra udvalgets side har man endnu ikke 
haft mulighed for at beskæftige sig med 
kapacitetsproblemerne på de danske in-
tensive. Det er noget intensivudvalget læg-
ger stor vægt på i den nærmeste fremtid, 
forhåbentlig i samarbejde med DSIT.

Vi vil også i år have en gruppesamling 
på årsmødet, hvor vi håber, at mange med 
interesse i intensiv medicinsk terapi vil 
dukke op og give nogle nye input til vores 
fagområde.

På udvalgets vegne 
Kurt Espersen

✦✦✦IT-udvalg/DASINFO
DASINFO har lagt en stabiliserende bund 
for forandringer på de øvrige informations-
medier. DASINFO er således uændret i 
form og struktur. De indbydende forsider 
er udført af Alice Madsen og Tina Calun-
dann varetager i stigende omfang det 
endelige layout. På hjemmesiden er der 
sket en del ændringer. Frans Swiatek har 
gennem nogle år sørget for, at vi kunne 
tilbyde den mest moderne funktionalitet 
med forskernetværk, lukket debatforum, 
tilmeldingsfunktioner online osv, hvilket 
jeg vil benytte lejligheden til at takke for. 
Det havde imidlertid taget et omfang så 
vi har valgt at lægge sitet over til profes-
sionel redigering hos et firma som hedder 
www.doredesign.dk ved Benny Doré. Ved 
samme lejlighed er der skiftet webhotel fra 
Uni2 til Enavn af økonomiske årsager. Vi 
er på linie med de øvrige skandinaviske 
selskaber blevet involveret i etablering af 
hjemmeside for SSAI. 

Husk, at DASINFO og www.dasaim.dk 
lever i kraft af dine input!

Bedste hilsner
Stig Yndgaard

 
✦✦✦Kronisk smerteudvalg
Hvad er DASAIMs rolle i den kroniske 
smertebehandling? Skal anæstesiologer 
i fremtiden behandle patienter med 
kroniske non-maligne og maligne smer-
tetilstande eller skal vi holde os til vores 
kerneydelse anæstesigivning (behandling 
af akutte smerter), intensiv medicinsk te-
rapi og præhospital behandling?

Hvad kvalificerer os egentlig til at 
behandle patienter med kroniske non-
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maligne smertetilstande? Er det kun af 
historiske grunde? Hvad kan anæstesio-
loger som andre specialister ikke kan? 
Tidligere tiders blokadebehandling har 
ikke megen plads i den moderne kroni-
ske smertebehandling.

I den nye uddannelsesbog for hoved-
uddannelsen er der kun krav om, at man 
skal kunne behandle patienter med can-
cersmerter. Der er da heller ingen tvivl om, 
at nogle patienter med cancersmerter har 
brug for avanceret smertebehandling som 
kræver anæstesiologisk ekspertise. Men 
på f.eks. Odense Universitetshospital og 
i Ålborg har man adskilt behandlingen af 
kroniske non-maligne og maligne smer-
ter. Også i Københavns Amt har der været 
tanker om en adskillelse. I Århus er smer-
tecentret en del af neurologisk afd.

De seneste år er der kommet flere inte-
ressante aktører på banen indenfor smer-
tebehandling og mange gode (anæstesio-
logiske) kræfter lægger nu deres arbejde 
andre steder end i DASAIMs regi:

- Det tværfaglige selskab ”Dansk Pal-
liativ Medicinsk Selskab” - med anæste-
siolog overlæge Per Sjøgren som formand 
og bl.a. anæstesiolog Gerd Leikersfeldt 
som medlem af bestyrelsen - har netop 
udarbejdet en fagområdebeskrivelse for 
den lægelige palliative indsats og Gerd 
er koordinator for den netop påbegyndte 
tværfaglige efteruddannelse i palliativ 
medicin.

- Dansk Selskab for Medicinsk Smer-
tebehandling - med anæstesiolog, over-
læge Niels-Henrik Jensen som konstitu-
eret medlem af bestyrelse (anæstesiolog 
overlæge Jørgen Eriksen har orlov fra 
formandskabet) - har som tværfagligt 
medicinsk selskab allerede for et år si-
den afleveret et forslag til beskrivelse af 
fagområdet kronisk smertebehandling, 
ligesom selskabet har en formaliseret 
tværfaglig lægelig dansk efteruddannelse 
i støbeskeen.

Der er for mig ingen tvivl om, at anæ-
stesiologer i kraft af deres interesse også 
i fremtiden har en plads i behandlingen af 
patienter med kroniske non-maligne og 
maligne smerter, og vi er da også godt og 
bredt repræsenteret i de andre bestyrelser, 
men hvordan samordner vi vores bestræ-

belser på at sikre rekruttering, uddannelse 
og kvalitet? Hvorledes skal det formelle 
samarbejde være mellem et monofagligt 
lægevidenskabeligt selskab og tværfaglige 
ditto? Det bliver udfordringen for den nye/
næste bestyrelse.

Hvad har vi ellers fået tiden til at gå 
med?

Udvalget har sammen med resten at be-
styrelsen været med i arbejdet om DRG. 
Ad hoc medlem overlæge Niels-Henrik 
Jensen har på udvalgets vegne deltaget 
i udarbejdelsen af uddannelsesbogen for 
den anæstesiologiske hoveduddannelse.

Det første hold, der gennemfører den 
nordiske uddannelse i SSAI regi inden for 
kronisk smerte (Scandinavian Training 
Programme in Advanced Pain Medicine) 
forventes afsluttet i forbindelse med SASP 
mødet på Island maj 2004 (under ledelse 
af Jørgen Eriksen og Per Sjøgren). Næste 
hold starter efter planen i februar 2004. 
Der vil, som på første hold, være plads til 
5 danske deltagere. Hold øje med annon-
ceringen i ACTA i efteråret (formentlig i 
oktober måned).

Endelig har vi lavet spørgsmål til ”Test 
din viden” i Ugeskriftet.

Ryan Hansen

✦✦✦Neuroanæstesiologisk udvalg
(Mundtlig beretning følger på general-
forsamlingen)

✦✦✦Obstetrisk anæstesiudvalg
Obstetrisk anæstesiudvalg har i det for-
løbne år afholdt 2 møder. Den 1. februar 
2003 på Rigshospitalet var der møde for 
hele interessegruppen, hvoraf der imid-
lertid kun mødte 3 medlemmer udover 
udvalgets 5 valgte medlemmer. Ved dette 
møde blev der præsenteret de forskellige 
arbejdsgruppers oplæg vedrørende vejled-
ninger til behandling af præeklampsi og 
neonatal resuscitation, patientinformation 
til fødeepidural samt registrering af gra-
vide risikopatienter med hjertesygdom. 
Oplæggene blev diskuteret og siden er 
vejledningerne vedrørende præeklampsi 
og neonatal resuscitation blevet godkendt 
af bestyrelsen og lagt på DASAIM’s hjem-
meside. Udvalget mangler stadig at finde 
en udformning af patientinformation til 

fødeepidural, som kan godkendes af 
anæstesiudvalget.

Den 23. maj afholdt udvalget det an-
det møde i Odense, hvor temaet især 
var fremtidige uddannelsesaktiviteter 
indenfor speciallægeuddannelsen og im-
plementeringen af uddannelsesbogen. 
Der blev endvidere besluttet oplæg til 
nye arbejdsgrupper til vejledninger om 
fasteregler/aspirationsprofylakse og 
profylakse mod hypotension under sectio 
i spinal anæstesi. 

Efter mødet i maj har udvalgets med-
lemmer arbejdet sammen om tilrettelæg-
gelsen af A-kursus i september 2003, hvor 
temaet er ”Den obstetriske patient og det 
nyfødte barn”. 

Næste møde i udvalget er til november 
i forbindelse med årsmødet.

Ulla Bang

✦✦✦Postoperativ 
rehabiliteringsudvalg
Udvalget har nu eksisteret i godt 4 år. 
Allerede ved oprettelsen af udvalget 
blev det besluttet, at undervisning i akut 
smertebehandling skulle være et kerne-
område og udformningen af guidelines i 
akut smertebehandling et andet. 

Målgrupperne for undervisningen skul-
le være yngre læger og sygeplejersker. Vi 
blev meget hurtigt klar over at der, hvad 
sygeplejersker angik, allerede var mange 
regionale og nationale initiativer i gang og 
vi valgte derfor i første omgang at satse 
på undervisning af yngre læger. Udvalget 
tilbød derfor Lægeforeningen at udforme 
et 1-dags færdighedskursus målrettet mod 
læger med lav kandidatalder. Undervisnin-
gen fortsætter nu på tredje år. 

Forarbejdet med udformning af na-
tionale guidelines er påbegyndt og kan 
videreføres af udvalget i den kommende 
valgperiode. 

Udvalget har fungeret med 1-3 heldags-
møder årligt, en mødeform der er valgt 
på grund af en stor geografisk spredning 
af medlemmerne. Mødeformen kan 
anbefales til det kommende udvalg som 
en effektiv måde at få afviklet opgaver 
på. Kommunikationen mellem møderne 
foregår hovedsageligt på mail. 

I indeværende valgperiode har vi taget 
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afsked med Mads Werner, idet han fik job 
i Lund i Sverige. Udvalgets medlemmer 
er indstillet på at fortsætte arbejdet efter 
generelforsamlingen og med supplering 
af et nyt medlem.

Gitte Handberg

✦✦✦Thoraxanæstesiologisk udvalg
Thoraxudvalget hilser vedtagelsen/æn-
dringen af DASAIM’s love velkommen. 
Det giver et godt udgangspunkt for at 
tilpasse en bred faglig organisation til de 
fortsatte ændringer der er i specialet og 
strukturerne omkring os. Det vil på sigt 
kunne føre til at DASAIM bliver en reel pa-
raplyorganisation der vil have langt bedre 
muligheder for at holde sammen på de 
mange fagområder og grene af specialet.

Den overordnede beskrivelse af fagom-
rådet ”thoraxanæstesi” er færdiggjort i ud-
valget. Når den nye detaljerede uddannel-
sesplan er færdiggjort vil thoraxudvalget 
udmønte disse detaljer i beskrivelsen.

Det første thoraxanæstesi symposium 
blev afholdt som et fællesmøde mellem DA-
SAIM og Danske Thorax-anæstesiologer 
i april måned på Skejby Sygehus. Danske 
Thoraxanæstesiologer er reminiscensen 
af en mangeårig thoraxklub der nu tilpas-
ser såvel møder som indhold til den nye 
struktur i DASAIM. Det er thorax-udval-
gets intention at der skal være sammenfald 
mellem bestyrelsen i Danske Thoraxanæ-
stesiologer og thoraxudvalget i DASAIM. 
Det næste symposium afholdes på Rigsho-
spitalet den fredag den 26 marts.

Thoraxudvalget finder, at den nye 
struktur med parallelle sessioner på ef-
terårsmødet danner basis for en god måde 
at dække anæstesi og intensiv området på, 
så bredt som muligt.

Thoraxudvalget

✦✦✦Videreuddannelsesudvalget
Arbejdet med målbeskrivelse har i 2003 
fortsat med uformindsket intensitet. Der 
har i målbeskrivelses-udvalget (med 
Doris Østergaard som formand og Char-
lotte Ringsted, institutleder, H:S PMI som 
tilknyttet konsulent) været afholdt adskil-
lige møder samt et seminar og der er nu 
indsendt målbeskrivelse og logbog for den 
samlede anæstesiologiske uddannelse til 

Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd 
for Lægers Videreuddannelse. Målbeskri-
velsen er ”sindet” godkendt, men i skri-
vende stund ikke endeligt godkendt.

Der er udført et stort arbejde af 
”ildsjæle” indenfor alle udvalg og in-
teressegrupper i DASAIM, og et stort 
skrivearbejde af Charlotte Ringsted og 
Doris Østergaard.

Næste opgave bliver konstruktionen af  
uddannelsesblokkene. Til dette formål er 
nedsat regionale videreuddannelsesudvalg 
under de regionale råd. Heri foregår et, 
på alle måder, betydende arbejde med 
repræsentation fra uddannelsesgivende 
afdelinger. Som det helt væsentlige, og 
som formålet med den ny uddannelse, 
er dog implementeringen og funktionen 
i de uddannelsesgivende afdelinger – at vi 
får uddannet speciallæger af en meget høj 
international standart i effektive forløb. 
Derfor er der allerede nu taget initiativ 
til, at de ansvarlige for uddannelsen på 
afdelingsplan får mulighed for introduk-
tion til de nye forløb via tre regionale 
internatkurser i dette efterår.

I hele dette forløb har vore nye, Ma-
astricht-uddannede Masters været til 
stor inspiration, og har ydet en betydelig 
indsats.

Til alle involverede skal lyde en stor 
tak.

Antallet af ansøgere til uddannelsesstil-
linger (kursusstillinger) har, som i alle an-
dre specialer, været vigende. Dog ikke så 
meget som frygtet. Det lykkedes i foråret 
at få besat alle stillinger (på nær 2 i region 
Nord). Til efterårets opslag i region Øst 
var der derimod mange ansøgere, som i 
gennemsnit var særdeles velkvalificerede. 
En vis geografisk uligevægt i fordelingen 
af ansøgere kan nok imødeses, men er 
selvfølgelig naturlig. Sundhedsstyrel-
sens dimensioneringsplan for antallet af 
blokstillinger regionerne imellem vil til-
syneladende forsøge at rette op på dette 
forhold. ”Tiden vil vise!”

Under alle omstændigheder følger vi-
dereuddannelsesudvalget udviklingen tæt 
og vil fortsat bruge de regionale netværk 
til en samlet indsats på landsplan til gavn 
for uddannelsen.

Klavs Lemholt  

✦✦✦Dansk Hjertestopregister 
(styregruppen)
Dansk Hjertestopregister er etableret 
som en landsdækkende klinisk database 
til registrering af samtlige hjertestop 
udenfor hospital i Danmark. Formålet er, 
at identificere forskellige årsager til for-
sinkelse og identificere evt. faktorer, der 
kan øge overlevelsen. Data er indsamlet 
via ambulancepersonalet, og registrerin-
gen og databehandlingen er varetaget af 
Kompetencecenter for Klinisk Kvalitets-
database – Region Øst, og registret er 
fysisk placeret på Forskningscenter for 
Forebyggelse og Sundhed. 

Se i øvrigt http://www.kliniskedata-
baser.dk Foreløbige data blev præsen-
teret ved AED-konferencen (Automatisk 
External Defibrillator) og aktuelt er en 
statusrapport med foreløbige resultater 
under udarbejdelse.

I styregruppen er repræsentanter for 
DASAIM, Dansk Cardiologisk Selskab, 
Dansk Råd for Genoplivning, Hjertefor-
eningen, Falcks Redningskorps, Køben-
havns Brandvæsen m.fl.

