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En lang tid med lægemangel nærmer sig sin afslutning. Når vi ser på udviklingen 
for lægerne under denne mangelsituation, kan man godt frygte udviklingen under 
overproduktion. Således er lægestanden som helhed under pres, men måske 
anæstesiologer er under et særligt pres? Hans Ersgaard har som den første her 
i DASINFO vovet at give et bud på fagets stilling. Et bud som er højaktuelt, 
afspejlende de interesser, DASAIM skal gabe over hvis anæstesiologerne skal 
bevare deres berettigelse.

Intensivisterne bidrager atter med nyt fra den store verden. Anders Larsson har 
denne gang skrevet sammen med Anne Lippert og Karen-Lise Welling. 

DASAIM’s sekretær informerer i øvrigt om, at DASINFO skrumper – og hvorfor 
mon det? Husk vi er hvad du skriver!

Årsmødet begynder at tage form og I får nu det foreløbige program. Ambi-
tionerne er som tidligere høje. DASAIM har gang på gang formået at stille 
et alsidigt og godt program på benene. Dermed har vi fået et reelt fagligt 
alibi for at ses, denne gang i København - i år 2005 i Århus. Bemærk, at 
medicinstuderende er velkomne til samme pris som ”DASAIM-medlem, 
ikke speciallæge”

Vi har denne gang fået en gæsteskribent til at forfatte lederen. Den er skrevet af 
Lars S. Rasmussen, som fokuserer på uddannelse.

Læg mærke til opslag om priser i dette nummer. Der er smerteprisen og uddan-
nelsesprisen på hver 10.000 kroner. Kom med forslag til kandidater.

Det er ligeledes tid til at få abstract klar til foredragskonkurrencen - så du kan 
blive nøgleperson ved et af årsmødets højdepunkter.

www.dasaim.dk er kommet ind i en stabil fase efter skiftet til professionelle 
omgivelser. Vi råder over alle faciliteter på nettet. Du kan oprette debatfora 
osv, osv. Desværre venter David Lodahl forgæves på et svar – kan vi være det 
bekendt? – Gå ind og giv dit bud på hans spørgsmål!

Stig Yndgaard

Der går ild i tiden
og vi brænder en gang igen
som aldrig siden   
(Elisabeth)
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Generalforsamling DASAIM
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for 
Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 4. november 2003, 
kl. 19.30-22.30 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig 
af tilmelding til årsmødet i øvrigt. 

Generalforsamling DAO
Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers 
Organisation torsdag d. 4. november 2003, kl. 16.00-18.00 på 
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København.
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i forbindelse med respiratorbehandling.

GlaxoSmithKline Pharma A/S
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Leder

Efter et stort forarbejde er den ny special-
lægeuddannelse klar til at blive iværksat, 
og for vores speciale pr. 1 november i år, 
idet de nye blokke med hoveduddannelse 
vil blive opslået medio juni. Den nye uddan-
nelse udmærker sig ved at læringsmålene i 
vid udstrækning er konkretiserede og eva-
lueringsmetoderne fastlagt, sådan som det 
kan ses i målbeskrivelsen og logbogen, dog 
ikke på DASAIM’s hjemmeside, hvor der 
uheldigvis kun optræder en forældet version. 
Det har også for de involverede indimel-
lem været både frustrerende og et unødigt 
ekstraarbejde, når Sundhedsstyrelsen har 
krævet omformuleringer, hvis betydning 
kun kan overvurderes og måske bedst sam-
menlignes med kønslig omgang med fluer. 
Nærliggende eksempler er, at  ”logbog” nu 
kaldes ”portefølje, og ”checkliste” nu kaldes 
”logbog”.

På trods af ovenstående er det ikke desto 
mindre lykkedes at udarbejde uddannel-
sesprogrammer, som beskriver de enkelte 
afdelingers bidrag til hoveduddannelsen, 
og vi ser frem til denne opdatering, som 
har været præget af både gode visioner og 

stort fremsyn. Forhåbentlig bliver det så 
ikke snævertsyn, der vil komme til at præge 
implementeringen.

Væsentlige forhold er ikke på plads i skriven-
de stund. Vi mangler både funktionsbeskri-
velse og identitet for afgørende nøglepersoner, 
der benævnes ”mentor” og ”projektvejleder”, 
sidstnævnte i forbindelse med forskningstræ-
ningen, som har været inde og ude med en 
hastighed som en professionel håndboldspil-
ler. Nu er forskningstræningen på banen igen, 
men vi tror vist ikke rigtigt på, at disse 12 
ugers forskning bliver noget, der kan sælges 
til de store klubber i udlandet.

Her i landet er indskiftningen af regioner i 
stedet for amter blevet en varm, men ikke 
ny, dansk kartoffel. Vi må erkende, at den 
anæstesiologiske virksomhed på sygehusene 
og på landevejene er underlagt politiker-
nes ønsker om en ny struktur, så det kan 
hurtigt blive nødvendigt at ændre uddan-
nelsesprogrammerne, hvis højt specialise-
rede funktioner skal flyttes. Fleksibilitet og 
mobilitet har altid karakteriseret vores fag, 
og mange udlever dette i den præhospitale 

verden, hvor der efterhånden er tæt trafik 
(husk mindst nærlys) som følge af et stigende 
antal lægeambulancer og akutbiler. Disse 
præhospitale enheder skal øge trygheden og 
den præhospitale behandlingskvalitet; måske 
kan de udgøre en erstatning for afdelinger 
med akut modtagelse døgnet rundt. På denne 
måde flyttes anæstesilægen fra en nattevagt 
på sygehuset til en nat på landevejen. Vi må 
på patienternes vegne håbe, at der bliver en 
aktivitet i form af meningsfyldte ydelser, 
som giver tilstrækkelig rutine, når det for 
alvor vil kunne gør en forskel. Det siges, at 
størrelsen ikke gør den store forskel, men 
volumen ved vi er vigtigt – specielt for be-
handlingskvalitet. Selvom landet er lille, var 
nogle få lystigt snurrende helikoptere måske 
at foretrække frem for en sand park af blin-
kende firhjulede køretøjer. Samtidig må vi 
håbe, at patienterne køres til afdelinger, der 
kan varetage den videre behandling. Vi har 
vores ansvar i alle led, og den ny special-
lægeuddannelse indebærer længe savnede 
muligheder for optimering og evaluering af 
kvalifikationer.

Lars S. Rasmussen       

Uddannelse - hvad sker der for dig?
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INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG
Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet 4. – 6. november 2004 i

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
- ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence – fredag d. 5. november 2004
- udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag?
- ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen

ACTA Foredragskonkurrence:
De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive 
Care (SSAI) på: 1. præmie kr. 5000,00 • 2. præmie kr. 3.000,00 •  3. præmie kr. 2.000,00

Posterkonkurrence:
Bedste poster præmieres med kr. 2.000.-

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

Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til årsmødet:
Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskab-
setiske komité og om beregninger vedrørende det inkluderede antal patienter. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under 
uddannelse hertil. Postere kan præsenteres på dansk eller engelsk.

Abstracts inddeles i:
1. Titel, forfatter(e), institution, (e-mail)  2. Introduktion  3. Metoder
4. Resultater     5. Diskussion  6. Konklusion

Abstracts må ikke fylde mere end 500 ord, af hensyn til spaltepladsen i DASINFO. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste 
o.lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes til DASAIMs sekretariat senest d. 1. august 2004.

Forfattere, hvis abstract udvælges til foredragskonkurrencen vil, for at sikre en glat afvikling af konkurrencen, blive anmodet om 
at præsentere deres foredrag som Power-Point-præsentation, installeret på medbragt CD. Organisationskomiteen vil tilse, at der 
forefindes bærbar PC med CD-Rom-drev. Deltagerne i posterpræsentationen vil ligeledes få mulighed for at ledsage deres foredrag 
med 3 Power-Point-slides. 

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen:
Tidligere publikation: Bidragene må ikke tidligere have været offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift, men må gerne 
have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster.

Vurdering:   Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning 
   for anæstesiologi og intensiv terapi:
Emnet:   Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt?
Problemformuleringen: Klar og velvalgt? 
Metoder:   Relevante, veludformede? Etiske problemer?
Resultaterne:  Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget?
Konklusionen:  Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?
Fremstillingen:  Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

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

Jørgen B. Dahl
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Tilmeldingsblanket
DASAIMs årsmøde 2004, 4.-6. 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 m. sodavand torsdag, frokostbuffet m. øl/sodavand fredag og lørdag 
samt kaffe alle 3 dage. Deltagelse i frokostsymposierne er gratis, men tilmelding er nødvendig. 
Derudover betales for aftenarrangementerne: Buffet før DASAIMs generalforsamling torsdag samt festmiddag med revy og prisoverrækkelser 
fredag. Alle sociale arrangementer er åbne for medlemmer med ledsagere og repræsentanter fra vore samarbejdspartnere i industrien.

                                                                                                     Mødepakke                                 Dagsbillet
                                        Tors.:    Fre.:    Lør.: 
 Inden Efter Inden Efter
  1/10 1/10  1/10 1/10                            Beløb

DASAIM-medlem, ikke speciallæge og stud.med. 500,-   1.000,-   300,-    500,-   
DASAIM-medlem, speciallæge 1400,-    1800,-    700,-    900,-   
Andre 2100,-    2600,-   1100,-    1400,-   

Frokostsymposium 5/11 GlaxoSmithKline                   Frokostsymposium 6/11 Novo Nordisk 

Aftenarrangementer  Deltager Ledsager         Firma-deltager
Torsdag d. 4. november - Aften-buffet  150,-    150,-    350,-  
Fredag d. 5. november - Festmiddag og revy  350,-    350,-    875,-  

                                 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 2950 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.:                

udløbsdato: kontrolciffer:  og underskrift:

Overnatning på Radisson SAS Scandinavia Hotel:
Priserne er incl. 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 eller via internettet.

 Enkeltværelse (kr. 1.395,-)    Dobbeltværelse (kr. 1.495,-)

Ankomst dato:                                                            Afrejse dato:                                             
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T4C - Time for Care

Når blodgasanalysering 
skal være simpel

• Radiofrekvent identifikation af reagenser
• Patenteret kalibreringssystem uden gasflasker
• Vedligeholdelsesfrie elektroder
• Integreret AutoQC med plads til 120 QC-ampuller
• "Connectivity" og overvågning med DataCarePOC

www.roche-diagnostics.com/npt

Roche a/s Diagnostics
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
E-mail: dk.npt@roche.com
Telefon 36 39 99 54

The Power of Combination
Hospital Point of Care

Roche OMNI is a trademark of a member of the Roche Group.

