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Ja, årsmødet var endnu en solstrålehistorie. Der har været mange gode 
tilbagemeldinger, rekorddeltagelse og fortsat stor interesse for industriudstil-
lingen. At det er velsmurt skyldes mange usynlige hænder i et selvstyrende 
netværk under ledelse af Jakob Trier Møller, Jørgen B. Dahl og Tina Calun-
dann. Det er godt gået af dem – og en cadeau til selskabets medlemmer, til 
den hær af selvstændige, arbejdsomme, pålidelige og søde mennesker, for 
det er det stof DASAIM’s medlemmer er lavet af.

Så var det tid til formandsskifte! Hans Kirkegaard har taget handsken op. 
Han ønskes velkommen på pladsen. Han skal lige finde sine ben – så ruller 
toget med mange administrative kontaktflader til Dansk Medicinsk Selskab, 
Sundhedsstyrelsen, DASAIMs medlemmer, DSIT, andre personalegrupper, 
kassereren, sekretæren og resten af bestyrelsen. Jo, bejlere er der nok af. 
Som en af de første har jeg fornøjelsen af at efterspørge lederen i bladet: 

”Vær så god, Hans”.

Steen Barnung slår til med City-Blaster og anden ulykke i dette nummer. 
Han hjælper os med at forberede den usandsynlige situation som måske 
bliver mindre og mindre usandsynlig? Substratet for dens opståen synes at 
tiltage og behovet for neutraliserende forhåndsregler øges dermed!

På IT fronten har vi fået en ny mand, som vil guide os frem imod den elek-
troniske patientjournal. Således har IT udvidet horisonten fra DASINFO og 
www.dasaim.dk til også at favne EPJ-udviklingen. Læs Günter Schraders 
indledende overvejelser her i DASINFO. 

I 2005 vil vi forsøge at kalde nogle historiske træk frem i forbindelse med 
industrielle højdespring inden for selskabets virkefelt samt fokusere lidt 
på geniale dimser, opfundet i Danmark eller af danskere. Har du input på 
dette (eller andre) områder er du meget velkommen til at henvende dig til 
redaktionen.

Stig Yndgaard

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

Ultiva – fra operationsstue 
til intensivafdeling

NY INDIKATION

Nu kan Ultiva anvendes som smertestillende 

i forbindelse med respiratorbehandling.

GlaxoSmithKline Pharma A/S
Nykær 68, 2605 Brøndby
Tlf: 3635 9100
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Olga Haxholdt, speciallæge i 
anæstesiologi
Niels H. Secher, professor, 
overlæge i anæstesiologi
Preben G. Berthelsen, overlæge 
Erland Hansen, overlæge
Henrik Haxholdt, praktiserende læge

En legende er død. Henning M Ruben, 
professor, overlæge, videnskabsmand, op-
finder, pioner, trylle- og livskunstner døde 
lørdag den 4. december 90 år gammel, 
efter et liv som kunne danne grundlag til 
et spændende filmmanuskript.

Som studerende, først på tandlægehøj-
skole, tjente han penge ved at optræde 
som professionel danser sammen med 
Rachel Rasteni, og underviste i dans på 
Den Kongelige Balletskole.

Han var en fremragende fægter, og var 
med til at vinde bronzemedalje for det dan-
ske hold ved VM i Monte Carlo 1939.

Han blev færdig som tandlæge i 1938 og 
arbejdede som sådan i København fra 1941 
til 1948, afbrudt af en periode fra 1943 til 
1945, da han p.g.a. jødeforfølgelse flygtede 
til Sverige, hvor han arbejdede både som 
tandlæge og som tryllekunstner. Samtidig 
studerede han medicin og blev færdig som 
læge i 1946.

Han blev meget tidligt interesseret i 
bedøvelsens kunst. Anæstesi var den gang 
en disciplin, hvor Danmark var lidt bagud i 
forhold til den øvrige vestlige verden.

Henning Ruben måtte derfor – som 
andre pionerer i specialet – gennemføre 

In memoriam

en stor del af sin anæstesiologiske uddan-
nelse i Sverige, USA og England.

Han fik speciallægeanerkendelse i anæ-
stesiologi i 1952, og allerede i 1953 blev 
han overlæge i anæstesiologi på Finsens-
instituttet og Radiumstationen, hvor han 
forblev indtil 1976, hvorefter han blev den 
første anæstesioverlæge på det nybyggede 
Hvidovre Hospital og professor i anæste-
siologi ved Københavns Universitet. Disse 
stillinger besad han til sin pensionering 
i 1983.

Fra 1950-73 var Henning Ruben instruk-
tør ved Anaestesiology Centre Copenha-
gen, hvorfra flere tidlige hold, danske men 
også anæstesiologer fra hele verden, blev 
uddannede.

Han var tillige lektor i anæstesiologi ved 
Tandlægehøjskolen i København.

To ting var meget karakteristiske for 
hans liv og virke: en altid vågen nysger-
righed, og evnen til at få selv de mest kom-
plicerede og vanskelige ting/situationer 
til at virke meget enkle.

Enkeltheden er også kendetegnende 
for de fleste af hans opfindelser – den selv-
oppustelige ballon – Ruben´s ballon - og 
Ruben´s (Ambu) ventil samt den transpor-
table fodbetjente sugepumpe, hvorfor de 
kunne bruges over det meste af verden, 
selv i de mest underudviklede lande.

Genoplivning var hans store interesse, 
og få har gjort så meget for at fremme og 
udbrede genoplivningsmetoderne som 
ham. Allerede i 1957 konstruerede han 
sin første fantomdukke, hvorpå man kunne 

øve sig i genoplivning. Hans pionerarbejde 
med genoplivning og hans opfindelser har 
gjort ham kendt over hele verden og har 
resulteret i talrige ærespriser og æresmed-
lemsskaber i anæstesiologiske selskaber. 
Fra Dansk Anæstesiologisk Selskab og 
det fornemme Faculty og Anaesthetists of 
the Royal College of Surgeons of England, 
European Resuscitation Council, Euro-
pean Society of Intensive Care Medicine 
til Societat Cubana Anestesiologica & Rea-
nimation og den Filippinske, Japanske, 
Kinesiske, Russiske m.fl. til æresmedlem 
af Bulgarske Røde Kors og The Magic 
Academy of Sweden.

Hans elegante, let forståelige og humo-
ristiske måde at formidle sin viden gjorde 
ham til en yndet forelæser/gæsteprofessor 
på flere universiteter verden over.

Sin berømthed til trods er han livet igen-
nem forblevet et beskedent og stilfærdigt 
menneske og en hengiven familiefader. 

Vi som har kendt ham, arbejdet med 
ham, og har haft det store privilegium at 
blive regnet blandt hans venner, vil altid 
savne hans varme, humor, hjælpsomhed 
og inspiration. Vores tanker går til hans 
familie og ikke mindst hans kone gennem 
61 år Vera, som ikke blot har været ham en 
trofast støtte, men også lagt krop til flere 
af hans tidlige eksperimenter.

Ære være hans minde.      



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.