Erika Frischknecht Christensen
DASAIMs repræsentant i styregruppen

✦✦✦Dansk Hysterektomi Database
Etablering af databasen blev besluttet no-
vember 2002 på DSOG’s årsmøde. Der blev 
nedsat en styregruppe med centerchef, pro-
fessor, overlæge, dr. med. Bent Ottesen, 
Rigshospitalet, som formand. Databasens 
sekretariat er placeret på gynækologisk 
afd., H:S Hvidovre Hospital og klinisk as-
sistent Charlotte Thim Hansen er aktuelt 
ansvarlig for databasens daglige drift.

Databasen er landsdækkende med det 
formål at kvalitetsforbedre hysterektomi. 
Der har været intensiv diskussion af et 
dataindsamlingsskema, som skal ende-
lig godkendes september 2003. Herefter 
starter dataindsamlingen snarest. Data 
indbefatter præoperativ status, behand-
lingsindikation, operationsmetode, anti-
biotika, tromboseprofylakse, blødning, 
komplikationer, operatørerfaring samt 
postoperative komplikationer. Desuden 
registreres data ved genindlæggelse. 

Der indrapporteres til Landspatientregi-
stret. For at checke validiteten af indrap-
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porterede data udføres fire delprojekter 
via databasens sekretariat med henblik på 
at validere indtastning, afkrydsning samt 
indberetning af genindlæggelser som følge 
af komplikationer til hysterektomi.

Der udvælges indikatorer. Årligt rap-
porteres til afdelingerne vedrørende 
indikatorværdier og deskriptiv statistik 
som operationsindikationer, operati-
onstyper, anæstesi- og analgesiformer, 
antibiotika/trombose-profylakse. 

De gynækolgiske afdelinger vil fore-
tage indrapporteringen. Andelen af data 
til belysning af anæstesiens betydning er 
relativt få. Der bliver anvendt ASA-klasse, 
rapporteret anæstesi- og analgesiform 
(herunder NSAID) samt neurologiske 
komplikationer til epidural/spinal. 

Lydia de Lasson, Skejby Sygehus

✦✦✦Dansk Medicinsk Selskab 
(bestyrelsen)
I Dansk Medicinsk Selskabs bestyrelse 
har de væsentlige temaer i årets løb 
været speciallægeuddannelsen, det nati-
onale indikatorprojekt, referenceprogram, 
herunder ikke mindst overflytningen af 
sekretariatet herfor fra DMS til CEMTV 
i Sundhedsstyrelsen. Desuden arbejdes på 
forslag til nye vedtægter for Dansk Medi-
cinsk Selskab. Referater kan ses på http:
//www.dms.dk/bestyrelse/bestyrelse 

Dansk Medicinsk Selskab holder års-
møde, der finder sted i slutningen af januar. 
Temaerne er af almen interesse. Næste 
årsmøde har emnet »kræft« og afholdes 
fredag d. 30. januar kl. 10-16 i Eigtveds 
pakhus. DMS årsmøder er velbesøgte og 
med deltagere fra såvel det faglige som det 
politiske og administrative miljø.

Herudover har Dansk Medicinsk Sel-
skab i årets løb været medarrangør af kon-
ferencen ”Er de grundlæggende værdier i 
det danske sundhedsvæsen flydende? Er 
de truet?” den 3.-4. april i Vejle.

Erika Frischknecht Christensen
medlem af DMS bestyrelse, udpeget af 

Kirurgisk Forum

✦✦✦Dansk Råd for Genoplivning (DRG), 
The European Resuscitation Council 
(ERC)
Det har været et travlt år for DRG med 

mange aktiviteter, hvor DRG’s faglige 
profil er styrket og det er lykkedes at 
etablere et godt samarbejdsforum for 
alle DRG’s medlemsorganisationer. Ved 
sidste generalforsamling i DRG fastlagde 
bestyrelsen en prioriteret handlingsplan 
for de kommende år. Næsten alle disse 
satsningsområder er nået i det forløbne 
år:

Hjemmesiden er opdateret og fungerer 
professionelt (www.genoplivning.dk). Fol-
deren om avanceret genoplivning er blevet 
en stor succes og er nu blevet rekvireret i 
mere end 30.000 eksemplarer, primært af 
personalet på danske sygehuse. Succesen 
er blevet fulgt op med udarbejdelse og 
trykning af en plakat med samme faglige 
indhold.

En arbejdsgruppe har udarbejdet en 
plakat om basal genoplivning, som nu 
kan rekvireres. I dette arbejde har fælles 
terminologi og grundlag været diskuteret. 
DRG har ændret en mangeårig dansk tra-
dition på området for basal genoplivning 
for lægfolk. DRG anbefaler nu, at den 
primære ventilationsmetode er mund 
til mund, og at mund til næse metoden 
anvendes som alternativ, hvor dette er 
hensigtsmæssigt – i fuld overensstem-
melse med Guidelines 2000. 

DRG har d. 18 marts 2003 i samarbejde 
med Sundhedsstyrelsen afholdt en konfe-
rence i Landstingssalen på Christiansborg 
om brug af automatiske eksterne defibril-
latorer i Danmark. Konferencen var over-
tegnet og blev en succes. Konklusionerne 
er lagt ud på hjemmesiden og danner ud-
gangspunkt for det videre arbejde og en 
konkretisering af anbefalingerne.

DRG er inviteret og deltager nu i den 
landsdækkende database for præhospitale 
hjertestop - dansk hjertestopregister (link 
via DRG’s hjemmeside). De foreløbige 
resultater fra registret blev fremlagt på 
AED-konferencen.

DRG har indgået en officiel samar-
bejdsaftale med European Resuscitation 
Council (ERC) (www.erc.edu) og delta-
ger i ERC’s Executive Board Meetings. 
DASAIM’s medlemmer med interesser 
for resuscitation og akut medicin opfor-
dres til individuelt medlemskab af ERC 
og dermed samtidig abonnement på det 

førende europæiske tidsskrift på området: 
Resuscitation.

De faglige anbefalinger vurderes 
løbende og ERC har i juni 2003 i Re-
suscitation (2003; 57:231-35) publiceret 
en rekommandation om, at bevidstløse 
patienter, genoplivet efter ventrikelflim-
mer, bør køles til 32-34 grader celsius i 
12-24 timer efter hjertestoppet.

Sammen med ERC arbejdes der for 
etablering af Advanced Life Support kur-
ser (ALS) i Danmark, men den praktiske 
implementering mangler afklaring.

Freddy Lippert
Formand for Dansk Råd for 

Genoplivning

✦✦✦Dansk Tværfagligt 
Traumeselskab
Dansk Tværfagligt Traumeselskab (DTT) 
bestod 8 år fra 1995 - 2003. Det blev dannet 
i erkendelse af at traumebehandlingen i 
Danmark og navnlig den initiale fase lod 
noget tilbage at ønske.

Tværfagligheden var og blev både 
selskabet styrke og svaghed. Styrke 
fordi intet specialselskab med nogen 
ret kunne kræve at skulle dominere det 
traumatologiske område og, fordi intet 
selskab ville kunne løfte opgaven alene. 
Svagheden bestod i, at selskabet med stor 
succes satte fokus på traumebehandling i 
et sådan omfang, at de enkelte specialsel-
skaber efterhånden også prioriterede disse 
områder med det resultat, at DTT’s møder 
trods gode programmer blev mindre og 
mindre besøgt.

Bestyrelsen besluttede derfor af opløse 
selskabet per 28.04.2003.

Trods sin korte levetid efterlader DTT 
dog ét væsentligt spor. I samarbejde med 
forsvarets sundhedstjeneste lykkedes det 
nemlig med afsæt i dette selskab at etab-
lere det normative internationale kursus 
Advanced Trauma Life Support i Danmark. 
Kurset har sin egen organisation og kører 
videre. Der har i skrivende stund være 
afholdt 45 kurser og over 700 læger er 
ATLS certificerede i dansk regi. 

 Søren Loumann Nielsen
DASAIM’s repræsentant i DDT’s 

bestyrelse
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✦✦✦Den Danske Perfusionist Skole
Skolen har pt. 13 studerende, som dimit-
terer juni 2004. Skolen arbejder stadig 
med planer for et formelt skandinavisk 
undervisningssamarbejde inden for 
kardiovaskulær perfusion - evt. ved op-
rettelsen af en skandinavisk skole. Det 
er en vanskelig proces, hvor forskellige 
interesser og forhold skal tilpasses.

Skolen har modtaget et nyt ”Certificate 
of Accreditation of the European Board of 
Cardiovascular Perfusion” gældende fra 
1. januar 2002 til 1. januar 2007.

Der er oprettet en hjemmeside for sko-
len: www.perfusionistskolen.au.dk 

Der afholdes kurser i perfusionsteknik 
for DASAIM 29/9 – 1/10 2003 og for DTS 
22-24. oktober 2003. 

Carl-Johan Jakobsen
Lars Willy Andersen

✦✦✦Forskningsudvalg
Udvalget har ikke holdt møde siden sidste 
generalforsamling.

Forskernetværket – sammenslutningen 
af forskningsinteresserede anæstesiologer 
– har holdt flere møder, hvor bl.a. forsk-
ningstræningen i den nye speciallægeud-
dannelse har været diskuteret og, hvor 
yngre forskeres projekter er blevet præ-
senteret og diskuteret. Alle forskningsin-
teresserede er velkomne til møderne. Der 
henvises i øvrigt til www.dasaim.dk

Jørgen Viby Mogensen

✦✦✦Inspektorårsberetning 2003 
Sundhedsstyrelsens inspektorordning fort-
sætter som hidtil som en obligatorisk tilde-
ling af inspektorbesøg til afdelingerne - selv 
om/eller netop fordi - den nye uddannelse 
er undervejs. Ordningen administreres 
af Sundhedsstyrelsens 1. kontor. Inspek-
torerne udpeges af Sundhedsstyrelsen 
efter indstilling af DASAIM’s bestyrelse. 
Forslag til nye inspektorer meddeles af 
videreuddannelsesudv. til bestyrelsen.

Siden sidste generalforsamling har der 
været besøg på 5 afdelinger: Holstebro 
Sygehus, KAS Glostrup, KAS Herlev, 
Centralsygehuset Nykøbing Falster og 
Randers Centralsygehus.

Og genbesøg på 3 afdelinger: Cen-
tralsygehuset Esbjerg-Varde, Hjørring 

Brønderslev Sygehus og Viborg Kjel-
lerup Sygehus.

Yderligere 4 besøg er formidlede.
Inspektorrapporterne bliver udfærdiget 

på skemabasis og indsendes til Sundheds-
styrelsen elektronisk.

Når SST’s database bliver gjort opera-
tionel, vil inspektorrapporterne blive lagt 
offentligt tilgængelige på SST’s hjemme-
side.

Inspektorkorpset består for nærvæ-
rende af følgende:
Region Nord: Odd Ravlo, Ulla Bang, Per 
Lambert
Region Syd: Klavs Lemholt, Jeppe Lund, 
Peter Lindholm
Region Øst: Poul Christensen, Karen 
Skjelsager, Birgitte Ruhnau, Bente Dyr-
lund Pedersen

Der kan med dette korps udføres et ri-
meligt antal besøg hvert år. Men behovet 
må forudses at øges i den nærmeste tid, 
hvorfor alle speciallæger med interesse 
og lyst dette spændende hverv opfordres 
til at melde sig.

Klavs Lemholt 

✦✦✦Lederforum
Efter den velbesøgte session ved sidste 
årsmøde, viste der sig grobund for et 
videre arbejde med Lederforum, der er 
tænkt som en interessegruppe under DA-
SAIM for medlemmer, der beskæftiger sig 
med ledelsesopgaver.

Den 25. februar 2003 afholdtes et 
møde, hvor vi drøftede vi Lederforums 
indsatsområder:
-  tilrettelæggelse af aktiviteter med  
 fokus på ledelse
-  være specialets ”link” til disciplinen 
 ledelse
-  sætte fokus på  ledelse indenfor 
 specialespecifikke områder

Lederforum nedsatte en styregruppe 
bestående af: formand Nils W. Johanne-
sen, sekretær Jørgen Mølgaard, Jakob 
Trier Møller, Lone Winther Jensen og 
Else Hjortsø.

På samme møde var der indlæg fra 
Steen Friberg og Lone Winther Jensen 
under overskriften ”Fremtidens ledere”.

Lederforum har i det forløbne år 
været repræsenteret i arbejdsgruppen 

vedr. DRG-registrering og vi ser frem til 
at blive inddraget i et bredere omfang i 
fremtiden.

Nils W. Johannessen  

✦✦✦Nordisk forskningssamarbejde
På initiativ af SSAI’s bestyrelse afholdtes i 
januar 2002 et 2-dage seminar med oven-
stående emne. En rundspørge havde vist, 
at omkring 95 nordiske anæstesi- og inten-
sivafdelinger var interesserede i at bidrage 
til et nordisk forskningssamarbejde inden-
for specialet. Disse afdelinger har tilsam-
men ca. 600.000 anæstesier pr. år og ca. 
600 intensivsenge. Seminaret foregik med 
repræsentation fra alle nordiske lande, og 
man var enige om, at vi skal udnytte de 
enestående muligheder i Norden, der lig-
ger i den ensartede struktur, uddannelse 
og klinisk praksis. Det blev diskuteret, 
hvordan et sådan samarbejde kan etab-
leres, og konklusionen blev, at der skal 
være 4 paneler, som skal facilitere forsk-
ning indenfor hver sit område: anæstesi, 
intensiv terapi, præhospitalsbehandling og 
smertebehandling. Intensivområdet har 
som bekendt allerede en velfungerende 
nordisk forskningsgruppe, mens de øvrige 
3 områder har været længere tid om at 
komme i gang. 

Lars S Rasmussen

✦✦✦PHTLS-bestyrelse
Nationalt Udvalg for Præhospital Ud-
dannelse har godkendt, at PreHospital 
Trauma Life Support (PHTLS) indgår 
som en obligatorisk del af opdaterings-
uddannelsen for alt niveau-2 ambulance-
personale i Danmark. PHTLS Danmark 
medvirker til, at disse kurser etableres ved 
de fire skoler (Ålborg, Hillerød, Silkeborg, 
Valby), der forestår opdateringsuddan-
nelsen. Økonomisk afholdes afgifterne 
til opgraderingsuddannelsen, herunder 
PHTLS, af amterne. Herudover har der 
været afholdt enkelte åbne kurser med 
særskilt kursusafgift. Se www.phtls.dk

Erika Frischknecht Christensen
DASAIMs repr. I PHTLS bestyrelse

✦✦✦SSAI
SSAI arbejder på at understøtte den faglige 
udvikling i det anæstesiologiske speciale 
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med fokus på områder, hvor det nordiske 
samarbejde kan bidrage med væsentlige 
momenter til glæde for organisationens 
medlemmer.