32601 Roche OMNI A4  21/08/03  15:01  Side 1
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PROGRAM FOR DASAIMs ÅRSMØDE 2004
TORSDAG D. 4. NOVEMBER

08.00-  Registrering

09.00-09.30 P Induced hypothermia for neuroprotection: not only after cardiac arrest 
  Moderator: Erika Frischknecht Christensen
  v/ Kees H. Poldermann

 P Perioperativ O2-fraktion – skal den være 30% eller 80%
  Moderator: Susanne Wammen
  v/ Jørn Wetterslev

 P Partial liquid ventilation for the prevention of mortality and morbidity in peadiatric 
  acute lung injury and acute respiratory distress syndrome
  Moderator: 
  v/ Ann Møller

09.30-10.00  Udstilling - kaffe

10.00-10.30  P Dansk Anæstesi Database – resultater og erfaringer fra første periode
  Moderator: Per Herlevsen
   v/ Ann Møller

 P Udviklingen af akutte smerter til kroniske?
  Moderator: Peter A. Christensen
  v/ Mads Werner

 P Outcome based education – assessment of competence
  Moderator: Doris Østergaard
  v/ Ronnie J. Glavin

 P Hæmatologiske patienter på ITA, del 1
  Maligne blodsygdomme, cytostatikabehandling og behandling af febril meutropeni
  Moderator: Anne Lippert
  v/ Olav Bergman

10.30-10.35  Kort pause

Hovedsponsorer:
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Torsdag d. 4. November fortsat  
10.35-11.05 P Hæmatologiske patienter på ITA, del 2
  Outcome af hæmatologiske patienter på danske intensive afdelinger
  Moderator: Anne Lippert
  v/ Kurt Espersen

 P Akkreditering og perioperativ medicin
  Moderator: Kim Garde
  v/ Lynge Kirkegaard

 P Ketamine for cancer pain
  Moderator: Ole Bo Hansen
  v/ Rae Francis Bell

 P Håndtering af børn med single ventrikel fysiologi
  Moderator: Claus Andersen
  v/ Peter Bo Hansen

11.05-12.00  Udstilling - sandwich

11.05-12.00  Bag posteren

12.00-13.30 P Forebyggelse af hypotension efter spinal an. til elektivt kejsersnit
  Moderator: Ulla Bang
  - Cochrane review 2002 v/ Ulla Bang
  - Profylakse med pressorstoffer v/ Søren Helbo Hansen
  - Doser og anæstesimidler til spinal anæstesien v/ Yvonne Rasmussen
  
  Implementering af simulatortræning i obstetriske katastrofer
  Moderator: Torben Callesen
  v/ Jette Led Sørensen

 P Traumatisk hjerneskade
  Moderator: Erika Frischknecht Christensen
  - Præhospital og primær visitation af kranietraumepatienter, 
      v/ Carsten Kock-Jensen
  - Cooling for traumatic brain injury: why the conflicting results from 
    clinical trials? v/ Kees H. Polderman
  - Intensiv behandling af patienter med traumatisk hjerneskade, v/ Bent Dahl

 P Er hyperbar behandling et klinisk relevant immunmodulerende
  behandlingstilbud?
  Moderator: Niels V. Olsen
  - Kroppens fysiologiske respons på hyperbare påvirkninger
    v/ Alf O. Brubakk
  - Kan kroniske hyperbare påvirkninger aktivere et proinflammatorisk imunrespons? 
    v/ Anders Ersson
  - Immunmodulation under et simuleret mætningsdyk – en immunologisk stress-model 
    v/ Jan Krog
  - Immunologiske overvejelser i relation til trykkammerbehandling af
    nekrotiserende fasciitis v/ Erik Jansen
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Torsdag d. 4. November fortsat 
 P Nyt om forskning
  Moderator: Jørgen Viby Mogensen
  - Forskning eller velfærd? v/ Asger Aamund
  - DASAIM og forskning; Nyt fra forskningsudvalget v/ Jørgen Viby Mogensen
  - Forskningstræning i den nye speciallægeuddannelse; Hvor langt er vi?
      v/ Else Tønnesen

13.30-14.00 P Udstilling – kaffe

14.00-15.30  Posterdiskussion
  A
  B
  C

15.30-16.00  Udstilling - kaffe

16.00-18.00 P FYA-symposium - Vejen til subspecialisering
  Moderator: Carsten Tollund
  - Børneanæstesiologiuddannelsen v/ Bjørn Mygil
  - Smerteuddannelsen v/ Per Rotbøll
  - Intensivuddannelsen v/ Thomas Mohr
  - Traumeuddannelsen v/ Peter Berlac

 P DAO generalforsamling

17.30-18.00  Udstilling

18.00-19.30   Middag

18.45-19.30  Gruppesamling

19.30-22.30  DASAIM generalforsamling

FREDAG D. 5. NOVEMBER

07.30-  Registrering

08.00-08.30 P Regional anaesthesia in the anticoagulated patient
  Moderator: Hans Kirkegaard
  v/ Terese Horlocker

 P Marinol – er der noget nyt?
  Moderator: Ryan Hansen
  v/ Flemming Bach

 P Resultater fra European emergency data project - 
  benchmarking emergency  medical systems performance
  Moderator: Freddy K. Lippert
  v/ Luis Garcia-Castrillo Riesgo
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Fredag d. 5. November fortsat
 P FATE = Focus Assesed Transthoracal Echo 1
  Moderator: Erik Sloth
  v/ Kim M. Larsen

08.30-09.00  Udstilling - kaffe

09.00-09.30 P FATE = Focus Assesed Transthoracal Echo 2
  Moderator: Kim M. Larsen
  v/ Erik Sloth

 P Revertering med cyclodextrin – et nyt reverteringsprincip?
  Moderator: Hans Kirkegaard
  v/ Jørgen Viby Mogensen

 P Anaesthetic management of the anticoagulated obstetric patient  
  Moderator: Ulla Bang
  v/ Terese Horlocker

 P Prehospital management of stroke in different emergency medical systems in Europe
  Moderator: Freddy K. Lippert  
  v/ Luis Garcia-Castrillo Riesgo

09.30-10.00  Udstilling - kaffe

10.00-12.00  ACTA foredragskonkurrence
  Moderator: Jørgen B. Dahl

12.00-12.45   Udstilling

12.30-13.15   Frokostsymposium - GSK
  Moderator: Tom Hartvig Jensen
  - Specielle udfordringer ved den kritisk syge patient
  - Hvorfor vælge korttidsvirkende opioid til sedation?

12.30-13.15   Frokost

13.15-14.45 P Den anæstesiologiske uddannelse
  Moderator: Bente Dyrlund Pedersen, Hans Ole Holdgaard
  - ”Det utilfredsstillende uddannelsesforløb”, v/ Birgitte Rønn, Dorte Keld
  - Kommunikationsproblemer i den svære samtale v/ Magnus Petersen
  - Prægraduat ugekursus i akut medicin ved Århus Universitet
       v/ Minna Skov, Erika F. Christensen, Else Tønnesen

 P Hvad får vi ud af de mange databaser?
  Moderator: Reinhold Jensen
  - Vestdansk hjertedatabase. Hvad kan den bruges til? v/ Per Hostrup
  - RH’s hjertedatabase. Anæstesiologiske og kirurgiske registreringer.
    v/ Peter Skov Olsen og Stig Yndgaard
  - PDM på intensiv. Hvad kan det bruges til? v/ Henrik Berg
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Fredag d. 5. November fortsat
 P Etikken i arbejde
  Moderator: Mogens K. Skadborg
  - Etiske overvejelser – prioritering og finansiering
    v/ Johannes Flensted-Jensen
  - Etik i praksis - cases, v/ Anne Lippert og Henrik Christensen
  - Debat

 P Genoplivning af børn udover neonatalperioden
  Moderator: Søren Kjærgaard
  - Årsager, incidens, v/ Kåre Lundstrøm
  - Pulmonal genoplivning, v/ Søren Jepsen
  - Ikke-pulmonal genoplivning, v/ Michael Wanscher

14.45-15.15  Udstilling - kaffe

15.15-15.45 P High-frequency ventilation vs conventional ventilation for treatment of
  acute lung injury and/acute respiratory distress syndrome
  Moderator: 
  v/ Tom Pedersen

 P ECMO-behandling
  Moderator: Hans Kirkegaard
  v/ Christian Lindskov

 P Xenon – ny viden om et gammelt anæstesimiddel
  Moderator: Jørgen Viby Mogensen
  v/ Lars S. Rasmussen

15.45-18.30  PAUSE

18.30-19.15  Den 36. Husfeldt-forelæsning
  Vand og salt – før og nu v/ Allan Engquist
  Moderator: Mogens K. Skadborg

19.15-02.00  Middag, revy, prisoverrækkelser, fest

LØRDAG D. 6. NOVEMBER

09.45-  Registrering

10.00-10.45  Den 8. Bjørn Ibsen-forelæsning
  Surviving sepsis campaign guidelines v/ Graham Ramsay
  Moderator: Anders Larsson
  
10.45-11.15  Kaffepause

11.15-13.15 P Den blødende patient
  Moderator: Bent Gymose, Ann Møller
  - Begrænsning af den perioperative blødning v/ Erling Anker-Møller
  - Autotransfusion ved onkologisk kirurgi v/ Dafydd Thomas
  - Komponentterapi v/ Pär Johansson
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Lørdag d. 6. November fortsat
 P Non-invasiv ventilation (NIV)
  Moderator: Morten Freundlich
  - State of the art v/ Massimo Antonelli
  - Resultater fra 2-årig kohorte-opgørelse fra dansk intensiv afd.
      v/ Hans-Henrik Bülow
  - Fremtidige rekommandationer for NIV til KOL-patienter 
      v/ Hans-Henrik Bülow

13.15-14.15  Frokost

13.15-14.15  Frokostsymposium – Novo Nordisk
  A clinical update on rFVIIa – results from phase II trials

14.15-14.45 P Patientsikkerhed – fra rapportering til læring
  Moderator: Lars Clausen
  v/ Peter Søe-Jensen

 P How to implement and change strategies to evidence based quidelines 
  in clinical practise
  Moderator: Anders Larsson
  v/ Graham Ramsay

14.45-15.00  Kaffepause

15.00-16.00  Hvad kommer den nye sygehusstruktur til at betyde for anæstesiologien?
  Bestyrelsen
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- indbyder til frokostsymposium
 om

SEDATION

“Specielle udfordringer ved den kritisk syge patient”

“Hvorfor vælge korttidsvirkende opioid til sedation”

Frokostsymposiet afholdes fredag d. 5. november 2005, kl. 12.30 - 13.15 på 
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager boulevard 70, København i forbindelse 
med DASAIM’s årsmøde 2004. Der vil være frokost i tilknytning til symposiet. 
Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig 
(se tilmeldingsblanket).

- indbyder til frokostsymposium
 om

A clinical update on rFVIIa
- results from phase II trials

Frokostsymposiet afholdes lørdag d. 6. november 2005, kl. 13.15 - 14.15 på 
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager boulevard 70, København i forbindelse 
med DASAIM’s årsmøde 2004. Der vil være frokost i tilknytning til symposiet. 
Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig 
(se tilmeldingsblanket).