SE  ORANE
SEVOFLURAN

®

Abbott Laboratories A/S
Smakkedalen 6, DK-2820 Gentofte
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Præsentation af 
selskabets ny formand

 Kære kolleger

Som nyvalgt formand for selskabet vil jeg 
gerne præsentere mig selv. 

Jeg er 52 år, er gift og har 3 børn.
Den organisatoriske interesse stammer 

helt tilbage fra ungdomsårene med for-
enings- og klubarbejde på Sydfyn, hvor 
jeg er vokset op. Under det medicinske 
studium på Odense Universitet var det 
IMCC arbejdet der fængede. Blandt andet 
arbejdet med et ulandsprojekt i Sydame-
rika var organisatorisk meget lærerigt. 
De 14 måneder i Amazonas jungle var 
desuden utroligt rige på oplevelser og 
har bestemt præget min liv. Som læge 
har det været arbejdet i forskellige kolle-
giale råd og udvalg, der har tilfredsstillet 
det organisatoriske gen. Senest er der 
arbejdet i selskabets it-udvalg og anæste-
siudvalget. 

Min anæstesiologiske uddannelse er 
foregået på tværs af landet og vandet. In-
troduktion i Esbjerg, hoveduddannelsen 
i Odense, thoraxanæstesi på Rigshospita-

let og endelig 1½ år på Ronald D Millers 
afdeling i San Francisco. Opholdet i USA 
var en totaloplevelse for hele familien og 
kan absolut anbefales (og eventuelt for-
midles). Til sidst måtte jeg lidt nordpå 
og har nu arbejdet 5 år som overlæge på 
anæstesiologisk intensiv afdeling I, Skejby 
Sygehus. Speciallægeautorisationen kom i 
1992 og den europæiske diplomeksamen i 
anæstesiologi og intensiv terapi 1993.

Jeg ved ikke, om jeg ude i junglen blev 
ramt af en forgiftet pil med curare? I hvert 
fald har jeg gennem det meste af min karri-
ere beskæftiget mig med neuromuskulær 
blokade forskning. I 1996 blev det til en 
ph.d.-afhandling fra Odense Universitet, 
og 4. marts i 2005 er der planlagt et dis-
putatsforsvar i Århus.

Jeg glæder mig meget til arbejdet som 
formand for selskabet og vil gøre, hvad 
jeg kan for at leve op til jeres tillid og fort-
sætte det positive arbejde, som Mogens 
Skadborg har udført. Rollen som formand 
ser jeg indeholde koordinerende, infor-

merende, samlende og repræsenterende 
opgaver. Ledelsesmæssigt og organisato-
risk går jeg ind for demokratisk ledelse og 
teamwork, en for alle og alle for en. Alle 
har ret til at have en mening, men skjulte 
dagsordener bør bekæmpes.

Mål og visioner for selskabet berøres 
ikke her, det har I til gode. Derimod vil 
jeg nævne et par af de bundne opgaver. 
Bestyrelsen er stor og præget af mangfol-
dighed. Vi må arbejde på at gøre denne 
mangfoldighed til vores styrke. Dannelsen 
af de nye regioner står for døren. Vi må 
være på forkant med udviklingen her og 
holde vores speciale på banen. Implemen-
teringen af den nye uddannelsesreform 
kræver også opmærksomhed - det skal den 
få. Det gode nordiske samarbejde bør der 
fortsat satses på; men mon ikke vi også 
skal lidt længere ud i Europa?    

Venlig hilsen 
Hans Kirkegaard

Hans Kirkegaard
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Hvad har rensning af forurenede patienter 
og beskyttelsesdragter med anæstesi at gøre?

Ja, som udgangspunkt er der ikke den 
store forbindelse, men der er imidlertid 
en række forhold der gør, at man som 
anæstesiolog bliver nødt til at forholde 
sig til begge dele.

Som overordnet princip gælder det i hele 
landet, at forurenede patienter skal renses 
på skadestedet og at der efterfølgende ikke 
skal tages specielle hensyn, når patienten 
ankommer til hospitalet, idet patienten 
således er ”ren”. Beredskabsstyrelsen og 
brandvæsenet råder over specielle rense-
containere og kemikaliedragter til netop 
at anvende ved rensning af patienter på 
skadestedet. 

Til trods for disse forholdsregler holder 
teorien ikke altid i praksis, og erfaringer 
fra ind- og udland viser også, at der ved 
større ulykker med kemiske stoffer vil 
ankomme forurenede selvhenvendere til 
hospitaler i nærheden af ulykken. På lan-
dets skadestuer har der derfor i mange år 
været placeret beskyttelsesdragter som 
personalet kan anvende, hvis der skulle 
ankomme forurenede patienter til f. eks 
skadestuen. Det er af største vigtighed, 
at denne type patienter ”fanges” med det 
samme, så de ikke når at komme ind og 
forurene hospitalet, som det skete i Tokyo 
efter Sarin angrebet i 1995. 

Hvis patienten er akut påvirket og falder 
om med respirationsstop eller hjertestop, 
vil personale fra anæstesiafdelingen altid 
tilkaldes. Der er således brug for en akut 
livreddende indsats, som kun kan udføres 
af personale iført beskyttelsesudstyr og 
denne situation kræver, at en række ting 
er givet. Først og fremmest skal personalet 
være i stand til at genkende en forurenet 
patient, og kende de korrekte alarmerings-
procedurer, såvel internt som eksternt. 
Dernæst er det nødvendigt, at personalet 
ved hvor beskyttelsesudstyret forefindes 
og ikke mindst, at de er i stand til at iføre 
sig det hurtigt og korrekt. Nu kunne man 
forestille sig, at vi i et så lille land som 
Danmark havde en ensartet tilgang til 

disse problemer, men dette er desværre 
ikke tilfældet. Der findes en lang række 
forskellige typer beskyttelsesudstyr rundt 
omkring i landet til brug i disse situatio-
ner, ligesom tilgangen til de forurenede 
patienter er meget forskellig. 

I foråret 2001 var en kollega og jeg i 
West Palm Beach i Florida på et 8 dages 
såkaldt CONTOMS kursus, som bl.a. gik 
ud på at lære kursisterne at behandle og 
rense forurenede patienter, der ankom-
mer som selvhenvendere til et hospital. 
På dette kursus blev det gentagne gange 
understreget, at man ikke hjælper den 
kontaminerede patient før man selv er 
beskyttet. 

Mine oplevelser på kurset fik mig til at 
stille flere spørgsmål ved min hjemkomst, 
bl.a. om hvem der i en given situation 
skal iklædes beskyttelsesudstyr og hjælpe 
patienten? Og, om hvordan vi sikrer, at 
personalet er korrekt og ikke mindst ens-
artet uddannet? For så vidt angår svaret 
på det første spørgsmål mener jeg, at der 
her skal være personale, som er i stand 
til at udføre akut livreddende førstehjælp, 
inklusive luftvejshåndtering. Dette bringer 
nødvendigvis anæstesien på banen. På 
Rigshospitalets traumecenter har man 
valgt en løsning, hvor man iklæder en 
portør, to skadestuesygeplejersker og en 
anæstesisygeplejerske beskyttelsesudstyr. 
Denne kombination gør det muligt at gå i 
gang med at rense patienten og samtidig 
være i stand til at tage hånd om patienten, 
hvis tilstanden skulle forværres. Derud-
over skal man i denne situation, specielt 
hvis der er flere patienter, der skal renses, 
ringe efter hjælp hos brandvæsenet eller 
Beredskabsstyrelsen. 