Områderne omfatter kursusaktivitet 
indenfor bl.a. intensiv terapi, smertebe-
handling og pædiatrisk anæstesi. Andre 
fagområder er i støbeskeen. Arbejdet 
omkring disse uddannelsesaktiviteter 
koordineres af ”Education Committee”, 
der ligeledes sikrer at formål, form og 
indhold samt evaluering er i fokus. Kun 
derved er det muligt at sikre en fortlø-
bende tilpasning, der sikrer kvaliteten.

Interessen for kursusaktiviteten er stor 
og de skandinaviske netværk, der skabes 
via kurserne, har afsmittende virkning in-
denfor også andre områder som forskning, 
udvekslingsophold og lignende.

Etablering af fora indenfor emneom-
råder, hvor ideer til og samarbejde om 
multicenterundersøgelser er nu også på 
vej. Der bliver i disse forskningsfora også 
mulighed for at søge hjælp til protokoller 
og lignende.

At påbegynde aktiviteter som oven-
stående kræver økonomisk support. 
Den kommer fra ACTA-foundation, der 
årligt yder bidrag på omkring 1 mio. kr. 
til aktiviteter til glæde for organisationens 
medlemmer.

Pengene kommer fra arbejdet med 
vores tidsskrift, ACTA, som alle medlem-
mer af DASAIM modtager. Vi skal derfor 
sammen sikre, at tidsskriftet fortsat har 
en høj kvalitet og dermed international 
interesse. Tidsskriftet citeres i fortsat sti-
gende omfang, et forhold medlemmerne 
kan sikre ved at sende alle de gode artikler 
til publikation i ACTA.

Kongressen hvert andet år er en anden 
væsentlig aktivitet for SSAI. Tilrettelæg-
gelse og afvikling af disse stiller store krav 
til værtslande og byer, men skaber også 
mulighederne for både fagligt og socialt 
samvær. Kongresserne understøttes af 
ACTA-foundation.

I den netop afviklede kongres i Finland 
var formændene fra de baltiske lande invi-
teret til at deltage med henblik på muligt 
fremtidigt samarbejde.

Udover ovenstående arbejder SSAI også 
for aktiv deltagelse i udviklingsarbejde 

for anæstesiologer i lande med behov for 
hjælp til uddannelse af speciallæger.

SSAI får snart en hjemmeside, der 
vil gøre det nemmere for selskabets 
medlemmer at følge med i de forskellige 
udviklingstiltag, og se hvem der er kon-
taktpersoner for udvalg og arbejdsgrupper. 
Det er håbet, at hjemmesiden, også via 
henvisninger til aktiviteter i de nationale 
selskaber, vil stimulere til styrkelse af 
selskabet og dermed fortsat udvikling 
af det nordiske samarbejde indenfor det 
anæstesiologiske speciale.

Else Hjortsø

✦✦✦Standardiseringsudvalget
(Ingen beretning i år)

✦✦✦UEMS
(Ikke modtaget)

✦✦✦Dansk Anæstesiologisk Selskabs 
Fond
Beretning fremlægges på generalforsam-
lingen.

✦✦✦Legatbestyrelsen 
Jensa la Cours Legat
Beretning fremlægges på generalforsam-
lingen.

✦✦✦DASAIM - Regnskab
Resultatopgørelse 2002/03

2001/02
Indtægter t.kr.

Kontingenter 1.008.580 942
Renteindtægter      40.167   25

Indtægter i alt 1.048.747 967

Udgifter
Møder og udvalg m.v.:

Bestyrelsesmøder 77.393 87
DASAIM-møder 819.492 727
Udvalg                                  (note 1) 137.041 144
Kontingent WFSA 14.692 16
Kontingent SSAI    456.120 460

1.504.738 1.434
Deltagerbetaling, arrangementer - 404.000 - 402
Udstillingsindtægter - 255.780 - 217
Sponsorbidrag og andre tilskud - 319.998 - 316

524.960    499
DASINFO:

Trykning m.v. 155.287 163
Forsendelse     23.240      19

178.527 182
Salg af annoncer og abonnementer - 216.270 - 212

- 37.743 -   30
Legater:

Udbetalt legatportioner 50.000 50
Indbetalt fra Dameca - 50.000 -   50

0       0
Sekretariat og administration:

Lønninger m.v. 190.994 152
Øvrige udgifter                    (note 2)   48.829     70

239.823   222

Udgifter i alt 727.040 691

ÅRETS RESULTAT 321.707 276
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Balance 30. juni 2003
2001/02

Aktiver t.kr. 

Likvide beholdninger 2.624.891 1.961
Tilgodehavende ikke forfaldne renteindtægter 19.554 13
Andre tilgodehavender 1.321 1
Forudbetalt kontingent      15.750   312

AKTIVER I ALT 2.661.516 2.287

Passiver
Skyldig sekretariatsbistand 26.336 0
Skyldig revisorbistand anslået 18.000 14
Skyldig moms 33.087 90
Forudbetalte kontingenter 791.155 855
Forudbetalte salgsindtægter DASINFO 91.500 108
Forudbetalte sponsorbidrag 0 60
Forudbetalt vedr. uddannelsesprojekter    (note 3) 154.298 225
Feriepengeforpligtelse      28.287      20

Gæld i alt 1.142.663 1.372

Hensættelse til efteruddannelse m.v.   (note 4)    282.328

Egenkapital primo 914.818 639
Årets resultat    321.707    276

Egenkapital 1.236.525    915

PASSIVER I ALT 2.661.516 2.287

2001/02
t.kr. 

Note 1. Udvalg
Præhospitalsudvalget 10.657 17
Intensivudvalget 8.348 16
Anæstesiudvalget 35.347 14
Videreuddannelsesudvalget 29.078 22
Efteruddannelsesudvalget                            (note 4)
Thoraxanæstesiudvalget 10.799 9
It-udvalget 1.986 2
Neuroanæstesiudvalget 0 3
Smertebehandlingsudvalget 1.021 0
Obstetrikudvalget 2.812 0
Postoperativ rehabiliteringsudvalget 630 4
Forskningsudvalget 793 2
UEMS 15.509 37
Øvrige møde- og udvalgsudgifter, danske 20.061 18
Øvrige møde- og udvalgsudgifter, udenlandske            0      0

137.041  144

2001/02
t.kr. 

Note 2. Øvrige udgifter

Gaver 0 5
It-udgifter 18.858 16
Kontorartikler og tryksager 231 1
Maskiner og inventar 1.444 19
Mødeudgifter 0 3
Porto og gebyrer 8.796 10
Revisorbistand 18.900 15
Øvrige         600     1

   48.829   70

2001/02
t.kr. 

Note 3. Forudbetalt vedr. 
uddannelsesprojekter

Saldo primo 225.529
Indbetalt til målbeskrivelse m.v. 25.000 75
Indbetalt til 
kompetanceudviklingsprojekt

            0 247

250.529 322
Afholdte udgifter - 96.231   97

154.298 225

2001/02
t.kr. 

Note 4. Hensættelse til 
efteruddannelse m.v.

Overført fra særskilt regnskab 297.233
Indbetalte kursusafgifter     16.850

314.083
Afholdte kursusudgifter - 15.122
Efteruddannelsesudvalgets 
udgifter

 - 16.633

 282.328
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Bestyrelsen  Forslag ved nyvalg
Mogens Skadborg, formand
Lise Knudsen, næstformand
Freddy Lippert, kasserer
Bjørn Mygil, bestyrelsessekretær (YL) 

Erika F. Christensen (akut, traume & præhosp.)
Susanne Wammen (anæstesiudv.)
Steen Henneberg (børneanæstesiudv.)
Kurt Espersen (intensiv medicinsk terapi)
Stig Yndgaard (IT, redaktør DASINFO)
Ryan Hansen (kronisk smerte)
Jørgen Wolff (neuroanæstesi)
Ulla Bang (obstetrisk anæstesi)
Carl-Johan Jakobsen (thoraxanæstesi) Kirsten Eliasen
Klavs Lemholt (videreuddannelse)
Hanne Tanghus Olsen (YL)

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

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

Akut, traume og præhospitaludvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Erika F. Christensen (formand)(2001) genopstiller
Freddy Lippert (1999) genopstiller
Frank Kaiser (2002)
Thomas Lohse (2001)(udmeldt) ønsker ikke genvalg
Flemming Knudsen (1999) genopstiller
Troels M. Hansen (1999) Knud Illum Goldbækdal
Annemarie Bondegaard Thomsen (2002)

Anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Susanne Wammen (formand)(2001) 
Hans Kirkegaard (2001)
Birgitte K. Ruhnau (1999)
Lars M. Clausen (2001)
Ann Møller (1999)
Bodil S. Rasmussen (1999) ønsker ikke genvalg
Per Herlevsen (2001)

Børneanæstesiudvalg 
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Steen Henneberg (formand)(1999) Søren Walther-Larsen
Per Thorgaard (1999) Søren Kjærgaard

Søren Walther-Larsen (1999) Tom G. Hansen
Peter Aarsleff Nielsen (2002)

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

Udv. for intensiv medicinsk terapi
(vælges for 2 år, max. 6 år)
Kurt Espersen (formand)(2002)
Anders Larsson (1999) på valg
Karen-Lise Welling (1999) Jakob Steen Andersen
Anne Lippert (1999) genopstiller
Kurt Krogh Knudsen (2002)
Morten Freundlich (2000, 2002)

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

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

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

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

Bestyrelse, udvalg og repræsentanter



26 · DASINFO · Oktober 2003 Oktober 2003 · DASINFO · 27

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

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

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

Organisationskomité Årsmøde
Jakob Trier Møller (koordinator)
Jørgen B. Dahl (videnskab)
Mogens K. Skadborg (sponorer)
Freddy Lippert (kasserer + sponsorer)

Revisorer
(vælges hvert år)
Bjarne Fogh
Per Arnbo Kristensen
Michael Weber (suppleant)

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

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

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

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

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

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

Inspektorer i anæstesiologi
(udpeges af bestyrelsen)
Region Nord: Odd Ravlo (1997), Ulla Bang (2002), 
Per Lambert (2002)
Region Syd: Klavs Lemholt (2000), Jeppe Lund (1997), 
Peter Lindholm (2002)
Region Øst: Poul Christensen (2002), Karen Skjelsager (2000), 
Birgitte Ruhnau (2002), Bente Dyrlund Pedersen (1997)

ATLS Denmark Fond
(indstilles af bestyrelsen)
Mogens K. Skadborg

PHTLS
(indstilles af bestyrelsen)
Erika F. Christensen

Dansk Medicinsk Selskabs Bestyrelse 
(valgt af DMS’ repræsentantskab)
Erika F. Christensen

Dansk Råd for Genoplivning (DRG)
(indstilles af bestyrelsen)
Freddy Lippert (2001)
Stig Yndgaard (suppleant)(2002)

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

SSAI
Mogens K. Skadborg
Else Hjortsø (DASAIM repr.)(2001) Susanne Wammen
Ivar H. Gøthgen (ACTA direktør)
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Ethical Advisor SSAI Advisory panels
(udpeges af bestyrelsen)
Mogens K. Skadborg (2001)

Chairs SSAI Advisory panels
(udpeges SSAI board)
Lars S. Rasmussen (Anesthesia)(2001)
Ola Winsö (ICM)

Eija Kalso (Pain)
Eldar Søreide (Emergency Medicine)

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

Tilforordnede til Retslægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen

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

Sundhedsvæsenets patientklagenævn
(konsulenter ansat efter opslag)
Bent Husum
Preben Berthelsen
Mogens Wernberg (1999)

Specialistnævnet
(udpeget af Sundhedsstyrelsen)
Tom Pedersen

Æresmedlemmer
Torsten Gordh
Henning Ruben
Henning Poulsen
Bjørn Ipsen
Bent Juhl
Sven Erik Gisvold
Sten Lindahl
Annette Ladegaard-Pedersen

Ekstraordinære medlemmer
Torben Kann
Henrik Kehlet
Carsten Grøndahl Nielsen
Peter Hunæus

Legater
Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesio-
logi videnskabeligt og fagligt under følgende 
former:
1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrel-
sens skøn, som anerkendelse for et originalt 
videnskabeligt arbejde eller bemærkelsesvær-
dig 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 oven-
nævnte 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 overens-

stemmelse med legatets formål. Uddeling 
sker i portioner efter legatbestyrelsens skøn. 
Ansøgningsfristen er 30. april og 30. septem-
ber. 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 lægevidenskabe-
lige og humanitære formål inden for anæstesio-
logien. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer, 
men ansøgningerne skal sendes til formanden 
for DASAIM. Uddelingen finder sted i forbin-
delse med den årlige Husfeldt-forelæsning. 
Der vil blive uddelt 1-4 portioner, primært til 
udgifter i forbindelse med uddannelse og stu-
dier i udland. Fondet støtter ikke rejseudgifter 
til kongresrejser og lignende, hvor man ikke er 
aktiv deltager. Ansøgningsfrist 1. oktober.

Dameca-legatet
Dameca-legatet, der blev oprettet I 1995, kan 
søges af personer og grupper med special in-
teresse 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 forman-
den for DASAIM og direktøren for Dameca 
a/s er bedømmelsesudvalg. Ansøgningsfrist 
1. oktober.

Professor, overlæge Sophus H. Johansens Fons 
af 23. august 2981
Fra ovennævnte fond kommer et beløb til 
uddeling I én eller flere portioner. Fonden 
yder støtte til yngre lægers forskning inden 
for anæstesiologien, dvs. Anæstesi, intensive 
terapi, smertebehandling og præhospital be-
handling. Ansøgning sendes til overlæge 
Doris Østergaard, anæstesiologisk afdeling, 
Amtssygehuset i Herlev senest den 1. okto-
ber. 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 anæste-
siologien eller til akut behandling af lunge- og 
kredsløbsproblemer.
Legatet uddeles til enkeltpersoner eller in-
stitutioner 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. Ansøg-
ningsmaterialet vil blive behandlet fortroligt. 
Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, finder 
uddelingen sted i forbindelse med DASAIM’s 
årsmøde.
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ACTA-foredragskonkurrence
I alt indkom 21 videnskabelige bidrag 

til årets foredragskonkurrence. Heraf 
ønskede 3 udelukkende at præsentere 
deres bidrag som poster og 2 blev indsendt 
for sent og derfor ikke accepteret.

Nedenfor ses de 13 bidrag, der præ-
senteres som postere på årsmødet 
- de 6 bidrag, der blev accepteret til 
foredragskonkurrencen, er trykt i 
programmet for årsmødet (tillæg til dette 
nummer af DASINFO).

POSTERSESSION A:
1. Hyperglykæmi og mortalitet hos kritisk 
syge patienter
Christian Christiansen (chchr@akh.aaa.dk), 
Palle Toft, Søren Kæseler Andersen, Hans 
Skriver Jørgensen, Else Tønnesen
Anæstesiologisk-intensiv afd. Århus Kom-
munehospital.
Introduktion: Hyperglykæmi er en del 
af det stress-respons, som ses ved kritisk 
sygdom. Hyperglykæmi er associeret med 
øget mortalitet hos hospitaliserede patien-
ter (1). Det er tidligere vist, at intensiv 
insulin behandling reducerer mortalitet 
og morbiditet hos kirurgiske intensivpa-
tienter (2).