 om

A clinical update on rFVIIa
- results from phase II trials
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FOREDRAGSHOLDERE OG MØDELEDERE på Årsmødet 2004
• Andersen, Claus, overlæge, Odense Universitetshospital, anæstesiafd.
• Anker-Møller, Erling, overlæge, Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd.
• Antonelli, Massimo, professor, MD, Policlinico Universitario A. Gemelli, Italy
• Bach, Flemming, overlæge, dr.med., Århus Universitetshospital, neurologisk afd.
• Bang, Ulla, overlæge, Skejby Sygehus, anæstesi- og intensivafd.
• Bell, Rae Francis, overlæge, Smerteklinikken Haugeland Universitetssygehus, Bergen
• Berg, Henrik, overlæge, Odense Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd.
• Bergman, Olav, professor, overlæge, dr.med., KAS Herlev, medicinsk hæmatologisk afd.
• Berlac, Peter A., afdelingslæge, H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret
• Brubakk, Alf O., professor, Institut for fysiologi og biomedisk teknikk, Trondheim
• Bülow, Hans-Henrik, overlæge, Sygehus Vestsjælland, Holbæk Sygehus, anæstesiafd.-kirurgisk center
• Callesen, Torben, overlæge, dr.med., H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, Juliane Marie Centret
• Clausen, Lars, overlæge, Storstrømmens Sygehus Næstved, anæstesiafd.
• Christensen, Erika Frischknecht, overlæge, præhospital leder, Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd.
• Christensen, Henrik, overlæge, Helsingør Sygehus, anæstesiafd.
• Christensen, Peter A., speciallæge i anæstesiologi
• Christiansen, Christian Lindskov, overlæge, Skejby Sygehus, anæstesi- og intensivafd.
• Dahl, Bent Lob, overlæge, Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd.
• Dahl, Jørgen B., ledende overlæge, KAS Glostrup, operations- og anæstesiafd.
• Engquist, Allan, overlæge, H:S Bispebjerg Hosptial, anæstesiafd.
• Ersson, Anders, dr.med., Univesitetssjukhuset i Lund, anæstesiafd.
• Espersen, Kurt, overlæge, H:S Rigshospitalet, intensiv terapiklinik, Abdominalcentret
• Flensted-Jensen, Johannes, amtsborgmester, formand for Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering
• Freundlich,Morten, overlæge, Aalborg Sygehus Syd, anæstesi- og intensivafd.
• Garde, Kim, overlæge, risk manager, H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret
• Glavin, Ronnie J., Scottish Clinical Simulation Centre, Stirling Royal Infirmary, UK
• Hansen, Ole Bo, overlæge, Sygehus Vestsjælland, Holbæk Sygehus, anæstesiafd.-kirurgisk center
• Hansen, Peter Bo, overlæge, H:S Rigshospitalet, anæstesiologisk klinik, Hjertecentret
• Hansen, Ryan, overlæge, KAS Herlev, tværfagligt smertecenter
• Hansen, Søren Helbo, overlæge, Odense Universitetshospital, anæstesiafd.
• Herlevsen, Per, ledende overlæge, Randers Centralsygehus, anæstesi- og intensivafd.
• Holdgaard, Hans Ole, overlæge, Aalborg Sygehus Syd, anæstesi- og intensivafd.
• Horlocker, Terese, MD, Mayo Clinic, dept. of anaesthesiology, Rochester, Minnesota
• Jansen, Erik, overlæge, dr.med., H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret
• Jensen, Reinhold, overlæge, Skejby Sygehus, anæstesi- og intensivafd.
• Jepsen, Søren, overlæge, Odense Universitetshospital, anæstesiafd.
• Johansson, Pär, afdelingslæge, H:S Blodbank, H:S Rigshospitalet, Diagnostisk Center
• Jørgensen, Bent Gymoese, overlæge, KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd.
• Keld, Dorte, afdelingslæge, Aalborg Sygehus Syd, anæstesiafd.
• Kirkegaard, Hans, overlæge, Skejby Sygehus, anæstesi- og intensivafd.
• Kirkegaard, Lynge, ledende overlæge, Sønderborg Sygehus, anæstesiafd.
• Kjærgaard, Søren, overlæge, Aalborg Sygehus Nord, anæstesi- og intensivafd.
• Kock-Jensen, Carsten, ledende overlæge, Århus Universitetshospital, neurokirurgisk afd.
• Krogh, Jan, klinisk asst., ph.d.stud., Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd.
• Larsen, Kim M., afdelingslæge, Skejby Sygehus, anæstesi- og intensivafd.
• Larsson, Anders, professor, overlæge, dr.med., Aalborg Sygehus, anæstesiafd.
• Lippert, Anne, overlæge, KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd.
• Lippert, Freddy K., overlæge, præhospital leder, H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret
• Lundstrøm, Kaare, overlæge, H:S Rigshospitalet, neonatalklinikken, Juliane Marie Centret
• Mogensen, Jørgen Viby, professor, overlæge, dr.med., H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret
• Mohr, Thomas, afdelingslæge, ph.d., KAS Glostrup, operations- og anæstesiafd.
• Mygil, Bjørn, afdelingslæge, Odense Universitetshospital, anæstesiafd.
• Møller, Ann, overlæge, KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd.
• Nielsen, Per Hostrup, overlæge, Skejby Sygehus, thoraxkirurgisk afd.
• Nielsen, Per Rotbøll, afdelingslæge, H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret
• Olsen, Niels Vidiendal, overlæge, dr.med.,H:S Rigshospitalet, neuroanæstesiologisk klinik, Neurocentret
• Olsen, Peter Skov, overlæge, dr.med., H:S Rigshospitalet, Thoraxkirurgisk klinik
• Pedersen, Bente Dyrlund, overlæge, H:S Bispebjerg Hospital, anæstesiafd.
• Pedersen, Tom, centerdirektør, H:S Rigshospitalet, HovedOrtoCentret
• Petersen, Magnus, klinisk lektor, Syddansk Universitet, det sundhedsvidenskabelige fakultet, enheden for uddannelsesudvikling
• Poldermann, Kees H., MD, ph.d., VU University Medical Center, Dept. of Intensive Care, Amsterdam
• Ramsay, Graham, professor, University og Maastrich, department of intensive care medicine, Holland
• Rasmussen, Lars S., overlæge, ph.d., H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret
• Rasmussen, Yvonne, overlæge, H:S Hvidovre Hospital, anæstesiafd.
• Riesgo, Luis Garcia-Castrillo, professor, dr., University of Cantabria, Facultad de Medicina, departamento de Ciencias Medicas y Quirurgicas 
• Rønn, Birgitte, afdelingslæge, sekr. for lægelig videreuddannelse, Region Øst
• Skadborg, Mogens K., ledende overlæge, anæstesisektor Nordjylland, 3. afd.
• Skov, Minna Jørgensen, afdelingslæge, Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd.
• Sloth, Erik, overlæge, dr.med., Skejby Sygehus, anæstesiafd.
• Søe-Jensen, Peter, læge, KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd.
• Sørensen, Jette Led, afdelingslæge, uddannelseskoordinator, H:S Rigshospitalet, obstetrisk klinik, JMC
• Thomas, Dafydd, dr., Morriston Hospital, Critical Care Dept., Wales, British Blood Transfusion Society
• Tollund, Carsten, læge, H:S Rigshospitalet, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret
• Tønnesen, Else, professor, overlæge, dr.med., Århus Universitetshospital, anæstesi- og intensivafd.
• Wammen, Susanne, overlæge, KAS Glostrup, operations- og anæstesiafd.
• Wanscher, Michael, overlæge, ph.d., H:S Rigshospitalet, anæstesiologisk klinik, Hjertecentret
• Werner, Mads, overlæge, dr.med., Univesitetssjukhuset i Lund, onkologiska kliniken
• Wetterslev, Jørn, overlæge, ph.d., KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd.
• Yndgaard, Stig, overlæge, H:S Rigshospitalet, anæstesiologisk klinik, Hjertecentret
• Østergaard, Doris, overlæge, KAS Herlev, anæstesi- og intensivafd.
• Aamund, Asger, bestyrelsesformand Bavarian Nordic, Neurosearch
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DASAIMs SMERTEPRIS 2004

DASAIMs UDDANNELSESPRIS 2004

Indkaldelse af kandidater

Smertebehandling er et centralt element i anæstesiologisk sammenhæng. DASAIM uddeler en årlig pris indenfor akut/kronisk 
smertebehandling for at stimulere til fortsat udvikling indenfor området.

I vurderingen af kandidater vil der blive lagt vægt på videnskabelig aktivitet og holdningsmæssig eller strukturel bearbejdning 
af sundhedsvæsenet for at sikre bedre smertebehandling.

Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2004, vil bestyrelsen for DASAIM gennemgå forslagene og indstille 
en kandidat til prisen. Prisen overrækkes under festmiddagen på årsmødet d. 5. november 2004. Udover æren for Smerteprisen 
følger et:

Legat på kr. 10.000,- sponseret af

 

Bestyrelsen for DASAIM opfordrer alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. Forslagene indsendes skriftligt 
til DASAIMs sekretariat på e-mail sekretariat@dasaim.dk Det skal fremgå, hvem forslagsstiller er.

På bestyrelsens vegne
Stig Yndgaard

Forslag til kandidater ønskes

Uddannelsen skal hele tiden være i højsædet, og det ønsker DASAIM at medvirke til på mange fronter. Helst skal der ske en 
fortsat udvikling af uddannelsesinitiativer, så anæstesiologer bliver dygtige og kompetente speciallæger. DASAIM ønsker derfor 
forslag til kandidater til Uddannelsesprisen år 2004.

Prisen skal gives til en person, en gruppe eller en afdeling. I vurderingen af kandidater lægges der vægt på, at prismodtageren 
har ydet en ekstraordinær indsats til fremme af uddannelsen i anæstesiologi i bredeste betydning. Indsatsen kan være såvel lokal, 
regional som landsdækkende. Der er inden begrænsninger på karakteren af indsatsen.

Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2004, vil bestyrelsen for Foreningen af Yngre Anæstesiologer gennemgå 
forslagene og indstille en kandidat til prisen til DASAIMs bestyrelse. Prisen overrækkes under festmiddagen på årsmødet den 
5. november 2004. Prisen udgøres af et:

Legat på kr. 10.000,- sponseret af

Legatet kan frit anvendes til et af prismodtageren valgt formål.
Bestyrelsen for DASAIM skal derfor opfordre alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. Forslag 
indsendes skriftligt til DASAIMs sekretariat, på e-mail sekretariat@dasaim.dk Det skal fremgå, hvem forslagsstiller er.

På bestyrelsens vegne
Hanne Tanghus Olsen
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 ER ANÆSTESIOLOGEN 
EN TRUET LÆGE-ART?
I de senere år er der kommet flere og 
flere ”klubber” eller ”rød og blå stue” 
inden for anæstesiologien. Den omsig-
gribende subspecialisering hvor man ved 
utrolig meget om et utroligt lille område 
er måske begyndelsen til enden for anæ-
stesien som speciale? På en måde mener 
jeg, at Gentofte-sagen måske kun var en 
prøveballon?

Anæstesierne kan klares med et par infu-
sionspumper, propofol, ultiva og en larynx-
maske - intubations-besværet erstattes 
med de før omtalte masker og intensiv-
afdelingen klares af en intern medicinsk 
uddannet afdelingslæge, der mestrer 
lidt intubation og eventuelt tracheotomi. 
CVK-anlæggelse klares af cardiolog og et 
ultralydsapparat, præhospitalstjenesten 
varetages af et par reddere og en anæste-
sisygeplejerske. Smertebehandling kan 
sagtens klares af rheumatologer, neuro-
medicinere og almen praksis - ihvertfald 
hvis man skal tro den sidstudkomne bog 
om smertebehandling på dansk, hvor anæ-
stesiologernes rolle i smertebehandling 
end ikke er fundet nævneværdig. Paradok-
set er, at der i forfatterkollegiet vitterligt 
er anæstesiologer. Men det er måske et 
bevis på at anæstesiologien er på vej ud 
som bredt favnende speciale?

Sammenligner vi os med USA, hvad vi 
skal uanset om vi kan lide det eller ej, ja 
så kæmper kolleger ”over there” tilsyne-
ladende voldsomt for at overleve som art, 
trængt på stort set alle fronter fra såvel 
lægekolleger inden for andre specialer, 
der mener det helt legitimt, at overtage 
narkosespecialet uanset om man er ØNH, 
plastikkirurg etc. Faglige stridigheder 
mellem anæstesisygeplejersker og narko-
selæger antager specielt på de internetli-
ster, der sendes rundt nærmest religiøs 
fanatisme - fra begge sider.

Der bliver således kun små nicher tilbage 
til anæstesiologen. Jeg sidder i en sådan 

niche, langt væk fra magtcentrene i de 
store tårne, og betragter verden lidt på 
afstand. Derfor har jeg spekuleret over: 
”Kan faget overleve eller er vi på vej til at 
blive en truet art, der skal søge beskyt-
telse i FN konventioner”?

Hans Ersgaard
Anæstesiolog, medlem af FAPS bestyrelse

E-mail: dolor@dadlnet.dk

 DRG SOM AFREGNINGSMETODE 
TIL PATIENTER MED INTENSIV 
FORLØB
Sundhedsstyrelsen forventer, at alle in-
tensivafdelinger påbegynder selvstændig 
registrering af SKS behandlings- og proce-
durekoder i 2004

DRG er en metode til beregning af om-
kostningerne knyttet til behandling af pa-
tienter. DRG baseres på en gennemsnitlig 
omkostning per udskrivelse for patienter 
indlagt med en bestemt diagnose. I den 
danske udgave har man valgt at definere 
denne diagnose – kaldet aktionsdiagno-
sen – som den sygdom eller tilstand, der 
bragte patienten i kontakt med sundheds-
væsenet. Dette er ikke nødvendigvis den 
diagnose, som har haft de væsentligste 
økonomiske implikationer for indlæggel-
sesforløbet.

Specielt når man overflytter patienter 
mellem sygehuse eller flytter dem til 
intensivafsnit, hvor patienten har ikke 
anæstesiologisk/intensiv afdeling som 
stamafdeling, frembyder dette afregnings-
resultater, som kan være i højeste grad 
misvisende for ressourcetrækket for disse 
indlæggelser.  

DASAIM og DSIT har påpeget dette 
overfor Sundhedsstyrelsen, hvorefter de 
to selskaber blev inviteret til at deltage i 
den revision af DRG-kodeapparatet, som 
blev gennemført i 2003. Der blev ned-
sat en arbejdsgruppe med deltagelse af 
repræsentanter for DSIT, DASAIM og 

ORIENTERING
Sundhedsstyrelsen til bearbejdning af 
problemet. 