I et forsøg på at svare på spørgsmålet om 
ensartet og korrekt uddannelse af persona-
let, har Anæstesi og Operationsklinikken i 
HovedOrtoCentret på Rigshospitalet siden 
sommeren 2001 afholdt kurset ”Håndte-
ring af kemisk forurenede patienter”. 

FOTOS: Steen Barnung
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På det første kursus, der var af to dages 
varighed, deltog 15 speciallæger, primært 
anæstesiologer. Siden er kurset, der nu har 
været afholdt 8 gange, udvidet til 3 dage 
med 18 timers teori og 6 timers øvelse. 
På det sidste kursus deltog 40 personer, 
strækkende sig over mange forskellige 
personalegrupper, inklusive officerer fra 
forsvarets ”ABC” tjeneste. Kurset omfatter 
nu, udover ”den forurenede patient”, også 
forgiftninger og antidoter, samt biologisk 
og nukleart beredskab. På kurset gen-
nemgås også nogle af de ulykker der har 
været i Danmark. Et eksempel herpå er 
toguheldet i Næstved hvor en tankvogn 
fyldt med acrylonitril (et yderst giftigt 
stof, der bl.a. kan udvikle cyanid under 
forbrænding) væltede og i alt 54 personer 
måtte behandles på sygehus. Kursisterne 
bidrager også altid med historier om min-
dre uheld og ulykker og disse gennemgås 
så i plenum. 

Vi har med dette kursus forsøgt at lave 
en ensartet tilgang til håndteringen af den-
ne type patienter i håb om at få udlignet de 
mange forskellige måder at modtage og 
rense patienterne på. Det er vores håb at 
se endnu flere kolleger på dette kursus og 
gerne fra alle specialer der arbejder med 
modtagelse af akutte patienter. 

At problemet tages alvorligt, ses blandt 
andet ved, at kurset der koster 2750 kr. pr. 
deltager er gratis for personale fra Køben-
havns Amt og Hovedstadens Sygehusfæl-
lesskab. Kurset bliver udbudt næste gang 
27.-29. april 2005. For nærmere informa-
tion omkring kurset, se www.anop.rh.dk 
under ”kursustilbud” 

Steen Barnung

For at styrke behandlingen af akut hjerte-
syge patienter har man i Europa udviklet 
et kursus, der doserer en logisk og enkel, 
men ikke for forenklet tilgang til hjertepa-
tienten med truende eller manifest hjerte-
stop og årsagerne hertil. Det drejer sig om 
Advanced Life Support (ALS) – kurset, der 
nu tilbydes i Danmark. De første to 2-dages 

kurser er blevet gennemført på Dansk 
Institut for Medicinsk Simulation, KAS 
Herlev. ALS-kurserne i Danmark er blevet 
til via et samarbejde mellem European 
Resuscitation Council (ERC) og Dansk 
Råd for Genoplivning. 

ALS kurserne fokuserer på den prakti-
ske teamorienterede udførelse af genop-
livning, men berører også Akut Koronar 
Syndrom og f.eks. andre årsager som ana-
fylaksi, som er væsentligste årsager til 
hjertestop. Det helt konsekvent anvendte 
faglige grundlag er de globalt accepterede 
Guidelines 2000. Lærebogen er med sine 
138 sider i omfang overskuelig for alle og 
læsevenlig med den behagelige BMJ-font. 
Illustrationerne mange og velvalgte, ikke 
mindst EKG-eksemplerne er valgt med 
forbilledlig pædagogisk indsigt.

Kurset henvender sig til alle læger og 
sygeplejersker, der behandler patienter 
med hjertestop. Det er vigtigt med en 
passende fordeling af fagspecialiteterne, 
idet dette er en betingelse for de frugtbare 
tværfaglige diskussioner, der uvægerligt 

følger den store andel af casebaseret 
gruppe undervisning. (N=6).

Kurset lægger stor vægt på interaktivitet 
med få forelæsninger og en lang række 
workshops og skill-stations. Varigheden er 
2_ dage. For at sikre en ensartet og accep-
tabel standard er de første kurser blevet 
gennemført med velprøvede udenlandske 

lærerkræfter fra inderkredsen af ERC. 
På hver af kurserne var der 24 kursister, 
og der skal være mindst én instruktør for 
hver tre kursister. Danske instruktører er 
under uddannelse. 

Som læge, der ofte behandler hjerte-
stop, og - synes jeg selv - med en rimelig 
indsigt og succes, var det med et forhø-
jet adrenalinniveau (pga. risikoen for at 
dumpe), at de to dage blev afsluttet med 
hver sin praktiske test, som skulle bestås 
og den sidste dag tillige en teoretisk MCQ 
test. Det gik.

Jeg kan varmt anbefale kurset, der er 
veltilrettelagt med en passende fordeling af 
teori, praksis og motiverende testning. Det 
kan formentlig bibringe langt de fleste en 
større praktisk viden og kunnen om genop-
livning. Prisen er kr. 4.500,- og det bør ikke 
afskrække nogen afdelingsledelse.    

For yderligere oplysninger henvises 
til hjemmesiden for Dansk Råd for Gen-
oplivning www.genoplivning.dk og www.
als-kursus.dk 

Søren Loumann Nielsen

Advanced Life Support-kursus 
i Danmark
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ERC og Ruben

ALS (Advanced Life Support) udspringer 
af Eureopean Resuscitation Council. 
Det er et selskab, der beskriver 
sin mission som følger: 

The Association’s objectives are as follows:
• to preserve life by improving stan-
 dards of Resuscitation in Europe and 
• to co-ordinate the activities of 

European organisations with a major
interest in Resuscitation medicine and 
Emergency Medical Care. 

The Association shall pursue its objectives by:
• producing guidelines and recommen-
 dations appropriate to Europe for the 
 practice of Cardiopulmonary and 
 Cerebral Resuscitation.
• updating these guidelines in the light

of critical review of Resuscitation 
practice.

Peter Baskett

• promoting the audit of Resuscitation
practice including the standardisation 
of records of resuscitation attempts.

• designing standardised teaching 
programmes suitable for all trainees 
in Europe ranging from the lay public 
to the qualified physician.

• promoting, organising and 
 co-ordinating appropriate research.
• organising relevant congresses and 

other scientific meetings in Europe.
• promoting political and public 
 awareness of Resuscitation 
 requirements and practice in Europe.
• promoting exchanges amongst 
 different disciplines
• advising relevant European and other 

national and international bodies on 
all matters and problems 

 relating to CPR. 