Formålet med dette studie var at be-
skrive hyppigheden af hyperglykæmi hos 
patienter indlagt på en multidisciplinær 
intensiv afdeling. Derudover var det for-
målet at beskrive en eventuel association 
mellem hyperglykæmi og henholdsvis 
mortalitet og morbiditet.

Metode: Dette prospektive kohor-
testudie blev gennemført på Århus 
Kommunehospitals multidisciplinære 
intensivafdeling og blev forelagt den re-
gionale videnskabsetiske komite.

Alle voksne patienter som blev indlagt på 
intensiv afdeling i perioden 1. maj – 31. ok-
tober 2002 blev inkluderet. Patienter som 
var indlagt mindre end 2 dage eller havde 
kendt diabetes mellitus blev ekskluderet. 
Studiepopulationen bestod af 135 patienter, 
97 kirurgiske og 38 medicinske.

For hver patient blev der under ind-
læggelsen udfyldt et registreringsskema 
indeholdende: Demografiske data, indlæg-

gelsesårsag, kendt diabetes, første døgns 
APACHE II score, daglig maksimumblod-
sukker samt primære og sekundære infek-
tioner. En retrospektiv modificeret total 
maximum SOFA (mtmSOFA) score blev 
registreret efter død eller udskrivelse.

Test for trend (Spearman´s korrela-
tionskoefficient ρ) blev brugt til at be-
skrive sammenhængen mellem maksi-
mal blodsukker under indlæggelsen og 
henholdsvis mortalitet, APACHE II-score, 
mtmSOFA-score, infektioner samt alder.

Mann-Whitney U test blev brugt til at 
teste for mulige forskelle mellem medicin-
ske og kirurgiske intensivpatienter med 
hensyn til blodsukkerniveau, infektioner, 
APACHE II score og mtmSOFA-score.

Resultater: Alle 135 patienter havde 
under indlæggelsen maksimal blodsuk-
ker over 6,1 mmol/l, mens 54% havde 
maksimal blodsukker over 11.1 mmol/l. 
Antal dage med registreret hyperglykæmi 
(>11.1 mmol/l) udgjorde 25% (median) 
af indlæggelsesdagene for de medicin-
ske patienter mod kun 2% (median) af 
indlæggelses-dagene for de kirurgiske 
patienter (p=00,1).

Højt maksimal blodsukker var korrele-
ret til mortalitet  hos kirurgiske patienter 
(figur 1).

For kirurgiske patienter var højt mak-
simal blodsukker ligeledes korreleret til 
APACHE II score (p<0,01), mtmSOFA-
score (p<0,01), alder (p<0,01), primær 
infektion (p<0.05), sekundær infektion 
(p<0,01) men ikke til body-mass index 
(p>0,05). De nævnte korrelationer fandtes 
ikke hos medicinske patienter.

Diskussion: I dette studie er det vist, 
at højt blodsukker under indlæggelsen 
på intensivafdeling er korreleret med 
mortalitet. Dette kan delvis forklares ved 
en korrelation mellem hyperglykæmi og 
sværhedsgraden af den kritiske sygdom. 
Hyperglykæmi kan betragtes som en mar-
kør for kritisk sygdom, og den gavnlige 
effekt af insulin hos kirurgiske patienter er 
ikke nødvendigvis et resultat af reduceret 
blodsukker.

Konklusion: Hyperglykæmi er almin-
deligt forekommende hos såvel kirurgi-
ske som medicinske intensivpatienter. 
Hyperglykæmi er en markør for såvel 
mortalitet som sværhedsgrad af kritisk 
sygdom hos kirurgiske patienter.

Referencer:
1. Umpierrez et al. J Clin Endocrinol 

Metab 2002; 87(3):978-982.
2. Van den Berghe et al. N Engl J Med 

2001; 345(19):1359-1367.

2. Ventilation with a laryngoscope
Laila Mulla*, Hanns Reich* 
& Stig Jørgensen^
- *Dept. of Anaesthesiology, Hvidovre 
Hospital, ̂ Medconsult ApS, Copenhagen. 
- laila.mulla@dadlnet.dk
Ambu International A/S has produced a 
prototype of a laryngoscope  (the Ambu Jet 
Laryngoscope (AJL)) for ventilation while 
intubating. This laryngoscope was used in 
a randomised and un-blinded comparison 
of the PaO2 and PaCO2 responses during a 
six minutes laryngoscopy with and without 
simultaneous oxygen ventilation.

The AJL allows oxygen to be adminis-
tered during the laryngoscopy by positive 
pressure ventilation with a periodic flow of 
25 l/min of oxygen. This flow will create 
an inflation pressure of approximately 1 
kPa. in front of the glottic opening, and 
there is no risk of creating dangerously 
high pressures.

Methods: 60 women undergoing lapa-
roscopic sterilisation were consecutively 
selected for the study. The protocol and the 
consent form were reviewed and approved 
by the local ethical committee for Copen-
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Figur 1.  Mortalitet hos kirurgiske og medicinske intensivpatienter,
stratificeret i 3 grupper efter makismal blodsukker under indlæggelsen.
 **p<0,01 (test of trend)

Medicinske (n=38)Kirurgiske (n=97)  

**

 < 10 mmol/l
 10 - 12 mmol/l
  > 12 mmol/l

M
o
rt

a
lit

e
t 
(%

)



30 · DASINFO · Oktober 2003 Oktober 2003 · DASINFO · 31

hagen County. After anaesthesia-introdu-
ction the patient was mask ventilated for 5 
minutes using 100% oxygen. The patients 
were randomly assigned either to active 
or control group  

In the active group the ventilation was 
maintained by insufflating a flow of 25 l 
O2 /min 12 times per minute each of 2 
seconds duration. The experiratoric CO2 
was controlled to monitor the efficacy of 
the air exchange.

In the control group intubations was 
preceded by a 6-minute period, during 
which the laryngoscopy was kept in place 
without ventilation. 

SaO2 , PaO2, PaCO2 and pH were recor-
ded at time 0, +2 minute, +4 minute and 
+6 minute measured from the time, when 
the facemask was removed:

After the 6-minute period, the patient was 
intubated and the study was terminated.

Response is assumed in a 2x2 table 
response (success/failure for each arm 
active/control) with 27 subjects in each 
arm. With an expectation of 3 failures in 
the active arm, and 14 failures in the con-
trol group, the power will be 80%, whereas 
with 3 failures in the active arm, and 15 
failures in the control group, the power 
will be 90%. 

Results: 7 patients were excluded at 
the day of operation (consent withdrawn 
or did not show up).

The primary objective of the study is 
to demonstrate that the active treatment 
is superior by a Fishers exact test, two-
sided of the primary endpoint (primary 
analysis), where success of the primary 
end-point is defined as a maximum PaCO2-
value at any time (2m, 4m and 6m) < 120% 
of baseline PaCO2.

                                                       Primary Analysis

ACTIVE TRT. CONTROL P-value

N (%) N (%) Fishers
Exact test

Failure 
(PaCO2 > 120% of 0 minute value 
at 2, 4, and 6 min. during surgery)

9 (32.1) 20 (80) 0.0008

Success
(PaCO2 < 120% of baseline value 
at 2, 4, and 6 min. during surgery)

19 (67.9)  5 (20) .

Total 28 (100) 25 (100) .

Conclusion: The Ambo Jet laryngo-
scope has in this study been demonstrated 
to be very efficient to maintain oxygen 
saturation and avoid hypercapnia during 
a six minutes artificial prolonged tracheal 
intubations phase.

3. Allergic reactions in anaesthesia: 
Are suspected causes confirmed on 
subsequent testing?
Krøigaard M, Garvey LH, Roed-Petersen 
J, Husum B.
Danish Anaesthesia Allergy Centre 
(DAAC), Gentofte University Hospital, 
Copenhagen, Denmark - e-mail: daac@
gentoftehosp.kbhamt.dk
Aims: To investigate whether the cause 
suspected by clinicians involved in sup-
posed allergic reactions under anaesthesia 
corresponds with the cause found on sub-
sequent investigation in the DAAC (1).

Methods: A retrospective survey of 
all casenotes and anaesthetic charts on 
patients investigated in the DAAC. Notes 
and charts were scrutinized for either 
suspicion of or warning against specific 
substances.

Results: 85 reactions in 81 patients were 
investigated. No cause was suggested in 
35 cases. In the remaining 50 cases one 
or more substances were suspected. In 
36 of these (72%) the suspected cause 
did not match the results of subsequent 
investigation, either due to suspicion of 
the wrong substance or no cause being 
found on investigation. Only 5 cases 
(10%) showed a complete match between 
suspected cause and investigation result. 
In the remaining 9 cases (18%) there was 
a partial match, either due to a right sub-
stance being suspected, but investigations 

showing an additional allergen or due to a 
guess of several substances including the 
right substance.

Conclusions and implications: Re-
lying on guessing the cause of suspected 
allergic reactions under anaesthesia can 
according to our results put a significant 
number of patients at unnessecary risk. 
Some patients may be labelled with a wrong 
allergy, leading to unnessecary warnings 
against harmless substances and some 
patients may be put at risk of subsequent 
re-exposure to the real allergen.

Patients with suspected allergic reacti-
ons under anaesthesia should ideally be 
investigated in specialist centres.

Reference 1. Garvey LH et al. Acta 
Anaesthesiol Scand  2001:45:1204-1209

4. Does hypertonic saline affect gra-
nulocyte activation and expression of 
cellular adhesion molecules?
Torsten Bøgh Rasmussen1,2, Jens Aage 
Kølsen Petersen2, Jan Krog1,3, Marianne 
Hokland3, and Else Tønnesen1.
Depts. of Anaesthesiology and Intensive 
Care, Aarhus University Hospital1 and 
Viborg-Kjellerup Hospital2, Institute of 
Medical Microbiology and Immunology3 
- e-mail: tbra@studmed.au.dk
Introduction: Infusion of 7.5% hypertonic 
saline (HS) rapidly restores macro- and 
microcirculation. Furthermore, hyper-
tonicity may reversibly impede several 
functions of the polymorphonuclear gra-
nulocyte (PMN) including up-regulation 
of cellular adhesion molecules (CAMs) 
involved in cellular activation and endo-
thelial transmigration. This study aimed to 
investigate the effects of clinically relevant 
low-level saline hypertonicity (140 – 165 
mM Na+) on human PMNs in vitro and 
in patients randomized to preoperative 
infusion of HS. We hypothesized that 
clinically relevant saline hypertonicity 
attenuated expression of PMN activation 
markers and decreased PMN release of 
reactive oxygen species.

Methods: The regional ethical 
Review Committee approved the study. 
We measured granulocyte surface 
expression of the cellular adhesion 
molecules, L-selectin and 2-integrins 

The tables show a clear and highly statistically significant treatment 
effect on the success/failure endpoint (p=0.0008).  
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using flow cytometry. PMN release 
of superoxide anions was measured 
with a cytochrome C reduction assay. 
Measurements were performed with un-
stimulated and granulocytes stimulated 
with the chemotactic peptide FMLP.

In vitro study: Venous blood was drawn 
from 10 healthy volunteers. Samples from 
each individual were incubated 30 min at 
plasma sodium concentrations of 141, 153 
and 163 mM, respectively.

Clinical study: Fifteen females sche-
duled for abdominal hysterectomy 
were randomly assigned into 3 groups 
to preoperative infusion of 7.5% NaCl 4 
ml/kg, 0.9% NaCl 4 ml/kg, or 0.9% NaCl 
32 ml/kg. We sampled venous blood at 
baseline, after infusion, 1, 3 and 24 hours 
after surgery.

Statistics: In vitro data were analyzed 
by repeated measures two-way analysis of 
variance (ANOVA). For the clinical data, 
peak values in the 3 groups were compared 
by one-way ANOVA

Results: Saline hypertonicity (p-Na 141 
– 163 mM) had no effect on unstimulated 
or stimulated granulocyte expression of 
CAMs or the release of superoxide anions 
in vitro. Plasma sodium and plasma 
osmolality increased significantly to 152 ± 2 
mM and to 312 mosm/l ± 14, respectively, 
after preoperative infusion of HS. PMN 
concentrations in peripheral venous blood 
did not differ between groups (p=0.32). 
Preoperative infusion of HS had no effect 
on granulocyte expression of CAMs or 
superoxide release.

Discussion: We were unable to repro-
duce the findings in earlier studies. The 
effect of hypertonicity on granulocytes 
is dose-dependent. The Na+-increase ob-
served in this study was lower than the 
plasma sodium values normally used in 
vitro which may explain the discrepancy. 
It is unknown if up- or down-regulation of 
CAMs in human disease is beneficial or 
harmful. Possible benefits of hypertonic 
saline resuscitation may be due to im-
proved hemodynamics instead of direct 
immunological effects.   

Conclusion: Our data suggest 
that clinically relevant levels of saline 
hypertonicity do not affect granulocyte 

expression of cellular adhesion mole-
cules. Furthermore, low-level saline 
hypertonicity did not change granulocyte 
release of reactive oxygen species.

5. Scandinavian Anaesthesia Rresearch 
1981 – 2000
U.Skram1, B.Larsen2, P.Ingwersen2, and 
J.Viby-Mogensen1

Academic Department of Anaesthesia, 
Department of Anaesthesia and Intensive 
Care, Copenhagen University Hospital, 
Rigshospitalet - Department of Infor-
mation Studies, Royal School of Library 
and Information Science, Copenhagen, 
Denmark
Goal of Study: To assess the volume 
and impact of research in anaesthesio-
logy and intensive care medicine over a 
20-year period in the four Scandinavian 
countries: Sweden, Norway, Finland, and 
Denmark, relative to each other and to 
the European Union (EU). Two additional 
countries, the United Kingdom and the 
Netherlands, were included in the analysis 
for comparison. 

Methods: Publication and citation data 
1981-2000 extracted from the database 
National Science Indicators (NSI) 2001, 
covering the 33 anaesthesia and intensive 
care journals indexed in Current Contents. 
Data were analysed as time series in run-
ning 5-year periods. 

Results: Publication analysis: The 
Danish research output did not increase 
over the 20-year period. Sweden increased 
its production by 35%, Finland by 119%, 
and Norway by 129%. The corresponding 
figures for the UK and the Netherlands 
were 100% and 146%, respectively. The EU 
increase was 148%.

Citation analysis: Sweden and Denmark 
showed a significant decline in EU citation 
shares (14,9% to 8,0% and 6,2% to 4,0%, re-
spectively), whereas Finland (4,6% to 4,9%) 
and Norway (1,7% to 2,1%) presented slight 
increases. The Netherlands declined from 
7,4% to 5,5%, and the UK from 46,2% to 
31,0% of the total EU citations.