Arbejdsgruppens arbejde mundede ud 
i udarbejdelsen af supplerende behand-
lings-/procedurekoder for intensiv-om-
rådet, som sammen med de allerede 
eksisterende skal danne grundlag for 
placering af intensivpatienter i 4 nye DRG 
intensiv-grupper. Kodning af patienterne 
for deres intensive behandling skal foregå 
ved en selvstændig registrering af SKS 
koder under patientens forløb på intensiv 
afdeling, foretaget af intensiv-afdelingens 
læger. Det forventes fra Sundhedsstyrel-
sens side, at intensivafdelingerne starter 
denne selvstændige registrering af deres 
patienter i 2004.

Sigtet med de 4 intensivgrupper er at 
indplacere patienterne efter tiltagende 
grader af organsvigt, udfra den antagelse 
at jo flere organsvigt og alvorligere grader 
heraf (og behandling af disse) jo større 
ressourcetræk. Princippet i allokering til 
de 4 DRG grupper er, at behandlings-/pro-
cedurekoderne hver for sig kan placere en 
patient i en af grupperne, men kombinati-
on af 3 koder flytter patienten til en højere 
DRG gruppe end de enkelte koder for sig: 
altså 3 procedurekoder, som hver for sig 
placerede patienten i gruppe I bevirker, 
at pt. rykkes op i gruppe II osv.

Grundlaget for DRG takstfastsættelsen 
er SKS diagnose-, procedure- og behand-
lingskoder, som indberettes til Landspa-
tientregisteret, og denne indberetning har 
traditionelt påhvilet patientens stamafde-
ling. Det er imidlertid vores vurdering, 
at indberetning af disse koder, hvor in-
tensivafdeling ikke er stamafdeling, er af 
en bedre kvalitet, hvis den der genererer 
behandling/procedurer også registrerer 
data. Altså, hvis den behandlende inten-
sivafdeling selv gennemfører registrering 
af SKS koder under patientens forløb på 
intensiv afdeling. En del afdelinger vil der-
for skulle påtage sig denne ”nye” opgave, 
men gevinsten er samtidig til at få øje på, 



Juli 2004 · DASINFO · 21

både gennem den forbedrede registrering 
af behandlinger/procedurer og gennem 
synliggørelsen af de økonomiske konse-
kvenser af intensiv medicinsk terapi.

En forudsætning for at patienten indplace-
res i en af de 4 DRG intensiv-grupper er, 
at patienten opholder sig på intensivafsnit 
i mere end 24 timer. Dette er primært for 
at udelukke postoperative opvågningspa-
tienter, hvor den ”normale” DRG-logik 
anvendes. Vi er vidende om at visse ”rig-
tige” intensivpatienter ikke opholder sig i 
intensiv afsnit i 24 timer, men afregningen 
her må indgå i basisomkostningerne og 
afregnes via DRG fra aktionsdiagnosen. 
Det er altså en nødvendig forudsætning 
for at patienten indplaceres i en af de 4 
DRG intensiv-grupper, at patienten har 
både kode NABE og tillægskode ZPVB2 
(se nedenfor: ”SKS koder til anvendelse 
inden for intensiv medicinsk terapi” ).

Et andet punkt som også fortjener en 
yderligere forklaring er ” Kombinati-
onsbehandling med vasoaktive og hjer-
testimulerende farmaka” (BFHC95) (se 
nedenfor: ”SKS koder til anvendelse inden 
for intensiv medicinsk terapi” ): Herved 

forstås samtidig behandling med mere 
end et farmakon fra grupperne BFHC92 
og/eller BFHC93 og de anvendte farmaka 
skal anføres med specifik kode sammen 
med BFHC95.

Nedenfor er anført en foreløbig sammen-
hæng mellem koder og DRG grupper:

DRG gruppe I opstår fra flg. koder:
BFHC91, BFC, BFHC92, BFHC93, 
BGFC33, BJFF0, BUAL, BPXA0

DRG gruppe II opstår fra flg. koder:
ZZ0501, BFHC95 (med 2 stoffer), BGFC32, 
BGDA1, BFFA6, BJFD01, BOHJ10, 
BOQP0, BOQC0, BOQH0

DRG gruppe III opstår fra flg. koder:
BFHC95 (med mindst 3 stoffer), KFXF96, 
BGDA0, BJFD00, BJFD02

DRG gruppe IV opstår fra flg. koder:
KFXK96, BGDA02, BGXA7, BGXA2

Herudover opstår DRG Intensiv-gruppe 
II, III og IV også fra indplacering 3 gange 
eller mere i den underliggende Intensiv-
gruppe.

Såvel kode-apparat som omkostningsana-
lyser er udviklet og afprøvet på et meget 
begrænset patientmateriale, hvorfor re-
præsentanterne fra DASAIM og DSIT 
har udtrykt nogen usikkerhed overfor 
validitet af såvel kodeapparat som de fore-
løbige omkostningsfastsættelser for de 4 
DRG Intensiv-grupper overfor Sundheds-
styrelsens DRG-enhed. Der må imødeses 
løbende revision af både kode-apparat og 
omkostningsfastsættelser efterhånden 
som vi høster erfaring med den kliniske 
anvendelse af disse.

I øvrigt vil vi anbefale, at man kontakter sin 
lokale planlægningsafdeling el. lign. ved 
tvivlsspørgsmål, ligesom undertegnede 
selvfølgelig også står til disposition.

Sundhedstyrelsens SKS browser kan fin-
des på flg. link: http://www.medinfo.dk/
sks/brows.php og oplysninger om DRG 
findes på : http://visualdkdrg.sst.dk/
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Reinhold Jensen, Skejby Sygehus.
Jakob S. Andersen,  Rigshospitalet.

Ole Viborg, Århus Sygehus.

Intensiv observation NABE
Intensiv observation i mere end 24 timer
Tillægskode  ZPVB2

ICP monitorering ZZ0501

Akut Antiarytmisk behandling  BFHC91
Kardiel pacemaker, cardioverter-
defibrillatorbehandling BFC
Behandling med 
hjertestimulerende stof BFHC92
Behandling med 
blodtryksmodulerende stof BFHC93
Kombinationsbehandling med vasoaktive og hjertestimule-
rende farmaka fra grupperne BFHC92 og -93 med angivelse 
af præparat.                 BFHC95 
IABP, brug af        KFXF96
Venstresidig assist devices, brug af   KFXK96
Hjertemassage  BFFA6

Nasal CPAP (børn) BGFC32

Intermitterende CPAP behandling  BGFC33
Non Invasiv Ventilation, NIV   BGDA1
Respiratorbehandling   BGDA0
Tillægskode for mere end 6 timer  ZPVB0
Respiratorbehandling i bugleje  BGDA02
Pulmonal vasodilationsbehandling 
ved inhalation  BGXA7
NO inhalationsbehandling   BGXA71
Epoprostenol inhalationsbehandling  BGXA72
ECMO behandling BGXA2

Delvis parenteral ernæring BUAL0
Total parenteral ernæring BUAL1

Forceret diurese  BJFF0
Akut peritonaldialyse BJFD01
Akut hæmodialyse BJFD00
Kontinuerlig veno-venøs hæmodiafiltration BJFD02

Infektionsbeskyttende isolationsregime  PXA0
Behandling med højdosis immunglobulin BOHJ10

 SKS koder til anvendelse inden for intensiv medicinsk terapi:
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 RESERAPPORT ”THE 24th INTER-
NATIONAL SYMPOSIUM ON INTENSIVE 
CARE AND EMERGENCY MEDICINE” I 
BRUXELLES 28. MARTS - 2. APRIL 2004

Kongressen hade nu flyttat ut till världsut-
ställningsområdet. Den växer år från år 
och nu var det ca. 5000 intensivmedici-
nintresserade från både profession och 
industrin närvarande. Även om man för-
sökt dölja lite av industrins betydelse på 
kongressen genom att inte låta det klart 
lysa igenom vilka som sponsrade de olika 
sessionerna så fordrades det inte stor 
intelligens för att utröna detta. Denna 
kongress är ekonomiskt skiljd från vad 
som är vanligt. Dr. Vincent’s kongress ägs 
icke av ett sällskap (t.ex ESICM) utan av 
ett vinstgivande bolag som således styrs 
av marknadskrafterna. Udstillingen var 
kæmpestor, og der var foruden forskellige 
firmaer også videnskabelige selskaber 
og humanitære foreninger. F.eks. The 
Donor Action Foundation, en internatio-
nal arbejdsgruppe/database til fremme 
af organdonation-processen ( www.do-
noraction.org ). Noget af det bedste var 
mulighed for mange interaktive CD’er, 
som afdelingerne kan have glæde af - f.eks. 
et PACT modul fra ESICM om mekanisk 
ventilation, en interaktiv CD omhandlende 
antibiotika-strategi ved VAP  mv.

Föreläsarna får slita hårt; många har 7-8 
arrangemang och det märks eftersom 
många av titlarna på deras föredrag är så 
lika att det är svåra att särskilja, och det 
gäller även när man lyssnar på föreläs-
ningarna. Totalt så är det ca. 300 olika 

föredrag under de fyra dagarna som kon-
gressen varar och samtidigt pågår det 
upp till 9 olika sessioner. Dvs. statistiskt 
har man 8/9 x 100% (89%) risk att gå på 
föredrag som är sämre eller ointressantare 
än det bästa. 
Vi gjorde det flera gånger, men det fanns 
också några riktiga pärlor som gjorde 
att vi inte såg kongressdeltagandet som 
helt meningslöst. Vi hade också två goda 
krafter från Norden på föreläsningslistan, 
PO Grände från Lund och Tom Silfvast 
från Helsinki, vilket var kul.

Posterne havde fået en bedre placering 
end tidligere, idet de var sat op i selve 
udstillingshallen, tæt ved foredragsteltene, 
men desværre er der kun sat 1 time af i 
programmet, hvor de er ”bemandet” og 
der er ingen formel gennemgang ligesom 
der ikke er foretaget en tydelig gruppering 
af de 345 postere i programmet.

Före kongressens start var det ett sam-
manträde i ESICM council och det ver-
kar som demokratiseringsprocessen gått 
vidare och vi räknar med att den kom-
mande council-representanten kommer 
kunna utöva Danmarks inflytande relativt 
starkt. Det var inga stora saker som kom 
upp; ekonomin är god påpekade ESICMs 
kassör, Jan Wernerman, och PACT som 
varit ett problembarn eftersom modulerna 
icke färdigställts i tid har med hjälp av 
en räddningsplan av Jukka Takala ac-
celererat och det kommer finnas ca. 30 
moduler före årets slut. Man beslutade 
också att upplösa den speciella sektionen 
för sjuksköterskor och sjukgymnaster 

och dessa kategorier får ansluta sig till 
de allmänna sektionerna. 

Der bliver också traditionelt afholdt møder 
for medlemmerne af ESICM i de forskel-
lige sektioner under selve kongressen. 
Møderne blev denne gang afholdt på et 
meget nærliggende hotel, men bar des-
værre også denne gang præg af meget 
ringe deltagelse - måske netop fordi de 
afholdes samtidig med foredragene. Det 
er lidt synd, for man har virkelig mulig-
hed for at gøre sin indflydelse gældende 
på ESICMs politik og næste europæiske 
mødes indhold og foredragsholdere. 