Selskabet udgiver tidsskriftet Resuscita-
tion og DASAIM havde den ære, at Peter 
Baskett holdt den 8. Ole Secher-forelæs-
ningen ved DASAIM’s årsmøde novem-
ber 2003. Peter Baskett, som er en yderst 
sympatisk gentleman, hjælper i denne tid 
ALS-kurserne på benene i Danmark.

I anledning af Henning Rubens bort-
gang (4. december 2004) har vi fået lov 
til at genoptrykke Peter Baskett og John 
Zorap’s artikel om Henning Ruben i DA-
SINFO. Artiklen er tidligere publiceret af 
ERC i Resuscitation 2003;56:123-127. På 
denne måde vil vi ære Henning Ruben’s 
minde i dette nummer af DASINFO.

Stig Yndgaard
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Think of a man who has had a unique career as a

member of the Danish fencing team, a professional

dancer, magician and thought reader, dentist, doctor,

anaesthesiologist, clinician, inventor, bon viveur and

raconteur. There you have Henning Ruben (Fig. 1).

For the majority he will be remembered as an

inventor*/of the first constant-rate syringe pump, of

the portable foot suction device, the Ruben non re-

breathing valve, the self-inflating resuscitator and one of

the first resuscitation manikins. But there is more, much

more, to this remarkable man.

Henning Ruben was born in 1914 in Copenhagen into

an orthodox Jewish family. At the age of 19 he began his

studies to be a dentist at the Royal Dental College in

Copenhagen, but he had many other talents.

As a professional dancer and dance teacher (the tango

was reputedly his specialty) he toured the halls of

Denmark with a well known singer [1] to amplify his

allowance as a student (Figs. 2 and 3). He was an

accomplished athlete, representing his country at fen-

cing and was a member of the Danish team who gained

a bronze medal at the World Championships in Monte

Carlo in 1939 (Fig. 4).

Like his fellow Scandinavian anaesthesiologist Tor-

sten Gordh, Henning was also a brilliant illusionist and

thought reader, who was elected a member of the

exclusive Danish ‘Magisk Circel’. This talent was to

stand him in good stead later in the crucial years after

the second World War [1].

Ruben qualified in dentistry in 1938 and started a

general dental practice in Copenhagen. He wanted to

study medicine as well and enrolled in the University of

Copenhagen Medical School. In 1943, however, when

Denmark was occupied by the Nazi regime, his activities

required him to leave the country very urgently one

night in a fishing boat bound for neutral Sweden. As a

refugee in Sweden for nearly two years, he continued to

work as dentist, and a magician and thought reader in

some of the bigger restaurants [1].

Returning home to Denmark at the end of the war, he

completed his medical studies the next year, 1946, and

decided to become an anaesthesiologist. Anaesthesia

was then an under-developed specialty in Denmark. He

wished to study in Sweden but travel and foreign money

exchange were very difficult. His talents as a magician

came to his rescue when he was able to visit Sweden as

an invited guest of the Swedish Society of Illusionists at

one of their special performances at a packed Stockholm

Concert Hall [1]. During this visit he introduced himself

to the anaesthetic leaders at Sabbatsberg Hospital and

St. Ericks Hospital. As a result he was appointed to do

neuroanaesthesia at the celebrated Serafimerlasarattet

the next year, 1948, and during this time he started to

publish [2,3] and was able also to visit leading centres of

anaesthesia in the UK, including Oxford and Liverpool.

In 1949 he returned to Copenhagen to an appoint-

ment as an anaesthetist at the Gentofte Hospital and the

Finsen Institute. He began a programme of research and

invention that was to continue throughout his profes-

sional life and which was to have an enduring effect on

the practice of anaesthesia and resuscitation. Hungry to

broaden his experience even further, he negotiated a

secondment for 6 months in 1951 to the Department of

Anaesthesiology at the University of Iowa to work with

the renowned Lucien Morris. They published together

[4]. A fortuitous meeting with James Elam in Iowa

during this time established their common interest in

resuscitation and the start of an international collabora-

tion that was to last until both men retired.

Around this time Ruben’s inventive nature began to

flourish. It started with a constant-rate, mechanical

syringe pump, propelled by an electric motor and

* Corresponding author. Present address: Stanton Court, Stanton

St. Quintin, Near Chippenham, Wiltshire SN14 6DQ, UK.

E-mail address: peterbaskett@tiscali.co.uk (P. Baskett).
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controlled by an alarm clock mechanism. The succinct

description of the simple and ingenious device amounted

to one and a half pages and was published in Acta

Pharmacology and Toxicology in 1953 [5]. A major

venture was into the field of non re-breathing valves and

this was to make him a household name in anaesthesia

and resuscitation. Impressed with the Stephen�/Slater

valve, he tried to copy it from a drawing.

Henning says ‘I misinterpreted the drawing so, by

chance, I introduced changes in the design which

resulted in my very first anaesthesia valve’ [6]. The valve

and its subsequent modifications were described in

Scandinavian medical journals between 1950 and 1954

[7,8]. The early valves were delicate precision affairs

made with rubies and springs from watch balances to

support the moving shaft. As we recall they did not take

kindly to being dropped on a hard operating room floor!

Later these materials were substituted by more robust

silicone membranes and a plastic casing. Over a million

were made and Ruben’s name became synonomous with

the non re-breathing valve. One confused anaesthesiol-

ogist once even addressed him as Dr Valve!
In response to a contemporary need in Denmark and

other countries for the practice of domiciliary anaes-

thesia for simple ear, nose and throat operations, Ruben

designed a lightweight, simple, portable, foot suction

apparatus in 1956 [9]. It was soon appreciated that this

Fig. 1. Henning Ruben.

Fig. 2. Ruben*/the professional dancer.

Fig. 3. Ruben*/the professional dancer.

Fig. 4. Ruben*/the international fencer.

P. Baskett, J. Zorab / Resuscitation 56 (2003) 123�/127124
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equipment had a very widespread application and it

became virtually standard equipment on transfer trollies

and ambulances world wide. Variations of this device

are still in popular use today. The portable suction unit

was the first collaboration between Ruben and the

AMBU-TESTA company, which was founded in Co-

penhagen by Dr H. Hesse. This was a relationship that

was to endure throughout Ruben’s professional lifetime.

There have been many copies of Ruben’s suction unit

manufactured by rival companies*/imitation is really

the sincerest form of flattery!

A chance occurrence led to the invention of a device

that has probably saved more lives than anything else in

anaesthesia, and emergency and pre-hospital medicine.

Henning says ‘The Danish truck drivers bringing

gasoline to the service stations went on strike. As a

result, the lorries bringing oxygen to the hospital were

forced to a standstill by lack of gasoline. When the strike

was finally called off, almost no oxygen was left in

several hospitals. This inspired me to the construction of

the self-inflating bag resuscitator. I went to my bicycle

mechanic, had him weld four bicycle spokes together,

then manipulated the joined spokes into an anaesthesia

bag. With the aid of an attached string, I obtained a

global-shaped frame, which kept the bag expanded.

When manual compression of the bag was interrupted,

the re-expansion made the bag self-filling. It was

followed by different metal frame constructions, filling

the bag entirely with lumps of foam rubber*/finally

ending up by lining the bag with foam rubber, thereby

leaving the centre of the bag free. With it my non re-

breathing valve was used as an inflating valve, and an

air inlet valve was put on its tail. And that was it [10].