Citation impact analysis: The absolute 
citation impact (ACI, average number of 
citations received per publication in each 
running 5-year period) increased for all 

four Scandinavian countries. The ACI of 
the Netherlands did not change (3,5 – 3,6) 
and was surpassed by all the Scandinavian 
countries by 1994-1998. The UK finished 
below the other five countries (2,5 – 2,9).

The relative citation impact (RCI, 
number of citations per publication 
relative to the EU baseline) increased 
for Denmark, Finland, and Norway, and 
remained unchanged for Sweden. The RCI 
of the Netherlands and the UK decreased 
significantly (1,60 – 1,20, and 1,17 – 0,97, 
respectively).     

Conclusions: 1) The annual number of 
publications from Denmark has stagnated 
since the late eighties, as opposed to the 
other five countries and the EU.

2) The international publication and 
citation visibility of Finland and Norway 
has increased slightly over the last twenty 
years, as opposed to the significant de-
crease seen by the other investigated 
countries.

3) Judging from the increase in ACI 
and RCI, the recognition of publications 
from all four Scandinavian countries has 
increased over the last twenty years.   

6. The effect of tracheal application of 
lidocaine on postoperative sore throat.
Classen V, Jensen AG, Helbo-Hansen S, 
Køhler F, Berg A
Department of Anaesthesiology and In-
tensive Care, Odense University Hospital, 
Denmark - volkerclassen@dadlnet.dk
Introduction: Postoperative sore throat 
is a common complaint following tracheal 
intubation with an incidence varying from 
24 to 90 %. The pathological correlate is 
thought to be trauma of the airway mucosa, 
which might be influenced by the use of dif-
ferent cuff-design, cuff-pressure, tube-size 
and choice of intubation technique.

Several studies investigated the effect 
of local anaesthesia on the incidence and 
severity of postoperative sore throat with 
varying results. The purpose of our study 
was to evaluate airway complaints after the 
use of tracheal lidocaine-spray before intu-
bation compared with a low-dose muscle 
relaxant (rocuronium). 

Our primary end-point was the incidence 
and severity of sore throat, while secondary 
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end-points as hoarseness, nausea, vomiting, 
dysphasia, visual difficulties and global sa-
tisfaction also were notified.

Methods: The design was a double-
blind, randomized study. 50 healthy gy-
naecological patients scheduled to elective 
laparascopy were studied. Written consent 
was obtained and the local Ethics commit-
tee approved the study. All patients were 
anaesthetized in a standardized manner 
and intubated after the use of either in-
travenous rocuronium (0,3 mg/kg ; group 
1) or lidocaine-spray (4ml 4%; group 2). A 
gastric tube was routinely used intraope-
rative to deflate the stomach. 

The patients were asked to score on 
a five grade scale the defined compla-
ints 15 minutes, 2 hours and 24 hours 
postoperative.

Prior to the study power analysis was 
performed to determine population size 
(alpha = 0,05), with a 20 % reduction in 
sore throat required for a significant 
lidocaine effect. The calculated size was 
25 patients per group. Statistical analysis 
was performed with Fisher´s Exact and 
Mann-Whitney-test. 

Results: 15 minutes after operation 
sore throat was reported in 6 out of 25 
cases (incidence 24%) in the rocuronium 
group 1 versus 11 out of 25 (44%) patients 
in the lidocaine group 2 (p=0,15). The fol-
lowing results were 16% (group 1) versus 
36% (group 2) after 2 hours (p=0,16) and 
20% (group 1) versus 16% (group 2) after 
24 hours. 

No significant difference could be 
found comparing severity of sore throat 
at 15 min (p=0,16), 2 h (p=0,24) and 24 h 
(p=0,63) testing the rank sums. Further-
more there was no significant difference 
in the incidence or severity of hoarseness, 
vomiting, dysphasia, visual difficulties or 
global satisfaction. 

Diskussion: The effect of local anaes-
thesia on postoperative sore throat is di-
scussed widely in the literature. Our study 
shows that there is no significant differen-
ce in terms of postoperative sore throat, 
hoarseness, nausea and vomiting compa-
ring the use of tracheal lidocaine-spray or 
intravenous rocuronium before intubation. 
As also seen in recent studies there might 

be a tendency to worsen postoperative sore 
throat, which may be caused by mucosal 
irritation of the lidocaine-solution, which 
has a low pH of 6,5.

Conclusion: We can’t recommend en-
dotracheal lidocaine before intubation as a 
means of reducing the incidence or sever-
ity of postoperative airway complaints.

POSTERSESSION B:
7. Mild hypotermi medfører samme grad 
af inflammatorisk respons og nedsat 
lungefunktion som normotermi under 
cardiopulmonal bypass
Bodil Steen Rasmussen, Jørn Sollid, Lise 
Knudsen, Søren Kjærgaard, Else Tøn-
nesen.
Anæstesiologisk afdeling og thoraxki-
rurgisk afdeling, Aalborg Sygehus Syd. 
Anæstesiologisk afdeling, Århus Kom-
munehospital -  bsr.wib@dadlnet.dk
Introduktion: Respiratorisk svigt efter ko-
ronar bypass kirurgi (CABG) er hyppigt 
forekommende og er fastsat den hyppigste 
ikke-kardielle årsag til øget morbiditet så-
vel som mortalitet efter hjertekirurgi.Den 
akutte lungeskade varierer fra beskedne 
iltningsproblemer til akut respiratorisk 
distress syndrom (ARDS). Årsagen me-
nes at være multifaktoriel relateret til den 
kirurgiske teknik, kardiopulmonal bypass 
(CPB), anæstesimetode og ventilations-
strategi. Dette studie er det første i en 
række kliniske undersøgelser med det 
formål at identificiere og kvantificiere 
nogle af de perioperative faktorer som 
udløser et inflammatorisk respons og 
postoperativ respiratorisk dysfunktion. 
Formålet med aktuelle studie er at un-
dersøge betydningen af mild hypotermi 
versus normotermi under CPB. 

          Normotermi gruppe             Hypotermi gruppe
Præoperativt Peak værdi Præoperativt Peak værdi

IL-10     8±19  157±122     4±4  196±154
IL-8   10±20    34±39     5±4    18±9
IL-6     4±5  169±99     5±8  163±84
Cortisol 322±147  577±171 250±108  584±170
C-reaktivt protein     0±3  221±70     4±6  190±78
Leukocytter   6.9±1.4 12.5±2.2  7.5±1.6 12.2±2.1

          Normotermi gruppe             Hypotermi gruppe
Præop. 4 timer 3. dag Præop 4 timer 3. dag

∆PO2  7.79 14.9 13.9  6.79 11.49 12.48
Shunt  0.39   3.13   3.41  0.22   2.19   4.57

Metoder: Undersøgelsen er godkendt 
af den lokale Videnskabsetiske Komité. 
Patientantal er baseret på en styrkebereg-
ning ud fra forventet cytokinrespons og 
lungefunktionspåvirkning. Ialt 30 patienter 
indlagt til CABG blev randomiseret til én af 
to grupper: normotermi (blæretemperatur 
36ºC) eller hypotermi (blæretemperatur 
32ºC) under CPB. Inklusionskriterier var 
snævre med det formål at sikre to sam-
menlignelige grupper. Legemstemperatur 
under CPB var den eneste variable para-
meter. Inflammatorisk respons blev vurde-
ret ved arterielle blodprøver præoperativt, 
ved lukning af sternum, 4 timer senere, 2. 
og 3. postoperative dag. Lungefunktionen 
blev vurderet præoperativt, 4 timer efter 
lukning af sternum, 3. og 6. postopera-
tive dag ved hjælp af en ilttitrering og en 
matematisk model af ilttransport. ALPE 
(”Automatic Lung Parameter Estimator”) 
er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg 
Sygehus og Aalborg Universitet til bereg-
ning af shunt og ventilations-perfusions 
mismatch udtrykt som ∆PO2. 

Non-parametrisk statestik blev anvendt 
og P<0.05 som signifikansniveau.

Resultater:  Alder, køn, BMI, antal 
grafter, iskæmitid, tid til ekstubation 
og udskrivelse fra intensiv afdeling var 
ens. Perfusionstiden var længere i den 
hypoterme gruppe betinget af tid til 
opvarmning før afslutning af CPB. Det 
inflammatoriske respons viste peak værdi 
for IL-10 ved lukning af sternum og peak 
værdier for IL-6 og IL-8 i det umiddelbare 
postoperative forløb, stigning i  stigning 
i cortisol, C-reaktivt protein og leukocyt-
tal. Lungefunktionspåvirkningen var 
betinget af såvel øget shuntfraktion som 
ventilations-perfusions mismatch. Ingen 
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significant forskel mellem grupperne.
Diskussion: Mild hypotermi under 

CABG med korte perfusions- og iskæmi-
tider hos patienter uden konkurrerende 
lidelser medfører den samme grad af 
inflammatorisk respons og respiratorisk 
dysfunktion som CABG udført under 
normotermi. 

Konklusion: Mild hypotermi har ingen 
indflydelse på det inflammatoriske respons 
og den postoperative dysfunktion af lun-
gerne. Identifikation af risikofaktorer er 
nødvendigt for om muligt af minimere 
det inflammatoriske respons og den 
postoperative organdysfunktion efter 
større kirurgiske indgreb.

8. Accuracy of Respiratory Rate Esti-
mates made by Ambulance Staff
Mikkel Andersen, Sigrun H. Pedersen, 
Erika Frischknecht Christensen
Department of Anaesthesiology, Aarhus 
Kommune Hospital, University Hospital 
of Aarhus, Denmark
(a_mikkel@hotmail.com, Sigrunpedersen
@hotmail.com, erika@akh.aaa.dk)
Background: The respiratory rate (RR) 
is, along with heart rate and blood pres-
sure as the Triage - Revised Trauma Score 
(T-RTS), a fundamental part of the triage 
assessment (1) – both in the prehospital 
setting and in the emergency department. 
However, in many cases the RR is not re-
corded(2), which at worst might lead to 
undertriage of seriously ill patients. 

Objective: It is our hypothesis that 
estimates, rather than exact measure-
ments, will raise the recording rate of 
the RR. However before this hypothesis 
is tested, we need to determine wether 
estimates of RR have sufficient accuracy 
compared with the conventional way 
of measuring. The aim of this study is 
therefore to determine the ability of the 
ambulance staff to make estimates of the 
RR according to the T-RTS.

Methods: The ambulance staff on call 
estimated the RR of the patient and at the 
same time the RR was counted for one full 
minute by an observer. In all two observers 
attended the study and they were blinded 
to the result of the ambulance staff. The 
estimates and measurements were grou-

ped  according to the five groups in the 
T-RTS: 0 (RR=0); 1 (RR=1-5); 2 (RR=6-9), 
3 (RR>29); 4 (RR=10-29). Group 0-3 were 
considered to contain the abnormal RR 
and group 4 the normal RR.

Results: Until now we have results from 
68 turn outs and in total 20 different mem-
bers of the ambulance staff attended the 
study so far. Comparing the estimates and 
the measurements agreement was found 
in 53 of the 56 cases of normal RR and in 8 
of the 12 abnormal RR. This leads to a ne-
gative predictive value of 93% and a positive 
predictive value of 73% respectively. This, 
however, conceals the fact that one single 
member of the ambulance staff accounted 
for 3 of the 7 disagreements.  

RR T-RTS group
Blinded observer

Number of patients

Ambulance staff

Number of patients

Agreement / 
disagreement*
Number of patients

10-29 4 56 57 53/3
›29 3 9 5 5/4
6-9 2 2 4 0/2 
1-5 1 0 1 0/0
0 0 1 1 1/0
All together 68 68 59/9

* Agreement/disagreement is in proportion 
to the blinded observer.

Conclusion: The results of this ongoing 
study is that the ability of the ambulance 
staff to estimate patients’ respiratory rate 
using the T-RTS is quite accurate when 
it comes to detecting a RR in the normal 
range, but less accurate when the RR is 
abnormal. A larger number of patients will 
be included in the study.

References: Boyd C. R., Tolson M and 
Copes W. S.: Evaluating Trauma Care: The 
TRISS Method.

The Journal of  Trauma 1987;27:4: 
370-378.

Lecky F., Woodford M., Yates D. W.: 
Trends in trauma care in England and 
Wales 1989-97. The Lancet 2000;355: 
1771-1775.

9. Necrotizing fasciitis: a multidiscipli-
nary approach using hyperbaric oxygen 
(HBO) as adjunctive treatment.
Bine Fanger, medical student and Erik 
C. Jansen 

The hyperbaric Unit, Department of 
Anaesthesia and Operation Theatre Ser-
vices, Centre of Head and Orthopaedics, 
Rigshospitalet, Copenhagen University 
Hospital - e-mail: hbo@rh.dk

Introduction: Despite advances in 
antibiotic therapy and resuscitative 
practices necrotizing fasciitis (NF) is still 
reported to carry a mortality rate around 
30 per cent. The principal treatment for 
necrotizing fasciitis includes aggressive 
fluid resuscitation, broad-spectrum anti-
biotics, and wide surgical debridement of 
necrotic tissue, intensive care and manage-
ment of sepsis as well as frequent surgical 
debridement. Hyperbaric oxygen (HBO) 
treatment is known to have bactericidal

and bacteriostatic effects as well as an 
increased antibacterial effect of the 
leucocytes and reduction of reperfusion 
injury. The objective of the present study 
is to describe a multidisciplinary approach 
including HBO treatment.

Methods: A review was made on the 
medical records of 33 patients with the 
diagnosis NF (DM72.5). The patients 
were admitted to a university hospital 
in the period 1997 – June 2003. The pa-
tients were managed by necessary care, 
if needed intensive care, debridement, 
topical wound care, antibiotics and HBO 
treatment. HBO treatment was given as 
pure oxygen at a pressure of 2,8 ATA after 
each surgical debridement until no further 
necrotic tissue was found.

Results: Age ranged from 32 to 78 yrs 
(mean 54). Nineteen were males (58%) 
and 14 females (42%). Nineteen (58%) of 
the patients had concomitant disease: 6 
(18%) NIDDM, 5 (15%) arterial hyperten-
sion, 5 were obese and 4 had psychiatric 
disorders. In 8 patients (24%) infection 
was found after surgical interventions, 8 
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patients had perianal or scrotal abscesses, 
3 patients had previous soft tissue traumas 
while insect bites, subcutaneous injections 
and cutaneous abrasions were the aetio-
logy in 6 cases. Five patients did not reveal 
any predisposing cause (15%)

The infections were polymicrobial 
consisting of aerobic and anaerobic bac-
terial in 25 (75%) while only 3 patients had 
beta-haemolytic streptococci. The length 
of the antibiotic treatment was 14.6 days 
(mean).