Albumin
Kongressens stora nyhet var presentatio-
nen av den australienska - nya zeeländska 
albuminstudien som dödade, spikade på 
kistlocket och grävde ner den ökända 
metanalysen från 1998 (BMJ 1998;317:235-
40). 7000 patienter som krävde intravenös 
volymtillförsel hade randomiserats till två 
grupper där hälften fick en 4% albumin-
lösning medan den andra hälften fick 0.9% 
NaCl under behandlingstiden. Mortalite-
ten var 21% i båda grupperna. Respirator-
behov, intensivvårdstid, och sjukhustid var 
också samma. En subgruppsanalys visade 
en tendens till bättre överlevnad med al-
bumin vid sepsis, medan vid trauma så 
fanns det en tendens till bättre överlevnad 
med 0.9% NaCl. Sammanfattningsvis kan 
man dra två lärdomar ur denna studie; 
1) Metanalyser är inte högsta graden av 
evidence. 2) Det tycks som albumin inte 
har några större fördelar jämfört med 0.9% 
NaCl utan resultatet beror mer på vem 

Plasmaferese  BOQP0
Behandling med puljet trombocytkoncentrat BOQC0
Behandling med frisk frosset plasma  BOQH0

BFHC92A Behandling med isoprenalin
BFHC92B Behandling med dobutamin
BFHC92C Behandling med dopexamin
BFHC92D Behandling med levomenandion
BFHC92E Behandling med fosfodiesterasehæmmer

BFHC93A Behandling med adrenalin
BFHC93B Behandling med noradrenalin

BFHC93C Behandling med dopamin
BFHC93D Behandling med terlipressin
BFHC93E Behandling med metylenblåt
BFHC93F Behandling med nitroglycerin
BFHC93G Behandling med nitroprussid
BFHC93H Behandling med prostacyklin
  
Aftalt med Sundhedsstyrelsen januar 2004.

Anne Lippert, Amtssygehuset i Herlev
Reinhold Jensen, Skejby Sygehus

Jakob S. Andersen, Rigshospitalet
Ole Viborg, Århus Sygehus
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som ger den intravenösa lösningen än på 
vilken lösning som används, dvs. ”the dri-
ver is more important than the car” (som 
förövrigt gäller i de flesta sammanhang, 
medicinska såväl som icke-medicinska). 

Hur får man olika avdelningar att samar-
beta kring samma mål forskningsmässigt? 
Den australienska albumin-studien, vilken 
är en av de allra största icke-kommer-
siella studier någonsin, lyckades därför 
att alla medarbetare kände att detta var 
en viktig studie för patienterna och för 
intensivmedicinen, det var en superb or-
ganisation, och att medarbetarna kände 
stor delaktighet i studien genom att de 
var säkra på att inga enstaka personer 
skulle åka snålskjuts på deras stora arbete. 
Inga namn kommer därför stå på förfat-
tarlistan, dvs. det kommer enbart att stå 
”The Australien and New Zealand Critical 
Care Society Trials Group” och inte ”Dr. X 
and Dr. Y for the X and Critical Care trials 
group. Detta verkar vara en utmärkt ap-
proach för att få en sådan forskningsgrupp 
att fungera väl och det kanske vore något 
att tänka på även i Skandinavien för att få 
ökad fart på SCCTG.

Respiration
ARDS 
Inga nyheter. Det verkar dock att lungrek-
ryteringsfantasterna (som jag själv tillhör) 
är på frammarsch, men ännu finns inga 
hårda data på att ”open lung” är bättre 
än ”closed lung”. En studie pågår i av Ca-
nadian Critical Care Trials Group, LOVS 
(Lung open ventilation strategy) och de 
har nu inkluderat 600 patienter av de pla-
nerade 980 och när den är klar så kanske 
vi vet mer. Men skall lungan öppnas skall 
det dock göras tidigt i processen och man 
bör vara försiktig vid primär ARDS (t.ex. 
pneumoni). PEEP bör titreras från högt 
PEEP och nedåt och inte tvärtom. Om 
”open lung approach” används korrekt 
med konventionell respirator så tycks 
inte högfrekvent oscillationsbehandling 
(HFO) ha mycket att tillägga. När det 
gäller monitorering så kommer ultraljud 
överta mycket av konventionell lungrönt-
gen och electrical impedence tomography 
(EIT) kommer vara troligtvis utvecklas till 

ett utmärkt hjälpmedel att bedöma ventila-
tion, ställa in respirator och bedöma den 
morfologiska effekten on-line vid lungre-
krytering. En sak kom fram vilket jag inte 
var klar över (eftersom jag inte läser ma-
nualer) var att varje pulse-oximeterprobe 
är kalibrerad för sitt användsområde. En 
probe för fingret ger inte rätt värden ifall 
den används på örat eller på läppen.

Non-invasiv ventilation
Fortfarande är alla ense om att det är för-
stahandmetoden vid hyperkapnisk lungs-
vikt, men att det är tveksamt vid hypoxisk 
lungsvikt, förutom om patienten är im-
munhämmad såsom vid hemotologiska 
sjukdomar eller vid transplantationer. NIV 
bör dock under inga omständigheter dri-
vas in absurdum utan man bör reversera 
till invasiv ventilation om ingen förbättring 
sker vid NIV inom några timmars tid. En 
ventilationsstyrning (NAVA = Neuronal 
Activated Ventilation Assist) utvecklat av 
Göran Sinderby, där diafragmas elektriska 
impulser samlas upp av sond i osofagus 
och sedan förstärks är en metod som un-
derlättar triggning och bör vara en utmärkt 
mode att styra respiratorn hos patienter 
med COPD som kräver NIV.

Respiratoraftrapning
Over 66% af patienter kan problemfrit af-
trappes fra respirator efter en test med 
spontan respiration og umiddelbart eks-
tuberes. Resten har behov for en eller 
anden form for aftrapning, og aftrapningen 
svigter hos 17% af patienterne. 20% af alle 
respiratordage på en almindelig intensiv 
afdeling er aftrapningsdage. Tidsforlø-
bet af respiratoraftrapning kan forkortes 
signifikant ved brug af en algoritme eller 
en predefineret plan med indbygget feed-
back system, checkliste eller struktureret 
stuegange (Chest 2001, 120, suppl). Pa-
tienter, der skal aftrappes fra respirator 
passes ofte af de mindst erfarne sygeple-
jersker. Ved at prioritere pt. indlagt lang 
tid højt, kan mange respirator dage spares, 
da denne patientgruppe er langt den mest 
ressource krævende gruppe (Walsh, BJ 
Anest, 2004, in press). Der blev præsen-
teret forskellige nye computer assiste-
rede systemer til aftrapning (closed loop 

systemer, adaptive support ventilation) 
(Brochard, Paris), hvor systemet har en 
indbygget aftrapningsstrategi, baseret på 
en ”comfort zone” for patienten med f.eks. 
RR<30, HR<140, VT>300 - og sammenlig-
net med standard PSV hos postbypass 
patienter mindskede det aftrapningsfasen 
(Anesthesiology 2001, 95,1339-45).

Angående patientrespirator-interaktionen 
eller patientkomforten nævnedes ”pro-
portional assist ventilation” at give bedre 
komfort for patienten idet REM-søvnen 
øges og patienten holdes mindre vågen. 
Et nyt sedationsmiddel ”dexmetomidin” 
nævntes. Det minder om klonidin og er 
også en vasodilatator, hvilket kan give 
problemer, men virker til gengæld både 
hypnotisk og anxiolytisk.

Neuromonitorering
Neuromonitorering er stadig multimodal. 
Diskussionen mellem om det er ICP el-
ler CPP, som er den primære variabel i 
behandlingen af patienter med Traumatic 
Brain Injury (TBI) (Andrews, J Neuro-
surg, 2002,97,326-36) fortsætter. Det er 
forsat således, at den største trussel er 
hypoxi eller hypotension tidligt efter en 
traumatisk hjerneskade. Ud over updates 
i monitorering - CT/MRI, ICP måling, 
Trans Craniel Doppler (TCD), SvjO2 - 
blev forelagt en ny metode, som endnu er 
upubliceret, udviklet af Dutton i Baltimore: 
Brain Acustic Monitor, ”BAM”. Et akustisk 
apparat, som placeres på panden, og som 
”hører” signaler fra hjernen, hvorved det 
intrakranielle tryk kan estimeres. Det kor-
relerer godt til det initiale CT-fund, det 
tager 10 sek. at få et godt signal og meto-
den er non-invasiv. Med frekvensanalyse 
(lydbølge vs. tid) kan man få et billede af 
cirkulationen intrakranielt. Herudover fik 
især mikrodialyse (Stocchetti, Milano), 
vævsiltelektroden & SvjO2 (Vespa, UCLA, 
USA) samt TCD (Venkatesh, Australien) 
egne sessioner. Der er kun svag korre-
lation mellen CPP og hjernevævets ilt-
tension (Vespa, UCLA). Indikation for 
iltelektrode er fortsat TBI GCS<8 og SAH 
med GCS<8 (Meixenberger 2003). TCD 
bruges i stigende omfang ved TBI  (CCM 
2002, 563-69). Begrænsningerne ved meto-



24 · DASINFO · Juli 2004

den er de kendte med stor interindividuel 
observer variabilitet, og at 20% af patien-
terne mangler et ”vindue” hvor signalet 
kan opfanges. Evidensen for anvendelse 
af TCD til ovenstående tilstande blev gen-
nemgået (Grad II ved SAH og TBI). I en 
stor oversigtsforelæsning blev tidsforløbet 
af de underliggende patofysiologiske for-
hold ved TBI gennemgået (Vespa, UCLA, 
USA), TBI er en dynamisk proces, med 
en sekvens af primær iskæmi fulgt af mas-
seeffekt, ødem, periodiske hypoxiske in-
sulter, senere hyperæmi og systemiske 
komplikationer/feber, hvorfor terapien 
må tage sigte på kendskab til denne tids-
mæssige sekvens. På UCLA bruger man 
Xe CBF-bestemmelser, og den primære 
væsketerapi er med 3% hypertont saltvand 
som vedligeholdelsesvæske, patienterne 
holdes kontrolleret let hypernatriemiske 
op til 150 mmol/l. 

Hypernatriæmi havde i øvrigt flere selv-
stændige sessioner. Akutte årsager til hy-
pernatriæmi er primært iatrogene - der 
blev stillet spørgsmålstegn ved begrebet 
”cerebral salt wasting” ved SAH. Hyp-
pigheden af  hypernatriemi er en god pa-
rameter for en intensiv afdelingskvalitet.

Der er stadig ikke konsensus om brug 
af hypertont saltvand vs. mannitol ved 
hjerneødem. 

Elektrolytterapi ved TBI og andre patien-
ter med intrakranielle sygdomme er et un-
derkendt område.  Magnesium, calcium, 
kalium og fosfat har stor betydning for 
transmitter- og neuromuskulær funktion 
samt erythrocytfunktionen og er derfor 
i den samlede terapi vigtige elektrolytter 
(Polderman, CCM 1999,27,1105-8). 

Køling ved TBI benyttes mange steder 
(32-34 grader), selv om der endnu kun 
er evidens for køling efter hjertestop på 
grund af ventrikelflimmer (Polderman 
ICM 2002). Ved TBI køles op til 24-48 
timer efter hovedtraumet. Mange metoder 
anvendes f.eks. dobbelt lumen katetre 
(CCM 2004) særlige køletæpper tilsluttet 
køleinstrument (NEJM 2001, 344, 556-63) 
- begge vist på udstillingen. Der er ikke 

evidens for, at farmakologiske interventio-
ner ved TBI har effekt på outcome.

TBI hos børn havde også en selvstændig 
session (Brambrink, Portland, USA). Der 
er en stor mangel på undersøgelser, men 
den konsensus, der er er sat i relation til de 
aldersafhængige normale variable for BT 
følger de fra SCCM evidensbaserede ret-
ningslinier for behandling af TBI for børn 
fra 2003. CPP holdes over 40 mm Hg hos 
de helt små, over 50 mm Hg hos småbørn 
og over 60-70 mm Hg hos ældre børn, 
hvis ICP er forhøjet. Mens CSF drænage 
anbefales hos voksne, er der ingen data for 
børn. Enkle ting som elevation af hovedet 
15-30-(45) grader er vigtig, og hovedet skal 
være i neutral position. Barbiturat profy-
lakse kan ikke rekommanderes (Adelsen, 
2003), og antikonvulsiva som profylakse 
reducerer hverken antal krampetilfælde 
eller senere hyppighed af epilepsi. Kon-
tinuerlig EEG anbefales, da op til 50% af 
anfald er uden kramper og ikke opdages. 
Nogle mente, at dekompressiv craniotomi 
skal overvejes tidligt (12-24 timer efter 
TBI) hos børn (fokale skader), men andre 
så det som en ultimativ terapi ved behand-
lings resistent forhøjet ICP. 