Apparently my idea of the self-inflating bag was also

considered a good one by others. I have been shown

copies of it from almost everywhere in the world’ [6].

It is a compliment to Ruben that the ‘AMBU Bag’

that he invented has become a generic term, regardless

of the manufacturer, in much the same way as a

‘Hoover’ has become synonomous with a vacuum

cleaner. In 1964 the Ruben AMBU resuscitator was

declared to be ‘one of the most significant advances in

anaesthesiology of the last 25 years’ by the American

Society of Anaesthesiologists [11]. How right they were.

Ruben had maintained his association with James

Elam, who now had moved from Iowa to Buffalo, New

York where he was Professor and Chairman at the

Roswell Park Memorial Institute. In 1958 Ruben joined

Elam at the Institute as a research associate. Elam and

Safar had shown recently that expired air ventilation

was more effective than the old manual methods

proposed by Silvester, Schafer and Holger Nielsen

[12,13]. James Elam and Henning Ruben, together

with Arne Ruben (no relation) from Karlskrona in

Sweden, were able to demonstrate that head tilt was the

essential element in establishing a clear airway. This was

reported in landmark papers in the Lancet in 1959 [14],

(a splendid one page article! Fig. 5) and in JAMA in

1960 with other American collaborators in a more

extensive paper [15]. Ruben later went on to prove the

point using X-ray studies [16]. He pointed out, perhaps

ruefully, in a personal letter to one of the authors (JZ) in

response to a request for personal details for a citation

for election to the Fellowship of the Faculty of

Anaesthetists of the Royal College of Surgeons.
‘Take a look at my article in the Lancet in 1959, where

I present my, then, new method of opening the air-

passages by merely tilting the head backwards, a method

now generally accepted, though it is forgotten (or not

known), that I did in fact suggest this method.’ Ruben

believed that the mouth-to-nose route was superior to

the mouth-to-mouth method with less risk of gastric

inflation and the mouth-to-nose route was widely

practiced in Denmark and central Europe for decades.

Henning Ruben had an early interest in training aids.

Fig. 5. Landmark Paper on Rescue Breathing.

P. Baskett, J. Zorab / Resuscitation 56 (2003) 123�/127 125
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He wrote ‘ In 1957 I constructed the first manikin to

make it possible to train people in the proper use of the

resuscitator. Apart from imitating facial anatomy, I

incorporated an airway mechanism which only allowed

lung inflation when forward movement of the jaw and

backward tilt of the head was accomplished. I tested it

with the local Red Cross Chapter in my own commu-

nity, Sollerød Røde Kors. One of its members, a painter,

who was good in modeling, helped me to make its

plaster head. In making the airway mechanism I was

assisted by the bicycle mechanic who had helped me

with my valves, as well as by the watch maker. Half a

year later, hearing about experiments on expired air

resuscitation, I also started using the manikin to teach

mouth-to-mouth respiration. I began demonstrating and

using it whenever I got a chance; for example in October

1958 at the meeting of the Swedish Anaesthesiology

Association as well as at an international NATO meet-

ing in Copenhagen. In November when I began an

appointment in Buffalo in the United States, at the

Roswell Park Memorial Institute I took the manikin

with me. James O. Elam, the Director of the Anaes-

thesiology Department, was convinced of its essential

teaching value, so we went together to a number of

places in the United States to demonstrate it, including

the Walter Reed Hospital in Washington’ [6].

‘After my return to Denmark we modified it to

protect against cross infection’ [6].
‘In 1959 we suggested the nasal route of inflation as

the first choice*/experimental evidence had shown that

the risk of gastric inflation was lower compared to

mouth-to-mouth-breathing*/and introduced the head

tilt method [14].The manikin was additionally supplied

with a gastric mechanism, so that it could be used for the

training of the technique which lowered the risk of

gastric inflation [17]. In 1960 the manikin had further

mechanisms added for the training of closed chest

cardiac massage. Another teaching aid which I intro-

duced, the sagittal airway model, [17] had already been

shown on Danish television in 1958 in a course on

expired air resuscitation’ [6].

This remarkable man continued to attempt to satisfy

his almost insatiable appetite for research and invention

in his 70s with new anaesthetic circuitry and valves [18�/

20].

Always a popular and entertaining speaker he was

much in demand as a guest lecturer all over the world.

He published prolifically. His papers were always

succinct and simply explained and of the highest quality.
Henning Ruben was Chairman of the Danish Society

of Anaesthesiologists from 1963 to 1965 and received

their Honorary Award for his contributions to anaes-

thesiology. He delivered the prestigious Husfeldt lecture

in 1977. He received many Honours including election

to the Fellowships of the Faculty of Anaesthetists of the

Royal College of Surgeons in Ireland and the Faculty of

Anaesthetists of the Royal College of Surgeons of

England. In addition he has been made an Honorary

Member of the Danish Association of Anaesthesiology

in 1990, European Resuscitation Council in 1994 [21],

European Society of Intensive Care Medicine 1997, and

was made a Knight of the Order of Danneborg in 1973.
Henning Ruben belongs to a select group of con-

temporary Danish anaesthesiologists who included

Fig. 6. Bjorn Ibsen, Henning Ruben and Ole Secher.

P. Baskett, J. Zorab / Resuscitation 56 (2003) 123�/127126
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Bjorn Ibsen and Ole Secher, who have left a lasting

mark on the specialty through their dedication and

innovation (Fig. 6). It is quite fascinating to consider the

enormous contribution made to resuscitation by Scan-
dinavians in the 1950s, 1960s, and 1970s*/names such

as Bjorn Ibsen, Bjorn Lind, Ivar Lund, Asmund

Laerdal, Ole Secker, Ole Lippman, Henning Poulsen,

Stig Holmberg and Henning Ruben. They will all endure

as Resuscitation Greats.

Henning Ruben will be remembered as one of the

great inventors. For those of us who have the privilege

of knowing him and his wonderful wife Vera personally,
he was also a brilliant raconteur, a man of exquisite

manners and modesty, a generous and charming host,

and above all, always a joy to be with.

Perhaps the last word should go to the late Ole Secher

‘Henning has always been interested in fast cars. . .but
has never been a good driver. As he says himself. . . I am
driving fast but not very well’.

He was pretty good at everything else.
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Referat af DASAIMs 56. generalforsamling 
d. 4. november 2004
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen anbefaler Bent Husum som 
dirigent, hvilket godkendes med akkla-
mation. Bent Husum konstaterer, at ge-
neralforsamlingen er indkaldt i overens-
stemmelse med vedtægterne.

2. Formandens beretning
Mogens K. Skadborg supplerer den skrift-
lige formandsberetning:

”Tak til dirigenten for dels ordet og for 
at ville være dirigent.