The trunk was involved in 24 (72%) ca-
ses, the extremities in 16 (48%) and the 
neck in 3 patients. The debrided surface 
area was mean 10 %. Secondary surgery in-
cluded intestinal stoma and tracheotomies 
in 10 cases. Two patients had amputations, 
however, these were performed before ad-
mission to our hospital. The number of 
HBO treatments was 3,6 (mean) ranging 
from 1 to 11 sessions.

The patients spent an average of 13 days 
in intensive care unit. The patients were 
in hospital for 30 days.

Six patients (18%) died during the 
hospital stay.

Discussion: The patients in the present 
study seem comparable to previous studies 
concerning co-morbidity, microbiology 
and severity expressed as number of 
days in intensive care.

Our patients tend to have a greater 
truncal involvement, which one might 
expect a lower survival, however the pre-
sent study has one of the lowest mortality 
rates reported.

Conclusion: A multidisplinary ap-
proach including HBO treatment seems 
to increase the survival rate for patients 
with NF.

10. Hospitalslægers teoretiske viden om 
genoplivning
Casper Claudius Kjær, Kardiologisk af-
deling, Gentofte Sygehus, Anne Grethe 
Mølbak, Medicinsk afdeling, Holbæk Sy-
gehus og Frank Kaiser, Anæstesiologisk 
afdeling, Slagelse Sygehus

Introduktion: Alle hospitalslæger 
forventes at kunne principperne for gen-
oplivning. Internationale undersøgelser 
tyder på, at lægers præstation under 

genoplivning ikke er tilfredsstillende. 
(1) Dansk Råd for Genoplivning er i 2002 
udkommet med nye guidelines for genop-
livning i Danmark, der dels er publiceret 
i Ugeskrift for Læger, dels er angivet i en 
hjertestopfolder, der kan rekvireres fra 
Dansk Råd for Genoplivning og desuden 
findes på Internettet. (2-3) 

Formålet med undersøgelsen var at be-
lyse de danske hospitalslægers teoretiske 
viden indenfor genoplivning efter de nye 
guidelines.

Metoder: Ved et staff meeting fik alle 
læger uvarslet udleveret et spørgeskema 
med 20 spørgsmål om genoplivning. Alle 
spørgsmålene vil kunne besvares med 
Dansk Råd for Genoplivnings hjertestop-
folder. Lægerne blev desuden spurgt om 
deres speciale, anciennitet, baggrund for 
at kunne foretage genoplivning og deres 
holdning til at deltage i et hjertestopkursus 
med afsluttende test.

Resultater: 87 personer blev inkluderet, 
hvoraf 72 læger deltog i undersøgelsen. 10 
blev ekskluderet, da de ikke var læger. 
En læge forlod lokalet pga. akut tilkald, 3 
læger angav manglende forudsætninger 
og en læge forlod lokalet uden at angive 
årsagen hertil.

Af de 20 fremsatte spørgsmål kan føl-
gende fremhæves: 

I gennemsnit havde hver læge 6,3 
(31.7%) rigtige svar.

De korrekte kriterier for konstatering 
af hjertestop kunne angives af 19% af 
lægerne.

I den basale genoplivning kunne en 
tredjedel besvare, at ratio hjertemassage:
ventilation skal foregå som 15 tryk:2 pust. 
Tilsvarende vidste 29%, at hjertemassagen 
skal forgå med en frekvens på 100/min.

Af de adspurgte kendte 36% til opdelin-
gen af hjertestoprytmer i enten stødbar og 
ikke-stødbar rytme eller Ventrikelflimmer/
Ventrikulær takykardi (VF/VT), Pulsløs 
Elektrisk Aktivitet (PEA) og asystoli. 
Det stemmer godt overens med, at 33% 
kunne genkende de 3 hjertestoprytmer 
på en EKG-strimmel.

69% af lægerne vidste, at defibrillatoren 
skulle tilsluttes straks, man havde mulig-
hed for det, og 64 % angav korrekt, at første 
trin ved VF/VT var defibrillering. 17% var 

klar over, at den rigtige energimængde 
ved defibrillering i 1. serie ved VF/VT er 
200 J + 200 J + 360 J.

Langt hovedparten, 89%, ville gerne 
deltage i et hjertestopkursus, og 75% 
synes, det var en god idé med en afslut-
tende test. 

Diskussion: Resultaterne indikerer, at 
danske hospitalslægers teoretiske viden 
indenfor genoplivning er utilstrækkelig. 
Hjertestopfolderen er et godt redskab i 
den kliniske hverdag, men kan ikke stå 
alene. Ved hjertestop er en hurtig og ef-
fektiv indsats af yderste vigtighed, da tids-
faktoren har stor betydning. Diagnosen, 
alarmeringen og behandlingsstarten skal 
initieres hurtigt, og såfremt en defibrilla-
tor er tilstede, skal der ved VF/VT stødes 
øjeblikkeligt uden at afvente hjertestop-
teamets ankomst. Lægerne er generelt 
positive for at deltage i hjertestopkurser, 
og kvalitetssikringen kunne foregå ved en 
form for certificering.

Konklusion: Hvis man ønsker, at en-
hver læge på de danske hospitaler skal 
kunne behandle hjertestop, er oprettelsen 
af kurser en nødvendighed. Hjertestopfol-
deren bør dog fortsat være et redskab til 
at få et hurtigt overblik af tidligere tillært 
viden indenfor genoplivning.

1) Iirola, T et al.: Teaching hospital 
physicians’ skills and knowledge of 
resuscitation algorithms are deficient. Acta 
Anaesthesiol Scand 2002; 46: 1150-54.

2) Mette Breinholdt: Ugeskrift for læger 
2002; 29: 3638-40.

3) Http://www.genoplivning.dk

11. Renal effects of hypotensive anae-
sthesia alone and in combination with 
acute normovolemic haemodilution with 
hydroxyethyl starch 130/0.4 or isotonic 
saline 0,9%
Christian Fenger-Eriksen, 1, 2 Charlotte 
Rasmussen, 1 Thomas Kappel Jensen, 1 Er-
ling Anker-Møller, 1 Jørgen Heslop, 1 Jørgen 
Frøkiær, 2  Else Tønnesen1

1Department of Anaesthesiology, 2 
Department of Nuclear medicine and 
Clinical Physiology, Aarhus University 
Hospital
Introduction: Hypotensive anaesthesia 
(HA) and acute normovolemic hemodilu-
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tion (ANH) are used separately to decrease 
intraoperative blood loss and the need for 
allogenic blood transfusion. Combination 
of HA and ANH further reduce the require-
ment for allogenic blood. However, in this 
situation the oxygen-carrying capacity as 
well as perfusion pressure are reduced 
which may raise concern of organ hypop-
erfusion and inadequate oxygen supply. 
Considering renal function only sporadic 
data exists during the combination of ANH 
and HA.  The aim of this study has been to 
clarify the influence of controlled hypoten-
sion alone and in combination with ANH 
on renal hemodynamic and glomerular 
function with special focus on crystalloid 
or colloid as replacement fluid.

Methods: Following approval from 
the human ethics committee 21 patients 
undergoing elective orthopaedic surgery 
were included in this study. HA was fa-
cilitated using sevoflurane or isoflorane 
in combination with fentanyl/remifentanil. 
ANH was carried out by drawing 2 x 450 
ml of blood from a venous catheter located 
in the cubital vein into a standard blood 
bag. The blood was replaced by 1800 ml 
isotonic saline 0,9% (group N), 900 ml HES 
130/0,4 (group V). One group received 
HA alone (group C). Glomerular filtra-
tion rate (GFR) together with effective 
renal plasma flow (ERPF) was used to 
evaluate the kidney function by means of 
51Cr-EDTA and 125I-Hippuran clearances. 
Clearance measurements were based on 
blood and urine samples obtained before, 
during and after the hypotensive period. 
Plasma and urine samples were assayed 
for 51Cr-EDTA + 125I-Hippuran activity us-
ing a “Well-crystal Scintillation Detector” 
(Cobra II, Packard USA).

Results & discussion: Twenty-one 
patients were included in this study, 5 re-
ceived isotonic saline (group N), 6 received 
HES 130/0.4 (group V) while 11 received 
HA only (group C). Following ANH hae-
matocrite values were significantly lower 
in the ANH groups. During operation, the 
haematocrite value was significantly lower 
in group V, but there were no difference 
24 hours after operation. Renal function 
decreased significant during hypotension 
in all groups and to a significant lower level 

in group C and N than group V (figure 1). 
Additionally, our data reveal that there is 
a positive but no significant correlation 
between the relative GFR change and the 
length of hypotension as well as all patients 
returned a normalization of renal function 
following normotension.

Conclusion: We conclude that renal 
function is reduced during HA with or 
without ANH. HA combined with ANH 
with HES 130/0.4 preserve renal func-
tion to a greater extent  compared to HA 
combined with ANH with isotonic saline 
or compared to HA alone. 

Figure 1 
Data are mean (SD). 
* p<0.05 compared to baseline values. 
† p<0.05 compared other groups in the 
hypotensive period.  

12. Continous sciatic block for ambula-
tory foot surgery – a new hometreatment 
method
Zaric D, Boysen K, Christensen J, Haastrup 
U,  Kofoed H and Narinder Rawal.
Dep. of Anesthesiology and Orthop-
edic Surgery, Frederiksberg Hospital, 
University of Copenhagen, Denmark 
and Dep. of Clinical Medicine, Section 
of Anesthesiology, University Hospital, 
Ørebro, Sweden.

Introduction: Foot surgery is usually 
undertaken in Day Surgery Departments. 
A major problem is severe postoperative 
pain over three to four days, which is dif-
ficult to control with conventional analge-
sics. This study evaluates a new method 
of analgesia regime.

Methods:  60 ambulatory patients sche-
duled for foot surgery were operated on 
under spinal anesthesia. Immediately on 
conclusion of the operation, sciatic and 
saphenus nerve blocks were underta-

ken. The sciatic nerve was identified in 
the popliteal fossa by nerve stimulation 
through a Contiplex cannula. When stimu-
lation was still apparent at 0.3 mA, a bolus 
of 30 ml ropivacaine 0.5% was given, and a 
catheter passed through the cannula. The 
catheter was fixed to the skin and con-
nected to the Baxter elastomeric infusor 
LV5 containing 275 ml and with infusion 
rate of 5 ml/h. The saphenus nerve was 
blocked separately at the medial tibial 
condyl by subcutaneous infiltration of 10 
ml ropivacaine 0.75%.

The patients were randomized to re-
ceive, in double-blind manner, either ro-
pivacaine 0.2% (treatment group) or saline 
(control group), giving 30 patients in each 
group. All patients were discharged with 
a standard analgesia regime consisting of 
lornoxicam 8 mg x 2 and ketobemidon 5 
mg as an escape opiate. The patients were 
contacted by one of the authors on each of 
the following three postoperative days.

Results:          Fig. 1

X-axis:
Day of surgery: 
1 = VAS at discharge
2 = VAS at 8 p.m.
3 = Worst VAS
First postoperative day  
4 = VAS at 9 a.m.
5 = Worst VAS
6 = VAS at 8 p.m.
Second postoperative day:
7 = VAS at p a.m.
8 = Worst VAS
Third postoperative day:
9 = VAS at 9 a.m.
   
      marks significant result   

Values are expressed as mean ± SD
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Excellent analgesia was present for 
23 hours in the treatment group, and 
18 hours in the control group (n.s. dif-
ference). Thereafter, treatment group 
experienced significantly less pain on 
the first and second postoperative days 
– the more the pain, the greater and more 
significant the difference (Fig. 1). Opiate 
escape consumption was similar. Sleep 
disturbances on the first night at home 
were present in a quarter of the patients 
in the treatment group and in half of the 
patients in placebo group (significant dif-
ference). None of the patients had any 
problems with catheter or infusor and 
none made any adverse effect comment 
on the new technique.

Conclusion: This randomized, double-
blind, placebo-controlled study evidences 
that continuous blockade of sciatic nerve 
in the popliteal fossa obtained by infusion 
of Ropivacaine 0.2% 5 ml/h for 55 hours 
reduces pain and has no untoward effects 
in a patient group known to experience 

severe pain after day surgery. This 
hometreatment method was complication 
free and there was a high level of patient 
satisfaction.

References: Singelyn FJ. Continuous 
poplitea sciatic nerve block: an original 
technique to provide postoperative an-
algesia after foot surgery. Anesth Analg 
1997:84: 383.

Rawal N. Patient-controlled regional an-
algesia at home. Techniques in Regional 
Anesthesia and Pain Management 2000:
4:62-6.

13. Er SimMan, patientsimulator til 
avanceret luftvejshåndtering, tilstræk-
kelig realistisk?
Rasmus Hesselfeldt, Michael Seltz Kristen-
sen, Lars S. Rasmussen. 
Anæstesi- og operationsklinikken, Hoved-
OrtoCentret, Rigshospitalet. msk@rh.dk
Introduktion: Et simulatorscenarie skal 
ligne det der simuleres, jo mere realistisk 
jo bedre1.  Øvrige krav til simulatoren er 

skelneevne og  reproducerbarhed der indgår 
i vurderingen af dens samlede validitet. 
SimMan kan simulere normal og patolo-
gisk luftvej med  respirationslyde, tale og 
thoraxbevægelser, er specielt relevant for 
anæstesiologer og anvendes i store dele 
af  verden, inklusive Danmark. SimMans 
validitet er ikke hidtil undersøgt men 
resultatet er savnet2 og præsenteres i 
dette studie.

Metoder: Testpersonerne udførte: 
maske- og larynxmaske -ventilation , 
intubation  i ”normal”- og i ”stiv nakke-” 
indstilling og igen i ”normal-” indstilling. 
For hver procedure besvaredes spørgs-
mål og afkrydsedes på en 100mm Visual 
Analog Skala (VAS). For de anatomiske og 
fysiologiske variabler tog skalaen udgangs-
punkt i at midterværdien, 50 mm, var ”pas-
sende”, dvs. som på et menneske, mens 
0 og 100 mm var de abnorme ekstremer. 
Præstationerne måltes af observatør.

Tabel 1. Definitioner anvendt til klassificering af realisme
Udtryk Definition

“Urealistisk”:
< 2/3 af deltagerne vurderede denne parameter til at 
være indenfor 25-75 mm intervallet på VAS-skalaen 

“Acceptabelt realistisk” 2/3 eller flere --II--

“Overordentlig realistisk”
2/3 eller flere af deltagerne vurderede denne parameter 
til at være indenfor 40-60 mm intervallet på VAS-skalaen

Statistik: VAS-resultaterne opgjortes i mean med SE. Gruppernes præstationer analyseredes 
med Kruskall- Wallis test suppleret med Mann- Whitneys Test,  Reproducerbarheden med Spearman test.

Resultater: Firs (20 anæstesiologer, 20 anæstesisygeplejersker, 20 fase-II-læger 
i anæstesiologi og 20 medicinstuderende) deltog. 