Endelig blev cerebralt ødem - hhv. cyto-
toxisk og vasogent - gennemgået (Menon 
og Melot, Frankrig), og aquaporinerne, 
hvoraf der er identificeret 10, spiller en 
vigtig rolle i patogenesen. Meddelelsen 
var: Rethink ischaemia! 
Der er stor heterogenicitet af CBF mellem 
hjernens regioner, både med tid og mel-
lem individer. Slutkapillær vævsilttension, 
PtO2 er ens ved normale og hypoxiske 
tilstande, og årsagen til det blev forsøgt 
forklaret med forskellige modeller. Et 
stort arbejde af Menon er i trykken i CCM. 
Også Lund-konceptet blev præsenteret, 
der er nu større lydhørhed internatio-
nalt for Lundbegrebet efterhånden som 
mikrodialyse vinder frem. Reelt er der 
ikke stor forskel på de CPP værdier, der 
anvendes i Lund (baseret på individual 
monitoring ved hjælp af mikrodialyse) 
og de internationalt accepterede værdier. 
Sammenligning med historiske kontrol-
grupper er problematisk.

Hæmodynamisk monitorering
Der blev holdt flere foredrag og tutorials 
om tolkning af resultater fra hæmody-
namisk monitorering med både PiCCO 
(pulse-induced contour cardiac output) 
og arteria pulmonalis kateter samt ECCO 
kardiografi. Fordele og ulemper blev gen-
nemgået og konklusionen fra de fleste 
foredragsholdere var, at ingen af meto-
derne kan stå alene og det optimale er at 
kunne mestre dem alle - ikke nogen over-
raskende konklusion. PiCCO kombineret 
med ECCO synes dog at kunne dække de 
fleste behov såfremt man ikke skal have 
svar på hvad trykket er i lungegebetet og 
såfremt patienten har sinusrytme.

Central venøs saturation kan bruges som 
estimat for volumenstatus såfremt man 
gør sig klart at den ligger lavere (72%) end 
blandet venøs saturation (75%). Desværre 
er det omvendt ved shock, idet leverblodet 
da er desatureret.

Bennett holdt en god forelæsning om 
”early goal directed therapy”, hvor kon-
klusionen er, at early skal understreges, 
hans gæt er, at der er et tidsvindue på 
6-8 timer, hvor man har chancen for at 
optimere patienten inden organsvigtene 
indtræder. Dette er vist ved en metaana-
lyse for nyrefunktionens vedkommende. 
Mitchel Levy understregede dette ved 
at foreslå indførelse af protokoller, der 
træder i kraft allerede i skadestuen så 
volumenterapi initieres, patienten kommer 
tidligere til intensiv afdeling og tiden til 
antibiotika gives nedsættes.

Long-term outcome og quality of care 
havde endelig i år fået en lidt mere frem-
trædende plads - dvs. det var ikke udeluk-
kende henvist til de sidste 2 timer den 
sidste dag, men havde godt og vel 2 halve 
dages sessioner. Desværre var kvalite-
ten af foredragene mildest talt svingende 
med mange uunderbyggede påstande. 
Generelt mangler området gode long-term 
outcome studier bl.a. efter hjertestop hvor 
overlevelsen efter _ år ikke synes at følge 
baggrundsbefolkningens overlevelse, som 
den ellers gør for andre intensiv patienter 
(CCM 1998;26:1317).
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REFERAT
 REFERAT AF 7. ORDINÆRE GENE-

RALFORSAMLING SAMT EKSTRAORDI-
NÆR GF I FAPA 2004

Igen i år var den ordinære generalforsam-
ling henlagt til Aldershvile Slotspavillon 
ved Bagsværd sø.

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens årsberetning
3.  Forelæggelse af regnskabet til 
 godkendelse
4.  Forslag fra bestyrelsen
5.  Forslag fra medlemmerne
6.  Forslag til budget, herunder 
 kontingentfastsættelse
7.  Valg af bestyrelse
8.  Valg af revisor
9.  Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bjarne Lomholt valgtes som dirigent og kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt, men hvad angik vedtægtsændringer 
ikke beslutningsdygtig, da der hertil kræves, 
at mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede eller 
repræsenteret ved fuldmagt.

2. Bestyrelsens årsberetning
Formanden, Hans B. Andersen, kunne nu 
med glæde konstatere, at de principielle 
forhandlinger vedrørende vores overens-
komstfornyelse stort set er færdige, både med 
hensyn til anæstesi og smertebehandling. 
De økonomiske forhandlinger må vente lidt 
endnu, men alt i alt synes overenskomsten 
at kunne træde i kraft i løbet af 2005.

DAO, som jo har varetaget forhandlingerne 
på både overlægeområdet og sygesikrings-
området, synes i lighed med organisatio-
nerne for de øvrige specialer at miste sin 
berettigelse på overlægeområdet til fordel 
for Overlægeforeningen, og en nærliggende 
tanke kunne derfor være at lade DAO og 
FAPA smelte sammen i en, på nuværende 
tidspunkt, langtfra udkrystalliseret form. 
Allerede nu bør vi derfor forberede en form 
for oprustning, og dette kunne i første om-

gang være at udvide bestyrelsen til fire 
medlemmer.

Til sidst berettede formanden om et par sager 
fra patientklagenævnet vedrørende to anæ-
stesiologer. I hvert fald den ene sag synes at 
bunde i chikane fra sygesikringens side, idet 
ingen patient havde udtalt misfornøjelse eller 
beklagelse på noget tidspunkt.

3. Fremlæggelse af regnskabet
Poul Hansen fremlagde et årsregnskab, 
som udviste et mindre overskud end året 
før, hvilket kunne forklares med, at Hved-
holmkonferencen 2003 havde medført større, 
direkte udgifter. Regnskabet godkendtes en-
stemmigt.

4. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes 
§7 til følgende ordlyd:

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der 
vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer 
er på valg på lige årstal og 2 på ulige årstal. 
Genvalg er muligt. Mindst 2 af de 4 medlem-
mer skal være heltidspraktiserende. Besty-
relsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand og kasserer.

Begrundelse for forslaget: Sikring af besty-
relsens videreførelse samt led i oprustning 
af foreningen (se ovenfor). Som nævnt var 
generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig 
- der manglede blot et medlem eller fuldmagt 
- men man enedes om en principbeslutning, 
der tilgodeså bestyrelsens forslag. Der vil 
herefter blive indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling med dette ene punkt på 
dagsordenen.

5. Forslag fra medlemmerne
Karsten Bjerre-Jepsen foreslog, at foreningen 
anskaffede et genoplivningsfantom, som alle 
kunne låne og bruge i diverse klinikker, ope-
rerende som ikke opererende. Efter nogen 
diskussion trak Karsten forslaget tilbage.

6. Kontingentfastsættelse

Kontingentet fortsætter uændret med 500 
kr. årligt.

7. Valg af bestyrelse
De tre bestyrelsesmedlemmer var villige til 
genvalg og genvalgtes derfor med applaus. 
I forventning om senere vedtagelse af besty-
relsens forslag til vedtægtsændring valgtes 
Niels Kirkegaard til senere indtræden som 
det fjerde bestyrelsesmedlem. Ingen gjorde 
indsigelse.

8. Valg af revisor
Hans Ersgaard genvalgtes som revisor.

9. Eventuelt
Af hensyn til kongressen i Barcelona ultimo 
september 2004 forsøges årets Hvedholmkon-
gres flyttet til fredag d. 1.oktober kl.15.00.
Med henblik på udveksling af erfaringer 
vedrørende anæstesi udenfor sygehusregi, 
enedes man om at opfordre alle anæstesiolo-
ger, der giver anæstesi udenfor sygehusregi 
til at blive medlem af FAPA. Dette kunne 
gøres via DASINFO og vil blive taget op på 
et senere bestyrelsesmøde.
Formanden takkede til sidst dirigenten og 
forsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling 
27.april 2004
Da den 7. ordinære generalforsamling den 
21. marts 2004 ikke var beslutningsdygtig 
med hensyn til vedtægtsændringer, beslut-
tedes det at afholde ekstraordinær gene-
ralforsamling med henblik på at vedtage 
bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. 
Generalforsamlingen indkaldtes med lovligt 
varsel til afholdelse den 27. april 2004 på 
Elmevænget 3B, Bagsværd.

Dagsorden: 
1. Forslag til ændring af vedtægternes § 7.

Den foreslåede formulering af bestemmel-
sen lyder som følger: Bestyrelsen består 
af 4 medlemmer, der vælges på general-
forsamlingen for 2 år ad gangen, således 
at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på 
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PRISER TIL 2 DANSKE FORSKERGRUPPER
Dansk anæstesiologisk forskning opnåede 2 meget ærefulde priser ved det for nylig afholdte Euroanaesthesia-møde i Lissabon, 
Portugal. Vibeke Brix Christensen, Århus Universitetshospital, og gruppen omkring hende (Søren Kæseler Andersen, René Andersen, 
Anders Larsson, Ole Schmitz, Hans Ørskov og Else Tønnesen) vandt 1.prisen i den såkaldte ”Anaesthesia Trainee Research Price 
Competition” med posteren/foredraget ”Acute Hyperinsulinemia restrains Endotoxin induced Systemic Inflammatory Response. 
An Experimental Study in a Porcine Model”.

Prisen for det bedste abstract på hele kongressen (Best Abstract Price Competition) ud af i alt ca. 850 accepterede abstracts, gik til 
Jens Engbæk, J. Bartholdy, NC Hjortsø og LP Jacobsen, KAS Herlev og KAS Glostrup, for abstractet ”Return hospital contacts in 2 
Danish day surgery units. Readmission, morbidity and mortality”. 

Hjertelig til lykke. Det var meget flot – og vi kipper alle med flaget!

Jørgen Viby Mogensen

lige årstal og 2 på ulige årstal. Genvalg er 
muligt. Mindst 2 af de 4 medlemmer skal 
være heltidspraktiserende. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med formand, næst-
formand og kasserer.

Baggrunden for vedtægtsændringen frem-
går af referatet fra den 7. ordinære gene-
ralforsamling. Til stede var 3 medlemmer. 
Yderligere 3 medlemmer var repræsente-
ret ved fuldmagt, og vedtægtsændringen 
vedtoges enstemmigt. I konsekvens af 
vedtagelsen optoges Niels Kirkegaard som 
medlem af bestyrelsen, som herefter ser 
således ud:

Formand, Hans B. Andersen, 
hans.b.andersen@webspeed.dk
Næstformand, Ole Berner, 
ole.berner@mail.tele.dk
Kasserer, Poul Hansen, 
phanklinik@hotmail.dk
Niels Kirkegaard, 
nielsk@e-mail.dk

Referent, Ole Berner
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The first 
blood/fluid
warmer
engineered to
meet all your
fluid warming
needs.
Warming Unit
Flow rates 150 mL to 30,000 mL/hr
Output temperatures 33°C - 41°C

Standard Flow Disposable Set
Flow rates 150 mL to 9,000 mL/hr
Priming volume 39 mL
Components I.V. injection port, bubble trap
Pressure infusion Up to 300 mmHg

High Flow Disposable Set
Flow rates 6,000 to 30,000 mL/hr
Priming volume 90 mL
Components 2 I.V. spikes, drip chamber 

with 150 micron filter,
I.V. injection port,
auto-venting bubble trap

medicinteknik

A/S

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

22980 TGm Ann A4  24/02/03  12:35  Side 1
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Stillinger

Seniorforskerstilling

Det påtænkes at opslå en fuldtidsstilling inden for området accelererede operations- og patientforløb på anæstesiafdelingen,  
H:S Hvidovre Hospital.

Stillingen indebærer store muligheder for forskning med internationalt samarbejde, men også deltagelse i daglig klinisk virksomhed 
inden for perioperativ patofysiologi og smertebehandling, samt ved yderligere implementering af optimerede operationsforløb.

Der vil være mulighed for at tilrettelægge arbejdet med henblik på opnåelse af eventuel ph.d.-afhandling eller disputats. 
Stillingen indebærer tillige mulighed for senere permanent ansættelse.