Selskabet har nu 1.154 medlemmer. 
I årets løb er 4 medlemmer afgået ved 
døden. Det er Jürgen Crüger, Gudhjem, 
Mogens Donvig, Fåborg, Aage Bjerre Jør-
gensen, Viborg og Peter Hommelgaard, 
Silkeborg: Jeg vil bede forsamlingen rejse 
sig og i stilhed ære deres minde.

I beretningsåret har 12 medlemmer 
udmeldt sig af selskabet. 39 har ansøgt 
om medlemskab af selskabet - navnene 
fremgår af DASINFO nr. 4. side 9. Siden 
DASINFO gik i trykken har yderligere 6 
meldt sig ind i selskabet. Det drejer sig 
om: Peter Oluf Andersen, Katrin Maria 
Thormar, Anne Sofie Andreasen, Per P. 
Bredmose, Nana Gitz Holler, Anne Barklin. 
Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlin-
gen godkender medlemskabet. Ved samme 
vækst som i de senere år har selskabet 
mere end 2000 medlemmer om 20 år.

Da der foreligger et ganske omfattende 
skriftligt beretningsmateriale vedrørende 
selskabets aktiviteter det seneste år - skal 
jeg henvise til udvalgenes skriftlige beret-
ninger og til den skriftlige formandsberet-
ning i seneste DASINFO - og som vanligt 
fatte mig i korthed. 

Der er dog enkelte punkter jeg gerne vil 
uddybe:
Som omtalt i årsberetningen har der i sam-
arbejde med DSIT og DAO været rettet 
henvendelse til såvel Sundhedsstyrelsen 
som sundhedsminister Lars Løkke Ras-
mussen vedrørende den stigende bekym-
ring for kapaciteten ved landets intensiv 

afdelinger. Mødet med Sundhedsstyrelsen 
den 10. august havde til formål fra vor side 
at få etableret en følgegruppe inden for 
den intensive medicinske terapi på linie 
med tilsvarende følgegrupper på kræft og 
hjerteområdet. Det var Sundhedsstyrelsen 
ikke umiddelbart indstillet på, men vi fik 
tilsagn om at man ville se på sagen igen når 
vi kunne komme med dokumentation for 
sagen - hvilket allerede var planlagt i ud-
valget for intensiv medicinsk terapis regi 
- hvorfor denne undersøgelse kunne løbe 
af stablen primo september. Umiddelbart 
herefter var der i TV2 fokus på den del af 
problemet, der relaterer sig til transport 
af patienter mellem intensive afdelinger 
alene begrundet i kapacitetsproblemer. 
Da sundhedsministeren herefter kom på 
banen, skete der en vending i Sundheds-
styrelsens holdning. Medicinaldirektør 
Jens Kr. Gøtrik lovede telefonisk, at vi 
ville blive inddraget i det videre udred-
ningsarbejde. Herefter igangsatte sund-
hedsstyrelsen på sundhedsministeriets 
forlangende deres egen undersøgelse med 
hjælp fra embedslægevæsenet. Resultatet 
foreligger endnu ikke og kilder i Styrelsen 
oplyser, at de dels har vanskeligheder med 
at indsamle og vanskeligheder med at 
tolke de indsamlede data. Vi er i forgårs 
blevet inviteret til at deltage i dette ud-
redningsarbejde, og der skal være møde 
med sundhedsstyrelsen i begyndelsen af 
december. Resultatet af selskabets egen 
undersøgelse forventes at foreligge med 
de første data i løbet af november måned 
og vil blive fulgt op med endnu en undersø-
gelse i uge 50. Vi rettede i begyndelsen af 
september henvendelse til Sundhedsmini-
steriet, med anmodning om foretræde for 
sundhedsministeren og evt. folketingets 
sundhedsudvalg. Vi har efter nogle ryk-
kere i går fået telefonisk orientering om, at 
ministeren ikke i første omgang finder det 
nødvendigt med et møde med os, men vil 
se velvilligt på en fornyet henvendelse når 
udredningsarbejdet i Sundhedsstyrelsen 
er tilendebragt.

Der er for mig at se ingen tvivl om at sel-
skabets egne undersøgelser er nødvendige 
supplementer til Sundhedsstyrelsen - og 
jeg skal kraftigt opfordre til at man ude i 
afdelingerne medvirker til at undersøgel-
serne kan gennemføres effektivt og med 
stor validitet.

Der er ingen tvivl om at vort speciale 
står centralt placeret i det danske sund-
hedsvæsen. Moderne sygehusdrift er 
afgørende afhængig af selskabets med-
lemmers daglige indsats. Den erkendelse 
har efterhånden bredt sig også uden for 
anæstesiologers kreds og jeg anser det 
for vigtigt at fastholde denne opmærk-
somhed. 

Derfor skal vi fortsat blande os i alle 
forhold, og til det brug kan man bl.a. i 
DASINFO læse om fremtidig brug af ud-
arbejdelse af politikpapirer som et redskab 
til at fremme de faglige interesser der nu 
engang legitimt er vores, på egne såvel 
som patienternes vegne. 

Men det kræver fortsat opmærksom-
hed, engagement og ikke mindst masser af 
arbejde. Det arbejde foregår løbende i ud-
valgene og i arbejdet med databaser som 
f.eks. DAD, der ser ud til at blive et nyttigt 
redskab til at fremme kvalitetssikringen 
inden for anæstesiologien. Man er nu så 
langt, at halvdelen af landets anæstesiafde-
linger realistisk set kan tilsluttes inden for 
de næste par år. Derudover er der planer 
om at udvikle forskellige tilslutningsmo-
duler f.eks. vedrørende uddannelse og 
behandlingen i opvågningsafdelinger.

Arbejdet med synliggørelse af vort 
speciale foregår tillige i forbindelse med 
udarbejdelse af økonomiske styrings-
redskaber i DRG systemet i samarbejde 
med Sundhedsstyrelsen. Intensivdelen og 
smertedelen er så godt som tilendebragt. 
Der mangler nogle omkostningsstudier. 
Anæstesi-registreringsdelen ligger i dvale, 
angiveligt pga. ressourcemangel i Sund-
hedsstyrelsen - men vi har tilsagn om, at 
det nok skal komme i gang igen, formo-
dentligt omkring december i år. 
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Det forekommer uhyre vigtigt at vi fort-
sat engagerer os, ikke mindst i lyset af den 
strukturreform der er vedtaget til at skulle 
træde i kraft ved årsskiftet 2006-2007 og 
hvor det er nagelfast, at der vil ske en 
ændring i aktivitetsfinansiering i et eller 
andet omfang.

På uddannelsesområdet har vi nu fået 
den enorme opgave at køre uddannelses-
reformen frelst gennem hverdagslivets 
praktiske udfordringer. Det er godt. 