Table 2. Selected results. ”Normal airway”-mode
Parameter and
VAS-scale endpoints

Mean 
(std. Error)

“Unrealistic”
“Acceptably 
realistic”

“Highly realistic”

Bag- Mask ventilation:
Mobility of the jaw
Unrealistic limited(0)-appropriate(50)-unrealistic wide(100)

28 (2)* X

Mobility of the neck
U.limited(0)-appro.(50)-U.wide(100)

35 (1,9)* X

Mask seal
U.easy(0)-appro.(50)-U.difficult(100)

64 (2,4)* X

Elevation of the thorax
U.little(0)-appro.(50)-U.large(100)

48 (1,4) X

Laryngeal mask airway:

Mouth opening
U.limited(0)-appro.(50)-U.wide(100)

50 (1,4) X

Ease of advancement of the laryngeal mask in the mouth
U.easy(0)-appro.(50)-U.difficult(100)

45 (1,6)* X

Ease of insertion of the laryngeal mask in the pharynx
U.easy(0)-appro.(50)-U. difficult(100)

49 (2) X
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Intubation ved indskrænket bevæge-
lighed I halskolumna: Halskolumnas 
bevægelighed fandtes signifikant nedsat, 
det var nødvendigt at løfte mere i laryngo-
skopet, og intubationen var vanskeligere 
end i normalindstillingen.

Skelneevne: Medicinstuderende havde 
flere mislykkede ventilationsforsøg og 
brugte længere tid til anlæggelse af la-
rynxmaske og til intubation.

Reproducerbarhed: Test-retest analysen 
viste korrelationskoefficienter på 0,33 og 
0,43.

Ved intubationsforsøg 1, 2 og 3 skete 
det hhv 10, 2 og 0 gange at testpersonen 

placerede laryngoskopbladet for langt 
nede, forbi larynx.

Diskussion: Generelt, og på ca. halv-
delen af de specifikke punkter, er SimMan 
”overordentligt realistisk” og kan anven-
des uden videre. På en række specifikke 
punkter adskiller SimMan sig så meget 
fra en typisk patient at brugeren bør vide 
det. Fx er det vanskeligere at opnå en tæt 
ventilationsmaske på SimMan end på et 
menneske. 

Skelneevnen er acceptabel. 
Reproducerbarheden ved gentagen in-

tubation var middelmådig. Det skyldtes 
delvist læringseffekt. 

Konklusion: SimMan er overvejende 
realistisk og valid. Vi har identificeret 
en række punkter hvor SimMan kun 
er ”acceptabelt realistisk”, punkter som 
brugerne skal kende for at kunne få det 
ønskede forløb af trænings- og evaluerings-
scenarier samt af test af  nyt udstyr og 
teknikker. 

Referencer: 1. Schijven M, Jakimowicz 
J.:Face-, expert, and referent validity of the 
Xitact LS500 Laparoscopy Simulator. Surg 
Endosc 2002;16:1764-70

2. Blunt MC, Burchett KR: Br J Anaesth 
2003;90:1-3. (Editorial).

Intubation:

Mobility of the neck
U. limited(0)-appro.(50)-U. wide(100)

41 (1,4)* X

Mobility of the tongue
U. limited(0)-appro.(50)-u. wide(100)

45 (1,7)* X

Distance from the teeth to the vallecula epiglittica
U. Short(0)-appro.(50)-U.long(100)

36 (2)* X

Visualization of the vocal cords
U.easy(0)-appro.(50)-U. difficult(100)

41 (1,9)* X

Lifting force necessary to get glottic view
U.little(0)-appro.(50)-U.powerful(100)

48 (1,7) X

Auscultation of the lungs
U. silent(0)-appro.(50)-U.loud(100)

51 (2) X

Notes: U: Short for “unrealistic”.  *= different from  ”50mm”, (p<0.05).

ANÆSTESIOLOGER
der arbejder med

SMERTEBEHANDLING
I nær fremtid opslås en stilling som overlæge ved Sankt Lukas Stiftelsens Hospice 
og Hjemmehospice.

Hospice har pt. 12 sengestuer og Hjemmehospice fungerer som palliativt team for 
30 hjemmeværende patienter i Københavns Amt.

Lægebemandingen bliver 2 overlæger samt en deltidsansat konsulent (almen 
medicin). Den ene overlægestilling er besat med en onkolog, i den anden ønskes 
gerne en anæstesiolog.

Kunne du tænke dig at arbejde fuldtids med smertebehandling og symptomkontrol, 
er du velkommen til at søge nærmere oplysninger. Ring eller skriv til:

Overlæge Karen Theilade, tlf. 3945 5314, eller
Speciallæge Hans Henriksen, tlf. 3945 5132

Sankt Lukas Hospice · Bernstorffsvej 20 · 2900 Hellerup
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Høj intensiv terapi i Nepal!
Du ligger og sover sødt i vagtværelset 
på hospitalet. Pludselig hamrer det på 
døren. Der er kommet en svært syg 40-
årig mand. Han er mindst halvt bevidstløs, 
og vejrtrækningen er overfladisk med en 
frekvens på 50/minut. Det rasler hørligt, 
og lungestetoskopi bekræfter at han har 
svært lungeødem. Pulsoxymeteret viser 
42.

I Danmark: Du stiller dig op ved hoved-
gærdet, administrerer ren ilt på maske via 
udtaget i væggen og venter på, at inten-
sivsygeplejerskerne er klar til at sedere 
patienten, hvorefter du kan intubere ham 
og tilkoble en respirator. 

I Pheriche, Nepal: Du sætter patienten 
op ad væggen, giver ham ilt 6 l/min (ved 
0,6 atmosfæres tryk) via eldreven iltkon-
centrator – hvis der ellers er noget strøm 
på batterierne – eller via iltflaske – hvis der 
er nogen tilbage, der har en fitting der pas-
ser, og som ikke er slået skæv og læk ved 
flyveturen til Lukla og den efterfølgende 
transport på yak- eller bærer-ryg (af fem 
dages varighed). Så venter du på effekten 
af acetazolamid, nifedipin, og evt. dexame-
tason (hvis du tror, at patienten også har 
hjerneødem). Acetazolamid kan i øvrigt 
kun administreres per os. Kokken går i 
gang med at koge vand til at hælde i både 
patienten og en drikkedunk, som herefter 
kan fungere som varmedunk for patienten, 
der i mellemtiden næsten er forsvundet 
under de kinesiske tæpper og bag iltma-
sken, der er af engangstype – eller rettere 
var det for ca. 199 gange siden.

Begge scenarier er eksempler på 
avanceret intensiv terapi under de givne 
omstændigheder. Forskellen er, at Dan-
mark er et rigt industriland med mange 
ressourcer, og Nepal er et fattigt såkaldt 
udviklingsland, hvor de ressourcer der er, 
er ulige fordelt. Endvidere er Pheriche en 
bjerglandsby så langt væk fra Jens Pæsens 
marker, som tænkes kan: 4270 meter over 
havoverfladen, 180 km nordøst fra Kath-
mandu og 20 km syd for Mount Everest 
Base Camp.

Mht. de ulige fordelte ressourcer angår 
dette også ilten. Nepal har nemlig verdens 
største forskel mellem højeste og laveste 
punkt og derfor også verdens største varia-
tion i mængden af ilt i indåndingsluften.

Det sidste hænger tæt sammen med, at 
jeg ved et lykketræf havnede i Pheriche 
i foråret 2003. Forklaring følger: Tynd 
luft – hypobar hypoxi – er den udløsende 
årsag til højdesyge. Akut højdesyge, som 
ses hos personer, der går ”for højt, for hur-
tigt”, har en mild form og to livstruende 
manifestationer, nemlig højde-lungeødem 
(high-altitude pulmonary edema, HAPE) 
og højde-hjerneødem (high-altitude cere-
bral edema). Forekomsten af højdesyge er 
selvfølgelig størst i lande med høje bjerge 
– og knap så udtalt i Danmark, også selv 
om vi er selvbevidste nok til at kalde vort 
tredjehøjeste punkt for Himmelbjerget. 
Noget, nepaleserne grinede meget af, 
især når jeg fortalte dem, hvor højt Him-
melbjerget egentlig er.

Himalayan Rescue Association (HRA) 
er en nepalesisk non-profit organisation 
oprettet i 1973. Fra en spæd start med en 
aid post i Pheriche, hvor volunteers boede 
i en yakstald sæsonen igennem, med lidt 
ekstra hø stoppet ind i de største sprækker 
i stenvæggen! - er organisationen vokset til 
i dag at have et administrativt hovedkvar-
ter i Kathmandu, to aid posts/hospitaler 
(da patienter kan indlægges, er der formelt 
set tale om hospitaler) i hhv. Manang (3400 
moh, placeret på den populære trekking-
rute Annapurna Rundt) og Pheriche (4270 
moh, placeret på trekket til Everest Base 
Camp), samt i år for første gang en aid post 

i selve Everest Base Camp. Hospitalerne 
er åbne i trekkingsæsonerne, marts til maj 
og oktober til midten af december. De fire 
hovedformål er;

1. at forebygge højdesyge ved at ud-
brede viden om denne potentielt livstru-
ende sygdom

2. at behandle udlændinge og nepale-
sere for højdesyge såvel som anden akut 
sygdom eller tilskadekomst

3. at fungere som ”praktiserende læger” 
for den lokale befolkning

4. at udføre forskning vedrørende 
højdesyge.

Nepal har 24 millioner indbyggere 
fordelt på godt 200.000 km2. Det er et af 
verdens fattigste lande med et bruttona-
tionalprodukt på 240 USD/indbygger/år, 
en middellevealder på 57 år og 60% analfa-
beter. Den politiske uro, især de seneste 
års sammenstød mellem regeringen og 
maoisterne, har påvirket turiststrømmen 
og turistindtægterne i negativ retning 
– og dermed også befolkningens leve-
standard.

MEN - det er altså også indiskutabelt 
et af verdens smukkeste lande – og et af 
de mest varierede. Nepal har som sagt 
verdens største højdeforskel mellem 
det laveste og det højeste punkt – fra 
ca. 100 m i Terai til Mount Everest’s 
8850 m. Landskaber og klimaer varierer 
tilsvarende fra frodig tropisk regnskov i 
Terai til Himalayas høj-alpine ørken. Og 
som noget meget væsentligt: Nepal har 
verdens venligste og mest hjælpsomme 
befolkning. De to hovedreligioner: hindu-
isme og buddhisme eksisterer fredeligt 
side om side. I Khumbu-dalen, hjemstedet 
for Sherpa-folket, dominerer buddhismen, 
men på landsplan er der flest hinduer.

Hospitalet i Pheriche er overordentlig 
veludstyret i betragtning af dets placering 
højt i Khumbu-dalen, som er et af verdens 
vanskeligst tilgængelige, beboede områ-
der. Bl.a. det engelske Everest Memorial 
Trust har i de senere år finansieret en 
omfattende modernisering af bygningen. 
Således er der nu indlagt rindende vand 
(undergrundsledningen fra kilden er dog 
frosset til det meste af forårssæsonen), 
installation af en vindturbine, der forsy-
ner hospitalet med strøm, samt solceller 

Teamwork the Nepalese way: En koreansk trekker med 

HAPE og HACE bæres ned til hospitalet i Pheriche fra 

Dughla (4600 moh). Han vejede 100 kg og blev transporteret 

på en interimistisk båre fremstillet af to træstænger og et 

klatrereb. Bag båren går en bærer med en iltflaske, så han 

kan få ilt undervejs.
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Share the fun: To patienter med HAPE deles 

om iltkoncentratoren – 3 l pr. minut til hver!

ligeledes til strøm og til opvarmning. Disse 
fremskridt har også medført, at der nu 
er et indendørs sit-down toilet – ellers er 
pedaltoilettet (charpi), også kendt som 
”hullet i jorden” eller ”the long drop”... 
den altdominerende toilettype i Khumbu-
dalen såvel som overalt i Nepal. Bortset 
fra toilettet... er den største fordel ved 
det ”nye” hospital, at elektricitet giver 
mulighed for at drive en iltkoncentrator. 
Ilttilførsel er en vigtig del af behandlin-
gen af de livstruende komplikationer af 
højdesyge: højde-lungeødem (HAPE) og 
højde-hjerneødem (HACE). Iltkoncen-
tratoren kan levere op til 6 l/min. Hvor 
der ikke er elektricitet – og når denne 
svigter, hvilket skete ganske ofte for os, 
fordi systemet ikke er dimensioneret til 
den høje effekt, som iltkoncentratoren 
kræver – må patienten behandles med ilt 
fra trykflasker, som er dyre at anskaffe og 
få transporteret med helikopter, bærere el-
ler yakokser (og som vi derfor ofte løb tør 
for), eller med kompressionsbehandling i 
en Gamow Bag.

I Pheriche arbejdede jeg sammen 
med Martin Wilcox, en pensioneret 
flådekirurg fra Seattle. Vi blev suppleret 
af Tobias Ibfelt, en dansk stud.med. med 
tilknytning til Epidemiafdelingen og in-
teresse for højdefysiologi. Desuden var 
der tre nepalesere. Bhuwan Acharya fra 
Kathmandu, en 21-årig HRA-medarbejder, 
der fungerede som kommunikationsoffi-
cer, finanschef, sekretær og stud.med., 
samt to lokale Sherpas, Ang Rita på 58 
år, der var vores kok, og Namkha på 61 
år, der var vores altmuligmand – på den 
fede måde, idet han efter en karriere som 
climbing sherpa på Everest har arbejdet 
for HRA i 30 år og har en enorm erfaring, 
ikke mindst i at behandle højdesyge og 
andre akutte sygdomme. Vi var spændte 
på, hvordan vi ville fungere sammen i det 
fjerntbeliggende og isolerede Pheriche; 
med kun seks i staben og en tre måneder 
lang sæson i udsigt kunne det let udvikle 
sig til en reality-udgave af ”Survivor” eller 
”Robinson”! Heldigvis var folk og deres 
humoristiske sans mere end kompatible; 
og ud over de uundgåelige små-sammen-
stød, da sæsonen lakkede mod enden og 
i hvert fald lavlændingene begyndte at 

længes mod tykkere luft, var der ingen 
problemer.

Vi var så ufatteligt heldige at være i 
Pheriche netop i 50-året for den første 
bestigning af Everest, og derfor en for-
ventelig aktiv (og festlig) sæson - hvilket 
det da også blev. Jeg kan ikke på få linjer 
fortælle, hvor stor en oplevelse det var 
– det ville ikke yde den retfærdighed 
– men vil gerne opfordre til, at andre, der 
har lyst og mulighed, prøver noget tilsva-
rende. Når man tager ud, får man noget 
med hjem..! Og jeg fik noget med hjem på 
alle måder: på det personlige plan, men-
neskeligt, kulturelt, fysisk og i form af en 
gigantisk naturoplevelse. Hver dag bød på 
nye, uventede udfordringer og oplevelser. 
Mit hovedformål med at tage af sted var 
at få en fornemmelse af højdefysiologi i 
klinisk forstand, og det fik jeg – men på 
trods af, at jeg i dén grad fik det ønske 
opfyldt, blev det alligevel ikke det, der er 
kommet til at fylde mest, når jeg tænker 
tilbage på opholdet. Nogle af jer har læst 
mine rejsebreve, som jeg desværre ikke 
kunne sende fra Pheriche, hvor vi ikke 
havde e-mail. Men måske og forhåbent-
lig har I alligevel fået en fornemmelse 
af turen.