For nærmere oplysninger kontakt:

Ledende overlæge, dr.med. Claus Lund
Anæstesiologisk afdeling 532

Tlf. 36322444
E-mail: claus.lund@hh.hosp.dk

eller
 

Professor, overlæge dr.med. Henrik Kehlet
Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling 435

telefon 36322256

Har du lyst til at forske?

Ved dansk smerteforskningscenter, Århus Universitet og Århus Sygehus vil der være en stilling ledig som forsker til afklaring 
af kroniske smerter efter operation.

Projektet er et stort anlagt projekt i samarbejde med professor Henrik Kehlet, København. Vi skal over en årrække afklare 
epidemiologi, patofysiologi og behandling af smerter efter hyppige operative indgreb. Der vil være mulighed for et ph.d.-/dis-
putatsprojekt.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos:

Professor, dr.med. Troels Staehelin Jensen
Dansk Smerteforskningscenter, Århus Sygehus

Tlf. 8949 3380
E-mail: tsj@akhphd.au.dk
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FRA DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE 
FAKULTET, ÅRHUS UNIVERSITET

Overlæge, dr.med. Anders Larsson er ansat 
som klinisk professor i anæstesiologi og in-
tensiv medicin, Aalborg Sygehus og Klinisk 
Institut fra den 1. maj 2004.

Ph.d.-afhandlinger
Kursusreservelæge Rold Dall, Anæstesiolo-
gisk-intensiv afd., Århus Universitetshospital 
”Aspekter af GH/IGF aksen hos raske og hos 
patienter med væksthormonmangel under fy-
sisk aktivitet”. Arbejder udgår fra Medicinsk 
afd. M, Århus Universitetshospital. Forsvaret 
fandt sted den 24. marts 2004 med professor 
Thorsten Ingemann Hansen, Center for Idræt, 
Aarhus Universitet, afdelingslæge, ph.d. 
Marianne Andersen, Endokrinologisk afd., 
Odense Universitetshospital og professor 
Else Tønnesen, Århus Universitetshospital 
(formand) som opponenter.    

Læge Mads Rasmussen ”Indomethacin: 
Mechanism of action and effects on intra-
cranial pressure, cerebral haemodynamics 

12TH COCHRANE 
COLLOQUIUM

Ottawa, Ontario, CANADA
2 - 6  oktober, 2004

www.colloquium.info

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

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

Cochrane Anæstesi Gruppe’s Redaktion
Rigshospitalet, Afd. 7421, Blegdamsvej 9,  2100 København Ø 
www.cochrane.dk
E-mail: general@cochrane.dk

and brain tissue viability in patients with 
cerebral tumours”. Arbejdet udgår fra Anæ-
stesiologisk-intensiv afd., Viborg Sygehus 
og Aarhus Universitetshospital og er udført 
under Mads Rasmussens ansættelse i en 
delestilling (50% klinik/50% forskning) på 
Viborg Sygehus. Forsvaret er planlagt til 
den 13. august 2004. Opponenter er profes-
sor Sven-Erik Gisvold, St. Olav Hospital, 
Trondheim, overlæge, dr.med. Fin Stolze 
Larsen, Hepatologisk Klinik, Rigshospitalet 
og professor Per Bjerre (formand), Århus 
Sygehus (tidl. Århus Kommunehospital). 

Else Tønnesen

UDDELTE LEGATER

Fra Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat 
er der uddelt kr. 20.000 til afdelingslæge 
Lise Schlünzen, Neuroanæstesiologisk afsnit, 
Århus Sygehus til projektet ”Fokale cerebrale 
ændringer i glucose-metabolisme ved over-
gang fra vågen til bevidstløs tilstand”.

Fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og In-
tensiv Medicins Fond er der uddelt kr. 15.000 

til ph.d.-studerende Jan Krog, Anæstesiolo-
gisk-intensiv afdeling, Århus Universitets-
hospital til projektet ”Immune modulating 
effects of  hyperbaric exposure - with special 
emphasis on human natural killer cell metho-
dology, cytotoxicity  and subsets”.

Der var kun indkommet få ansøgninger ved 
ansøgningsfristens udløb den 30. april 2004. 
Der er ny ansøgningsrunde med frist den  30. 
september 2004, se venligst opslag andetsteds 
i bladet. Bestyrelsen for de to fonde skal 
derfor opfordre til, at forskningsaktive læger  
fremsender ansøgning. 

Else Tønnesen

Temaet for årets Cochrane Colloqui-
um er ”Bridging the Gaps”. Formålet 
er at identificere,  præsentere og 
diskutere aktuelle problemstillinger in-
den for det internationale, non-profit 
Cochrane-samarbejde. 
Yderligere oplysninger:
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Legater
Dansk Selskab for Anæstesiologi og 
Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæ-
stesiologi videnskabeligt og fagligt under 
følgende former:
1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrel-
sens skøn, som anerkendelse for et originalt 
videnskabeligt arbejde eller bemærkelses-
værdig faglig indsats.
2. Ydelse af tilskud til studierejser til yngre 
anæstesiologer, som har ydet en videnska-
belig indsats eller til anæstesiologer, som 
ønsker at studere specielle emner.
3. Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæs-
ning” ved et af DASAIMs møder.
4. Ydelse af tilskud til invitation af udenland-
ske foredragsholdere.
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse 
og fremsendes til Dansk Selskab for Anæ-
stesiologi og Intensiv Medicins Fond, att.: 
Advokat Keld Parsberg, 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 centralnervesyste-
mets funktion i relation til anæstesi. Legatet 
uddeles to gange årligt til enkeltpersoner, 
institutioner, institutter eller etablerede forsk-
ningsprojekter, hvor dette måtte skønnes at 
være i overensstemmelse med legatets formål. 
Uddeling sker i portioner efter legatbesty-
relsens skøn. Ansøgningsfristen er 30. april 
og 30. september. Der foreligger ikke ansøg-
ningsskemaer. Ansøgningen sendes til Jensa 
la Cours Legat, att.: Advokat Keld Parsberg, 
Bredgade 23, 1260 København K.

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

Professor, overlæge Sophus H. 
Johansens Fond af 23. august 2981
Fra ovennævnte fond kommer et beløb til 
uddeling i én eller flere portioner. Fonden 
yder støtte til yngre lægers forskning inden 
for anæstesiologien, dvs. anæstesi, intensive 
terapi, smertebehandling og præhospital 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 ud-
vikling af metoder og apparatur inden for 
anæstesiologien 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. Ansøgningsmaterialet vil blive 
behandlet fortroligt. Såfremt legatet tilfalder 
en anæstesiolog, finder uddelingen sted i 
forbindelse med DASAIM’s årsmøde.
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ESRA SCANDINAVIEN ZONAL MEETING
1. - 2. October 2004 • H:S Hvidovre Hospital, Copenhagen, Denmark

REGIONAL ANAESTHESIA TECHNIQUES IN AMBULATORY SURGERY

Friday 01.10.2004, 10.00 - 16.00
• Organization of regional anaesthesia in ambulatory surgery. The American experience. Karen Nielsen, Duke University, USA
• The use of Para vertebral block. Karen Nielsen, Duke University
• The use of regional anaesthesia for upper limb surgery. Zbigniew K. Nielsen, Denmark
• Postoperative pain management with catheter regional techniques after ambulatory surgery. Narinder Rawal, Sverige
• The use of sedation for regional anaesthesia in ambulatory settings. Billy Kristensen, Barrie Fischer, England
Dinner begins at six o’clock at a restaurant in Copenhagen.

Saturday 02.10.2004, 09.00 - 12.00 (You can choose either workshops or demonstration of peripheral nerve blocks on models).

Workshops - education in regional anaesthesia.
• The British experience. Barrie Fischer
• How to do it in practice. Lisbet Ravn, Denmark
• The use of simulators. Doris Østergaard, Denmark

PAYMENT (Payment includes the course and lunch on Friday. Dinner includes wine.)
ESRA member   Dkr. 995    
Not ESRA member  Dkr. 1200
Dinner    Dkr. 100  Total: Dkr.

To pay with:
 MasterCard    Euro card    Visa   Dankort

Card nr.       Out of date

Name of cardholder    Signature

Name      Phone

Address      E-mail

I want to participate in  workshops    demonstrations
 
SIGN UP - Deadline 1st September 2004
Torben Mogensen, Hospitalsdirektionen, H:S Hvidovre Hospital, Kettegaard Alle 30, DK-2650 Hvidovre, Denmark
Phone +45 3632 2504, Fax +45  3647 3941 • E-mail esrascandinavia@hh.hosp.dk

Organization committee: Torben Mogensen, Billy Kristensen, Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Nils-Christian Hjortsø, 
Peter Ahlburg.

Peripheral nerve blockade become more and more a supplement to general anaesthesia. Hereby better postoperative pain relief and 
fewer side effects achieved. Furthermore recovery may be smoother and faster. The purpose of the meeting is to review the new 
development in performing peripheral nerve blocks and  update  knowledge on benefits of regional anaesthesia in ambulatory set-
tings. Experts on the field will be available for discussion and you will get the opportunity to perform peripheral blocks on models. 
European Society of Regional Anaesthesia (ESRA) is an organization with interest for regional anaesthesia.

SPONSORSHIP: GLAXOSMITHKLINE PHARMA A/S • BB BRAUN MEDICAL

Hands on sessions with:
• Peter Ahlburg: Foot and angel.
• Zbigniew K. Nielsen: Upper limb.
• Karen Nielsen; Para vertebral block.
• Billy Kristensen: Lower limb.
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Intensiv Symposium 2005
Hindsgavl Slot, Middelfart
Fredag den 28. januar - lørdag den 29. januar, kl.14.00

Intensiv Symposium 2005 byder på forelæsninger af danske og udenlandske forelæsere inden for følgende emne-
områder (endeligt program udsendes augsut/september):

 • BLØDNING • BØRN PÅ INTENSIV • ETIK • ERNÆRING • 
    REGISTRERING & OUTCOME • INTENSIV NYHEDER 2004 •

Fredag aften afholdes festmiddag, hvor ledsagere er velkomne.

Tilmelding: Tilmelding til k.espersen@rh.dk. Tilmelding er bindende og registreres som tidspunktet, hvor møde-
afgiften er indbetalt. Begrænset deltagerantal.

Mødeafgift: Deltager uden ledsager, kr. 1.700,-. Deltager med ledsager til middag, kr. 2.300,-. Beløbet bedes indbetalt 
på bankkonto nr. 7670 1666333.

Sidste frist for indbetaling/tilmelding er mandag d. 15. november 2004. Husk at opgive navn og adresse ved ind-
betalingen! Mødeafgift inkluderer mødedeltagelse, overnatning i enkeltværelse (deltager uden ledsager) eller dob-
beltværelse (deltager med ledsager), måltider og middag fredag aften.

Antallet af værelser på Hindsgavl Slot er begrænset og fordeles i den rækkefølge mødeafgiften modtages. Deltagere, 
der ikke får værelse på Hindsgavl Slot vil blive indlogeret i nærheden.

Yderligere information: Kurt Espersen, k.espersen@rh.dk, tlf. 3545 4131

Kursustilmelding Sæt kryds ud for det ønskede kursus

K-136 • Basic Echocardiography • 4-5. October 2004 – Skejby Sygehus

Navn

Adresse

Sygehus

Afdeling

Telefonnr.