Hvad der er mindre godt er at forsker-
uddannelsen bogstavelig talt er røget af i 
svinget. Selskabet var tidligt opmærksomt 
på problemerne med finansieringen, og 
rettede henvendelse til såvel centrale som 
decentrale myndigheder. Fra Sundheds-
styrelsen fik vi et klart svar. Forsknings-
elementet var en ufravigelig del af uddan-
nelsen. Videreuddannelsesudvalgene i 
regionerne ville gerne gennemføre ele-
mentet, med forskellig entusiasme. Men 
uanset disse gode viljer må vi nu se dette 
uddannelseselement fjernet eller decime-
ret kraftigt indtil videre af amternes øko-
nomiske uformåen. Det er uacceptabelt og 
vidner som meget andet om, at der er be-
hov for en styrkelse af Sundhedsstyrelsens 
autoritet. Det er uholdbart, at rimelige 
faglige vejledninger fra Sundhedsstyrel-
sen ikke har retslig gyldighed i forhold 
til arbejdsgiverne i samme omfang som 
de har over for den enkelte læges virke. 
Måske kan amts - og kommunalreformen 
medvirke til at ændre på dette forhold. Vi 
bør som selskab fortsat være med til at 
påvirke udviklingen i den retning.

Det kan vi når vi står sammen i et stærkt 
videnskabeligt funderet fællesskab. Vi har 
i det forgangne år set det i forbindelse med 
Gentoftesagen, hvor presset fra sidste års 
generalforsamling var medvirkende til, at 
et for anæstesiologien uacceptabelt ledel-
sesudspil blev taget af bordet. 

Vi ser det nu i forbindelse med det fokus 
der er rettet mod den intensive kapacitet. 

Vi har set det i selskabets fokusering 
og styrkelse af den intensive medicinske 
terapi, f.eks. på uddannelsesområdet i 
skandinavisk regi, som er foregået i et 
forbilledligt samarbejde mellem udvalget 
for intensiv medicinsk terapi og Dansk 
Selskab for Intensiv Terapi.

Samarbejdet har gennem en årrække 
været så positivt, at der nu fra bestyrelsens 
side efter aftale med DSIT, er planer om at 
gøre dette tætte samarbejde mere forma-
liseret. Som det vil fremgå lidt senere, vil 
bestyrelsen foreslå, at UFIM indtil videre 
suppleres med fire medlemmer udpeget af 
DSIT. Modellen er udarbejdet af DSIT og 
DASAIM i fællesskab og intentionen og 
forhåbningen er, at man på kort sigt baner 
vejen for en fusion mellem de to selskaber 
under en eller anden form. Et håb som jeg 
ønsker generalforsamlingen deler.

Som det ligeledes fremgår af den skrift-
lige beretning, er en stor del af udvalgenes 
arbejde i hver samling mellem general-
forsamlingerne gået med at forsøge, at 
tilrettelægge et årsmøde der imødekom-
mer både faglige og sociale fordringer 
for medlemmerne. Bedømt på den store 
tilslutning der er også til dette årsmøde 
tror jeg at det er lykkedes et langt stykke 
af vejen. Det har også betydet, at selska-
bets økonomi er styrket - kontingentet 
kan holdes i ro - og der er oparbejdet en 
formue som de senest 3 år er fordoblet. 
De kritiske revisorer (Michael Weber og 
Per Arnbo Kristensen) har anbefalet, at 
bestyrelsen overvejer hvorledes disse 
midler kan returneres til medlemmerne. 
Det har bestyrelsen selvfølgelig taget til 
efterretning. Således kunne bestyrelsen 
tænke sig løbende at overføre en del af 
overskuddet fra de videnskabelige årsmø-
der til en pulje, der f.eks. kunne hjælpe til 
finansiering af uddannelsesformål og til 
DASAIMs fond ved at returnere midler 
til den forskning, der er et af grundlagene 
for, at vi i det hele taget kan holde et vi-
denskabeligt årsmøde. 

Bestyrelsen vil naturligvis gerne have 
generalforsamlingens råd og vejledning 
vedrørende dispositioner, der kan opfylde 
de kritiske revisorers anbefalinger.

Efter forrige års generalforsamling ret-
tede DASAIM henvendelse til ATLS’ besty-
relse med forespørgsler vedrørende økono-
mi og forvaltning af den erhvervsdrivende 
fond, der står for ATLS kurserne, hvor 
mange af selskabets medlemmer deltager 
enten som instruktør eller kursusdeltager. 
Som jeg berettede ved sidste års generalfor-
samling foreslog DASAIM følgende:

• nedbringelse af de løbende udgifter til 
aflønning af de 4-5 mennesker der var 
involveret i den løbende administra-
tive drift af kurserne

• aflønning af instruktørerne 
(ikke effektueret)

• mere åbenhed og især gennemskue-
lighed af regnskabsforhold (måske 
gennemført)

• etablering af kritisk revision på linie 
med den man kender fra de videnska-
belige selskaber (gennemført, men 
endnu ikke praktiseret)

• indflydelse på ATLS manualens 
udformning gennem høring i de 
videnskabelige selskaber (principielt 
besluttet i ATLS bestyrelse, men 
endnu ikke praktiseret)

• medinddragelse af instruktørerne i 
bestyrelsesarbejdet (gennemført)

Sammenfattende må konklusionen efter 
bestyrelsens vurdering være, at der efter 
længere tids turbulens i forholdet mellem 
DASAIM og ATLS er grund til at komme 
med følgende udtalelse:

”ATLS indførelse i Danmark har bevirket 
en fælles forståelse af behandlingsprincipper 
og et fælles sprog som kursisterne bringer 
med tilbage til deres sygehus. DASAIM støt-
ter dette koncept og vil gerne bidrage positivt 
til fortsat at forbedre indholdet af kurserne. 
I det videre arbejde i ATLS ser DASAIM 
det som en vigtig opgave løbende at imple-
mentere de holdninger og behandlinger, der 
er gældende i Europa.

DASAIMs repræsentant i ATLS besty-
relse har arbejdet for at få en mere gen-
nemskuelig regnskabsform og har påpeget 
nogle udgiftsområder, der burde revideres. 
Dette har medført en stramning af budgettet 
og det er vedtaget at der skal tilknyttes to 
kritiske revisorer, heraf har DASAIM den 
ene plads. DASAIMs bestyrelses holdning 
er fortsat, at det er uhensigtsmæssigt, at en 
erhvervsdrivende fond arrangerer kurser, 
hvor undervisningen baseres på ulønnet 
indsats.”

Der foregår heldigvis også andre uddan-
nelsesinitiativer på det akut medicinske 
område. Ved sidste årsmøde deltog Peter 
Baskett som æresforelæser og talte varmt 
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for de europæiske Advanced Life Support 
kurser. Siden har DASAIM via Dansk Råd 
for Genoplivning arbejdet for at etablere 
ALS kurser i Danmark. Dette er lykkedes. 
Det første kursus har været hold med suc-
ces og meget positive tilbagemeldinger 
fra European Resuscitation Council. Det 
næste kursus med internationale under-
visere afholdes med start mandag d. 8. 
november. DASAIM anser ALS-kurserne 
som et vigtigt efter- og videreuddannelses-
tilbud for anæstesiologer.

På efteruddannelsesområdet som helhed 
lægges op til en ny struktur i selskabets 
regi. Der kan stadig arrangeres og fås hjælp 
til det praktiske arbejde med etablering af 
kursustilbud. Men initiativet skal, som det 
har været trenden i de senere år ikke kom-
me fra efteruddannelsesudvalget, men fra 
medlemmerne og de enkelte fagudvalg. 