Nå, men det med intensiv terapi. Jeg 
havde forberedt mig hjemmefra og med-
bragte mit gamle, nedarvede laryngoskop 
fra Sønderborg, to Ambu-poser (str. børn 
og voksen) og endotrachealtuber i forskel-
lige størrelser. Tilsvarende udstyr var taget 
i brug i enkelte tilfælde i tidligere sæsoner, 
men jeg fik heldigvis ikke brug for det – på 
trods af det store indtag af temmelig syge 
patienter. Det er forbløffende, at man kan 
overleve ”uden” mén efter i længere tid 
at have haft en saturation på fx 42%, og 
endda på næsten egne konditioner, kun 
med en smule ilt. Især sammenlignet med 
de danske intensivpatienter, jeg har set. 
Formentlig skyldes forskellen, at HAPE 
i udtalt grad er et mono-organsvigt (med-
mindre patienterne samtidig har hjerne-
ødem), og så også, at i hvert fald nogle 

af patienterne har en højere hæmatokrit 
end den man ser ved havoverfladen, så 
at ilttransportkapaciteten pr. ml. blod er 
noget højere hos HAPE-patienter end hos 
danske intensivpatienter. Endelig er HAPE 
forbløffende reversibelt fx sammenlignet 
med ARDS – vi hørte om patienter, der 
var blevet evakueret med helikopter fra 
Pheriche til Kathmandu på grund af 
livstruende HAPE, og som samme aften 
drak øl på barerne i Kathmandu. Denne 
reversibilitet kunne igen skyldes et fra-
vær af aktivering af inflammatoriske og 
prokoagulante kaskader – men det er nu 
ikke særlig velundersøgt. Under alle om-
stændigheder var det stærkt inspirerende, 
tankevækkende og stimulerende at se de 
forskellige manifestationer af højdesyge 
udfolde sig lige for næsen af mig. Og 
det kan jeg altså især tillade mig at sige, 
fordi ingen af vore patienter døde. Til gen-
gæld var der flere rapporter om tragiske 
dødsfald på grund af højdesyge i løbet af 
sæsonen rundt om i dalen – så lavt som 
Namche Bazar, så højt som Everest Base 
Camp. HRA har stadig en stor opgave at 
løse fremover: Efter 30 års arbejde med 
at forebygge og behandle højdesyge fore-
kommer der stadig komplet meningsløse 
dødsfald.

Skal jeg af sted igen? – Ja, helt sikkert. 
Lige nu ligger det ikke lige for igen at tage 
fire måneder fri for at blive volunteer, men 
måske om nogle år. Ellers vil jeg gerne 
tilbage som forsker, som ven på besøg 
hos mine nye venner i bjergene, eller som 
trekker. Jeg ved, det vil blive en meget an-
derledes oplevelse næste gang, og måske 
en skuffelse. Intensiteten i vores ophold 
lå netop i, at vi blev en del af det lokale 
samfund og var der i lang nok tid til at se 
mange flere ting, end man får øje på som 
almindelig trekker på gennemrejse.

Så pyt med, at jeg næppe får megen brug 
for min nyvundne erfaring udi højdeme-
dicin i mit nuværende arbejde. Nok ikke 
engang på 16. sal på Rigshospitalet!

Kirsten Møller
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Kursus i Ekkokardiografi
K-133 · Oktober 2003

Sted:  Skejby Universitetshospital
Pris:  Kr. 2.000
Formål:  At indføre anæstesiologen i ekkokardio-
 grafiens muligheder
Kursusleder:  Erik Sloth, Skejby og Lise Knudsen, Aalborg
Undervisere:  Kardiologer og anæstesiologer med 
 erfaring i ekkokardiografi
Tilmelding kan stadig nås:
 Tina Calundann, DASAIM sekretariat, 
 sekretariat@dasaim.dk
 AN/OP, HOC 4231 • H:S Rigshospitalet 
 Blegdamsvej 9 • 2100 København Ø
 Tlf: 3545 6602 • Fax: 3545 2950

DA   AIM KURSER
EFTERUDDANNELSESUDVALGET

PROGRAM:
Den 23. oktober
09:00-09:15  Introduktion 
09:15-09:45  Ultralyd, apparatur, metoder 
10:15-11:00  Den transthorakale undersøgelse, Power-TTE. 
11:30-12:15  Hands on TTE
13:15-14:00  Hæmodynamisk vurdering med ekkokardiografi 
14:00-14:30  Cases 
14:45-17:00  Hands on TTE (alle) 
Den 24. oktober
09:00-09:30  Gruppefremføring af gårdsdagens Power-TTE 
09:30-10:15  TEE snitplaner. Den transesophageale undersøgelse 
10:30-11:15  Basal Doppler-ekkokardiografi 
11:15-12:00  Systolisk og diastolisk funktion og dysfunktion (TTE/TEE) 
12:00-12:30  Hands on TTE 
13:15-14:15  Vurdering af valvulopati (TTE/TEE) 
14:15-14:45  Cases 
14:45-15:15  Hands on TTE, small talk 
15:15-16.00  Evaluering

DA   AIM KURSER
EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Hvad er anæstesiologens 
rolle i relation til
accelererede/optimerede 
patientforløb?
K-134 · April 2004

Indhold:
• Præoperativ optimering, herunder præmedicin, 
 faste og væskeproblematikker
• Anæstesimetoder - inhalation, TIVA, +/- centrale 
 og perifere blok
• Væskebehandling - høj og lavdosis regimer
• Smertebehandling - den tidlige smertebehandling
• Kirurgimetode - fordele ved minimal invasiv kirurgi?
• Tidlige postoperative fase - opvågningsafsnittet
• Hvordan går det patienterne

Tid:  1. april 2004

Sted: Schæffergården, Gentofte

Pris: kr. 900,00

Kursusledere:  Yvonne Rasmussen, Claus Lund 
 og Henrik Kehlet

Tilmelding:  Senest d. 1. marts 2004 til: 
 Tina Calundann, DASAIM sekretariat, 
 sekretariat@dasaim.dk
 AN/OP, HOC 4231 • H:S Rigshospitalet
 Blegdamsvej 9 • 2100 København Ø
 Tlf: 3545 6602 • Fax: 3545 2950

First announcement
DA   AIM KURSER
EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Kursus i
akut nyreinsufficiens og CRRT
K-135 · Maj 2004
Program:
08.30-08.45 Velkomst og introduktion
08.45-09.30 Akut nyresvigt – patogenese, behandling og outcome
09.30-09.45 Kaffe
09.45-10.30 Teoretisk gennemgang af CRRT 
 – behandlingsmodaliteter, flow o.l.
10.30-11.00 Indikationer for CRRT
11.10-12.00 Praktisk gennemførsel af CRRT – hvad skal syge-
 plejerskerne kunne – hvad skal lægerne kunne
12.00-13.00 Frokost + udstilling
13.00-14.00 Hands-on CRRT-apparater
14.00-14.30 Antikoagulation ved CRRT
14.30-15.00 Kaffe + udstilling
15.00-15.30 CRRT og kritisk syge børn
15.30-15.50 CRRT og fremtiden
15.50-16.00 Afslutning og evaluering

Tid:  4. maj 2004
Sted: Schæffergården, Gentofte
Pris:  Kr. 900,00
Formål: Opdatere viden omkring akut nyresvigt og 
 indføring i kontinuerlig dialysebehandling
Undervisere:  Nefrologer og intensivister med erfaring i
 akut nyreinsuffiens og CRRT
Tilmelding:  Senest d. 15. marts 2004 til: 
 Tina Calundann, DASAIM sekretariat, 
 sekretariat@dasaim.dk
 AN/OP, HOC 4231 • H:S Rigshospitalet
 Blegdamsvej 9 • 2100 København Ø
 Tlf: 3545 6602 • Fax: 3545 2950

First announcement
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Kursustilmelding
K-133 • Oktober 2003 Ekkokardiografi

K-134 • April 2004 Hvad er anæstesiologens rolle i relation til      
 accelererede/optimerede patientforløb?

K-135 • Maj 2004 Akut nyreinsufficiens og CRRT

Sæt kryds ud for det ønskede kursus

Kursus i Ekkokardiografi – K-133
23.-24. oktober 2003 - Skejby Universitetshospital
 
Hvad er anæstesiologens rolle i relation til accelererede/
optimerede patientforløb?  – K-134
1. april 2004 – Schæffergården, Gentofte
(tilmeldingsfrist 1. marts 2004)

Kursus i akut nyreinsufficiens og CRRT – K-135
4. maj 2004 – Schæffergården, Gentofte
(Tilmeldingsfrist 15. marts 2004)

 
Navn

Adresse

Sygehus

Afdeling

Telefonnr.

E-mail

Dato 

Underskrift

Tilmeldingen fotokopieres og sendes i henhold til ovenstående frister til:
DASAIM sekretariat AN/OP, HOC 4231
H:S Rigshospitalet • Blegdamsvej 9 • 2100 København Ø
Tel. 3545 6602 • Fax 3545 2950 • E-mail: sekretariat@dasaim.dk
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Intensiv symposium 2004
Hindsgavl Slot, Middelfart

Fredag d. 23. januar kl. 09.40 – lørdag d. 24. januar kl. 14.00

Sidste års Intensiv Symposium, arrangeret af DASAIM og DSIT i anledning af 50-års 
jubilæet for intensiv behandlingen i Danmark, blev en stor succes med ca.120 deltagere. 
Intensiv Symposium 2004 er fortsættelsen af disse årligt tilbagevendende symposier. 
Formålet er at præsentere og diskutere aktuelle emner med relation til intensiv be-
handling, skabe forum for diskussion om den videre udvikling af intensiv behandling 
i Danmark, samt formidle kontakt og samarbejde mellem anæstesiologer med speciel 
interesse for intensiv behandling. 

PROGRAM
Kronisk obstruktiv lungesygdom
Behandling af patienter med KOL
Peter Lange, Hvidovre
Non-invasiv ventilation
Torsten Faber, Herlev

Splanchnikus
Abdominal traume
Pancreatitis. Diagnostik og behandling 
A. Leppäniemi, Helsinfors, Finland
Leversvigt
Julia Wendon, London, UK 

Sedering
Sedering-state of art
Gilbert Park, Cambridge, UK

Fredag aften afholdes middag hvor ledsagere er velkomne.

Tilmelding/mødeafgift: Tilmelding til k.espersen@rh.dk. Tilmelding er bindende og 
registreres som tidspunktet hvor mødeafgiften er indbetalt. Begrænset deltagerantal.
Mødeafgift: deltager uden ledsager: 1700 kr.
Deltager med ledsager til middag: 2300 kr. Bedes indbetalt på bankkonto 
nr. 7670 1666333.

Sidste frist for indbetaling/tilmelding: fredag d. 31.oktober 2003. 
Husk at opgive navn og adresse ved indbetalingen. Mødeafgift inkluderer mødedel-
tagelse, overnatning i enkeltværelse (deltager uden ledsager) eller dobbeltværelse 
(deltager med ledsager), måltider og middag fredag aften. Værelser på Hindsgavl Slot 
er begrænset, og fordeles i den rækkefølge mødeafgift modtages. Deltagere der ikke 
får værelse på Hindsgavl, vil blive indlogeret på hotel i nærheden.
Information: Kurt Espersen, k.espersen@rh.dk. tel.: 3545 4131

DASAIM DSIT

Infektion
Empirisk antibiotikabehandling
Hans J Kolmos, Odense
Mikrobiologisk overvågning
Michael Tvede, RH
Nye infektionstrusler
Peter Skinhøj, RH

Hypotermi
Hypotermibehandling efter hjertestop
Hans Friberg, Lund, Sverige

Brandskader
Plastikkirurgens synspunkt
Bjarne Alsbjørn, RH
Intensivistens synspunkt
Tom Hartvig, RH 

2003
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: 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

Er der en kongres, du mener skal pro-
moveres så skriv til redaktoer@dasaim.dk 
evt. ledsaget af kort begrundelse.

Kongreskalender
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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 ʼloadingʼ 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 CEPROTINʼs 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. 
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE:
BAXTER AG
Industriestrasse 67, A-1220 Wien, Østrig
Dansk repræsentant:
Baxter A/S, Gydevang 43, 3450 Allerød
Identifikationsnr.: 02.12.2002

DASAIMs officielle e-mailadresser
Bestyrelsen                                                       bestyrelse@dasaim.dk  

Anæstesiudvalget                                             anaestesi_udv@dasaim.dk  

Børneanæstesiudvalget                                   boerneanaestesi_udv@dasaim.dk  

Efteruddannelsesudvalget                              efterudd_udv@dasaim.dk  

Intensiv medicin udvalg                                  intensiv_udv@dasaim.dk  

IT udvalg                                                           it_udv@dasaim.dk  

Kronisk smerteudvalg                                     kronisk_smerte_udv@dasaim.dk  

Neuroanæstesiudvalg                                      neuroanaestesi_udv@dasaim.dk  

Obstetrisk anæstesiudvalg                              obstetrikanaestesi_udv@dasaim.dk  

Postmaster                                                        postmaster@dasaim.dk  

Postoperativ rehabiliteringsudvalg                postop_rehab_udv@dasaim.dk  

Præhospital udvalg                                          praehospital_udv@dasaim.dk  

Sekretariat                                                        sekretariat@dasaim.dk  

Thoraxanæstesiudvalg                                    thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk  

Videreuddannelsesudvalg                               videreudd_udv@dasaim.dk      

Udvalgsformændenes adresser er                 fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk     

Webmaster                                                        webmaster@dasaim.dk  

Kasserer                                                            kasserer@dasaim.dk  

Redaktør af DASINFO                                     redaktoer@dasaim.dk  

UEMS-repræsentant                                        uems_rep@dasaim.dk  

Bestyrelsens sekretær                                     best_sekr@dasaim.dk        

FYA’s hjemmeside                                            www.fya.suite.dk

Ændring i e-mailadresser
I forbindelse med DASAIMs nye hjemmeside har selskabet også skiftet mailserver, 
hvilket skabte nogle problemer i overgangsperioden, hvor adresserne ikke fungerede. 
De officielle e-mailadresser er derfor ændret en smule således, at hvor der før var 
punktum ( . ) skal nu i stedet være understregning ( _ ). Kopier evt. e-mailadresserne 
fra hjemmesiden til dit eget adressekartotek for at sikre, at du bruger den rigtige.
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Postbesørget blad
(8245 ARC)
bladnummer 54942
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