E-mail

Dato 

Underskrift
Tilmeldingen sendes til: 
Tina Calundann, DASAIM sekretariat AN/OP, HOC 4231 • H:S Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø • Tlf. 3545 6602 • fax 3545 2950 • e-mail: sekretariat@dasaim.dk

DA   AIM KURSER
EFTERUDDANNELSESUDVALGET
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DA   AIM KURSER
EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Course
Basic Echocardiography
K-136 • Oktober 2004
Program
Day 1: 
10:00-10:15 Coffee and introduction (ES)
10:15-11:00 Basic ultrasound theory, past, present, future (ES) 
11:00-11:10 Break
11:10-11:45 Focus Assessed Transthoracic Ultrasound (FATE) 
 – How to do a transthoracic echo? 
 Inc. demonstration (KML)
11:45-12:30 Lunch
12:30-14:00 Hands on TTE
14:00-14:45 Echocardiography for hemodynamic optimization (ES) 
14:45-15:15 Clinical cases (ES, KML)
15:15-15:30 Coffee break
15:30-16:30 The transesophageal examination (MBJ)
16:30-17:30 Hands on TTE
 Dinner at 07:00 pm

Day 2:
09:00-09:30 Coffee and video-humor (participants)
09:30-10:30 Basic Doppler-echocardiography inc. demonstration (KN)
10:30-10:45 Break
10:45-11:45 Systolic and diastolic function and dysfunction (TTE/TEE) (NN)
11:45-12:30 Hands on TTE
12:30-13:00 Lunch
13:00-14:00 Assessment of valvulopathy (TTE/TEE) (NN)
14:00-14:30 Clinical cases (KML, ES)
14:30-15:00 Break, summary and evaluation
15:00-16:00 Hands on TTE

Course objectives: The program will focus on physical principles of anesthesiological use of transthorasic  
   echocardiography, ”Focus Assesed Transthorakal Echo” (FATE)
Target audience:  Anesthesiologists and intensivists with no or minimal experience in TTE
Place:   Aarhus University Hospital, Skejby Sygehus, Denmark, Room 4
Time:   October the 4th and 5th 2004 
Leaders of the course: Kim M. Larsen and Erik Sloth
Price:   Dkr 2.200 included lunch and coffee 
Teachers:  Erik Sloth(ES) • Kim M. Larsen(KML) • NN (Cardiolog) • Kathrine Norrild(KN)
Registration:  Tina Calundann, DASAIMs secretariat, sekretariat@dasaim.dk 
   AN/OP, HOC 4231 • H:S Rigshospitalet • Blegdamsvej 9 • DK-2100 Copenhagen
   Tlf. 3545 6602 • Fax 3545 2950

mailto:sekretariat@dasaim.dk
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MODTAGELSE OG OVERFLYTNING AF BRANDSÅRSPATIENTEN
Tid:   Torsdag den 21. oktober 2004, kl. 9-16.30
Sted:   Rigshospitalet, konferencerum 1
Pris:   1.250 kr. incl. kaffe, frokost og kursusmateriale
Baggrund:  Behandling af den svært brandskadede person er en behandlingskrævende udfordring 
  for det personale der modtager patienten. Kurset gennemgår behandlingsstrategi og 
  procedurer i forbindelse med den præhospitale fase, ved den primære modtagelse på lokalt sygehus og 
  ved overflytning til specialafdeling samt endelig kort den finale behandling.
Målgruppe: Læger, der kommer i kontakt med og blive involveret i den primære behandling og overflytning 
  af brandsårspatienter.
Deltagerantal:  25

Indhold:
Brandskadens patofysiologi • Hvordan vurderer man graden af brandsår? • Hvordan behandler man primært - på skadested og på 
hospital? Hvilke overvejelser skal man gøre sig? Hvilke muligheder har man præhospitalt? 
Intravenøs anlæggelse – hvor og hvor mange? • Væskebehandling • Temperaturregulation – hvordan undgår man hypotermi?• Hvor-
når skal specialafdeling kontaktes? • Luftvejshåndtering - indikationer for intubation • Inhalationsskader • Hvordan og hvornår skal 
patienten overflyttes - ambulance kontra helikopter • Forgiftningsproblematik, herunder cyanid og CO • Indikationer for hyperbar 
oxygenbehandling • Final behandling og resultater •

Kursusleder: Afdelingslæge Hans-Henrik Kruse, leder af den anæstesiologiske del af brandsårsbehandling på Rigshospitalet.
Undervisere: Brandsårslæger og anæstesiologer fra HovedOrtoCentret og TraumeCentret på Rigshospitalet samt korpslægerne 
fra Falck og Københavns Brandvæsen.
Tilmelding: Senest den 20. august til sekretær Gitte Blom på gblom@rh.dk. Deltagerne vil senest den 28. august få at vide, 
om de er optaget på kurset.

LUFTVEJSHÅNDTERING FOR ANÆSTESILÆGER
Tid:  25. og 26. november 2004
Sted:  Rigshospitalet, auditorium 93
Pris:  3.950 kr. incl. al forplejning (incl. middag den 25.) og kursusmaterialer. 3.550 kr. hvis man ikke ønsker at deltage  
  i ”arbejds-middagen” om aftenen den 25.
Baggrund: Problemer med at håndtere luftvejene er en af de primære årsager til alvorlige komplikationer og død i forbindelse 
med anæstesi, også i Skandinavien. Målet med kurset er at sætte deltagerne i stand til at undgå dette
Målgruppe: Anæstesilæger med minimum to års erfaring
Deltagerantal:  32

Indhold: 
Teori/forelæsninger:
Luftvejshåndtering, hvorfor skulle det nu være vigtigt? Nye tal fra Skandinavien • Præoperativ undersøgelse af luftvejene, 
hvordan kan jeg forudse vanskeligheder? • Hav en plan! • Vågen intubation: Sådan bliver det behageligt og smertefrit • 
Fiberoptisk intubation • KIM-KIT- ”kan-ikke-maskeventilere - kan-ikke-trakeal-intubere”. Hvad stiller jeg op? • Bronkoskopi 
og bronkeo-alveolær lavage (BAL) på intensiv afdeling • Luftvejshåndtering af børn • Sikker ekstubation • Teknikker og 
udstyr - hvad har jeg virkelig brug for? • Og meget mere •

Praktisk/workshop:
Fiberoptisk intubation, og hvordan håndterer jeg et fiberskop? • Oxygenering via membrana chricothyroidea • Full-scale 
simulator “SimMan”: Hvordan håndterer jeg en ”kan-ikke-maskeventilere - kan-ikke-trakealintubere”- situation og andre 
udfordrende luftvejssituationer • Retrograd intubation • Fri luftvej med stift bronkoskop • Diverse udstyr (ILMA, Bullard, 
Retromolar laryngoscope m.m.) • Cases: Hvordan vil jeg håndtere denne patient? • Lunge-separation for ikke–thoraxanæ-
stesiologer •

Kursusleder: Overlæge Michael Seltz Kristensen, leder af anæstesi- og operationsafsnittet for øre-næse-hals kirurgi 
og Rigshospitalets luftvejsgruppe
Undervisere: Anæstesiologer, øre-næse-hals kirurg og lungemediciner med ekspertise i luftvejshåndtering
Tilmelding: Tidlig tilmelding anbefales. Tilmelding senest 7. september til sekretær Gitte Blom på gblom@rh.dk. 
Deltagerne vil senest den 14. september få at vide, om de er optaget på kurset.
Bemærk:  Kurset er internationalt, og sproget er engelsk. Alle deltagere opfordres til at medbringe en luftvejs-case til 
diskussionen.
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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 antikoagulationsbehandling at begynde 
med en lav dosis og justere denne gradvist stigende frem for at 
anvende en standard ’loading’ dosis. Hos patienter, der behandles 
profylaktisk med protein C, kan højere forekomst af lave niveauer være 
berettiget i situationer med forøget risiko for trombose (som infektion, 
traume eller kirurgiske indgreb). Hos patienter med kombineret alvorlig 
medfødt protein C mangel og med APC resistens findes der 
begrænsede kliniske data til underbygning af CEPROTIN’s sikkerhed og 
effekt. Indgivelsesmåde: CEPROTIN gives ved intravenøs injektion efter 
opløsning af pulveret til injektionsvæske, opløsning i steriliseret vand til 
injektionsvæsker. CEPROTIN bør indgives med en injektionshastighed 
på højst 2 ml pr. minut. Hos børn med en legemsvægt på < 10 kg bør 
injektionshastigheden ikke overstige 0,2 ml/kg/min. Som med andre 
intravenøse protein produkter er der mulighed for allergiske overfølsom
hedsreaktioner. 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). 
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... næste nummer af 

Er dette anæstesiologi?
“Hvad skal vi med helikopteren?” 
 Annemarie Bondegaard Thomsen

“Håndtering af kontaminerede 
 patienter. Hvorfor er det os?”
 Steen Barnung

... Årsmødet nærmer sig med hastige skridt 
Husk tilmelding inden 1. oktober!
Læs de indkomne abstracts.
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Pas på dem vi holder af!

Forkortet produktresumé for Sevorane®

D.Sp.Nr. 9217. Specialitetens navn: Sevorane. Deklaration: Sevofluran.Lægemiddelform: Opløsning til inhalationsdamp.
KLINISKE OPLYSNINGER:
Indikationer: Universel anæstesi. Dosering: Anæstesiindledning: Inhalation med sevofluran 0,5-1,0%  i O2/N2O stigende med 0,5-1% op til maksimal 8%
hos børn og voksne indtil ønsket anæstesidybde. Anæstesivedligeholdelse: Inhalation med 0,5-3% sevofluran i O2/N2O. Kontraindikationer: Uforklarlig
feber eller leverpåvirkning efter anæstesi med halogenerede anæstesimidler. Bør ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt disposition for malign
hypertermi. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Sevofluran er uterus-relakserende og nedsætter den uteroplacentale gennem-
blødning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi. Anvendelse af moderat hyperventilation ved neurokirurgiske indgreb anbefales for at mod-
virke en stigning i det intrakranielle tryk, som kan forekomme med sevofluran. Gentagende brug bør undgås. Dystoniske bevægelser, som er forsvundet uden
behandling er set hos børn, som har fået sevofluran til anæstesiinduktion, Forbindelsen  til sevofluran er usikker. Malign hypertemi er rapporteret i enkelte
tilfælde. Det er i enkelte tilfælde rapporteret om postoperativ hepatitis, men med en usikker forbindelse til sevofluran. Interaktioner: Øger virkning af især
ikke-depolariserende muskelrelaksantia. Samtidig inhalation af N2O (kvælstofforilte) forstærker virkningen af sevofluran. Graviditet og amning: Erfaring
savnes. Trafiksikkerhed: Ingen mærkning. Bivirkninger: Hjertearytmier. Leverpåvirkning. Malign hypertemi. Overdosering: Respirationsdepression.
Kredsløbsinsufficiens. Behandling: Symptomatisk. Udlevering B.
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER:
Terapeutisk klassifikation N 01 AB 08. Farmakodynamiske egenskaber: Sevofluran er et inhalationsanæstetikum, som giver en hurtig indsovnings- og
opvågningsfase. MAC (Mindste Alveolære Koncentration) er for børn under 3 år: 2,6-3,3%, børn over 3 år: 2,5%, voksne omkring 25 år: 2,5%, voksne 40-
50 år: 1,8-2,2% og voksne over 60 år: 1,4-1,6% (i rent ilt, værdierne er knapt halveret i 65% N2O). Farmakokinetiske egenskaber: Sevofluran har en rin-
ge opløslighed i blod og væv, hvilket medføre en hurtig opnåelse af alveolær koncentration til at give anæstesi og en efterfølgende hurtig elimination til
anæstesiophør. Hos mennesker metaboliseres <5% af absorberet sevofluran i leveren til hexafluorisopropanol (HFIP) med frigivelse af uorganiske flurider og
kuldioxid (eller et monokarbonfragment). Så snart HFIP dannes, konjugeres det hurtigt til glukuronsyre og udskilles med urinen. Den hurtige og omfattende
lungeelimination af sevofluran minimerer den mængde, som er tilgængelig for metabolisering. Sevofluran metabolisme induceres ikke af babiturater. Disul-
firam hæmmer metaboliseringen. 
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER:
Indholdsstoffer: Sevofluran. Uforligeligheder: Ingen. Opbevaringstid: 2 år. Særlige opbevaringsforhold: Ingen. Emballage: Plastikflaske. Instruktio-
ner vedrørende håndtering: Sevorane® skal administreres med en fordamper, der er kalibreret til sevofluran. Registreringsindehaver: Abbott Laboratories
N.C., One Abbott Park Road, Abbott Park, North Chicargo, IL 60064, U.S.A. Repræsentatnt: Abbott Laboratories A/S, Smakkedalen 6, 2820 Gentofte. Mar-
kedsføringstilladelse nr 16979. Dato for første markedsføringstilladelse: 15. marts 1996. Revision af produktresumé: 2. august 2001. Pakning og priser:
(AUP pr. oktober 2003) Sevorane inhal.væ. varenr. (007462) Plastflaske 1x 250 ml kr. 1850,70.
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