Som det fremgår af DASINFO foreslås 
det derfor, at selskabets vedtægter mo-
derniseres. Det foreslås bl.a. at DASAIMs 
UEMS repræsentant knyttes til udvalget. 
Det skal ses som et signal om, at efter-
uddannelsesudvalget søger at tiltrække 
medlemmer, der har indsigt i strategiske 
og overordnede visioner for efteruddan-
nelsespolitiske forhold. Det er håbet, at 
generalforsamlingen senere i aften vil 
støtte denne udvikling.

Jeg vil til slut benytte lejligheden til at 
takke bestyrelsen og alle udvalgene, såvel 
som selskabets repræsentanter overalt 
i landet, nationalt som regionalt og in-
ternationalt, for et, som i de forgangne 
år, forbilledligt samarbejde og en stor 
arbejdsindsats. En særlig tak til alle der 
har inspireret og båret - og ikke mindst 
til Tina Calundann og Gitte Blom for et 
effektivt, velfungerende og overbærende 
sekretariat - uden jer intet årsmøde. En 
særlig tak skylder vi ligeledes klinikchef 
Jakob Trier Møller for en utrættelig indsats 
for at skabe gode rammer for selskabets 
årsmøde og Jørgen B. Dahl for, med kyndig 
hånd, at koordinere de forskningsmæssige 
bidrag. Ligeledes vil jeg takke alle der 
- frivilligt og uhonoreret - har beriget dette 
årsmøde med foredrag og mødeledelse og 
teknisk bistand. 

Dermed giver jeg ordet tilbage til di-
rigenten”.

Bent Husum åbner for diskussion af for-
mandens beretning, såvel den skriftlige 
som den mundtlige. Der henstilles til, at 
forslaget vedr. efteruddannelsesudvalget 
behandles under pkt. 5, idet forslaget reelt 
indebærer en vedtægtsændring. Diskus-
sionen om anvendelse af selskabets over-
skud tages op under pkt. 6, der omhandler 
regnskab og budget.

Endvidere mindes generalforsamlin-
gen om, at der i den skriftlige beretning 
(DASINFO nr. 4) er omtalt det forhold der 
hedder ”lægers forhold til medicinalindu-
strien” - det er det eneste sted i beretnin-
gen, hvor bestyrelsen direkte beder om 
generalforsamlingens tilkendegivelse på 
dette område før man går videre i arbejdet 
med det.

Flemming Knudsen: Takker formanden for 
beretningen og varetagelse af formandspo-
sten. Perioden har været præget af mange 
innovative tiltag. Herudover bemærkes fra 
den skriftlige beretning, at: ”de intensive 
afdelingers bemanding i Danmark bør 
være på speciallægeniveau”. Flemming 
Knudsen mener, at selskabet med denne 
formulering sender et for stærkt signal. 
I stedet foreslås en anden formulering: 
”DASAIM sammen med de direktører, 
der er repræsenteret i selskabet, fælles 
arbejder for, at intensiv terapi er et område 
for speciallæger i 24 timers tilstedevæ-
relsesvagt”. Fagligheden er meget vigtig 
og DASAIM bevæger sig hastigt fremad 
i disse år, men der bør tages hensyn til 
bl.a. lægerekrutteringssituationen og, at 
der stadig er en del steder i landet, hvor 
intensivafdelingens speciallæger ikke er 
i tilstedeværelsesvagt. Man skylder de 
kolleger, der passer disse afdelinger, at 
sige, at de har gjort et rigtig, rigtig godt 
arbejde i alle disse år. 

Vagn Bach: Påskønner det meget væsent-
lige signal det er fra DASAIMs side, når 
man siger, at for at have intensiv terapi bør 
man have tilstedeværelsesvagt på special-
lægeniveau. Vagn Bach mener også, at 
selskabet sagtens kan sige det, eftersom 
en del af det står i SST’s specialeplanlæg-
ningsdel.

Lynge Kirkegaard: Mener at, selskabet gør 
det helt rigtige i at gentage vigtigheden 
af, at intensivafdelinger bør bemandes af 
speciallæger i tilstedeværelsesvagt.

Mogens K. Skadborg: Har med den valg-
te formulering blot understreget SST’s 
holdning siden 2000. Når dette er sagt, er 
udmeldingen ikke kun rettet mod arbejds-
giveren – det er lige så meget rettet til alle 
i selskabet at vi, når muligheden er der, 
bidrager til at passe de vagter, der skal pas-
ses – naturligvis i det omfang den enkeltes 
evner rækker. Herudover er pointen også, 
at der er brug for en Sundhedsstyrelse, 
hvis vejledninger ikke bare bliver nogle, 
der tages frem ved festlige lejligheder. 
Der er brug for en Sundhedsstyrelse, 
der stiller samme skærpede krav til de 
arbejdsgivere vi har, som til den enkelte 
læge når det måtte komme til konflikt med 
de vejledninger SST laver. Der bør være 
en balance i det forhold.

Formandens skriftlige og mundtlige be-
retning godkendes.

3. Beretning fra udvalg og 
arbejdsgrupper
Akut,- traume og præhospitaludvalg:
Erika Frischknecht Christensen: Udvalget 
har brugt en del tid på udformningen af 
politikpapiret og af DASINFO nr. 4 kan 
det se ud som om, at det alene er Erika F. 
Christensens mening, der er nedfældet. 
Det er imidlertid ikke tilfældet: Politik-
papiret udtrykker DASAIMs bestyrelses 
holdning til det præhospitale område. Det 
har været vigtigt at formulere denne of-
ficielle holdning, idet anæstesiologien er 
det speciale, der har flest læger ude i det 
præhospitale (bortset fra medicinerne) 
og området har mange interessenter til at 
sætte dagsordenen; bl.a. ambulancevæse-
ner, fagforeninger og kardiologer.

Freddy K. Lippert træder ud af udvalget 
og Erika F. Christensen takker for hans 
meget store indsats.

Etisk udvalg
Mogens K. Skadborg: Jeg skal beklage at 
selskabets medlemmer er blevet snydt 
for en skriftlig beretning fra et af selska-
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bets udvalg. Sidste års generalforsamling 
etablerede som en nyskabelse et etisk 
udvalg. Udvalgsarbejdet har båret præg 
af, at medlemmer skulle finde deres ben i 
denne fælles opgave, samtidig med, at de 
alle var optaget af en del andre opgaver. Vi 
var i udvalget enige om at koncentrere os 
om enkeltopgaver, som på en gang synes 
relevante for selskabets medlemmer og 
samtidig bidrage til en session på årsmø-
det. Resultatet af det sidste fremgår af 
programmet. De 2 temaer der derudover 
arbejdes med og som vi håber at kunne 
præsentere resultatet af i det kommende 
år, er: 1. Vejledning om etiske overvejelser 
i forbindelse med smertebehandling, en 
vejledning der tillige fremstiller DASAIMs 
sundhedspolitiske vurdering vurderinger 
på området og 2. Vejledning vedrørende 
overvejelser der bør gøres i forbindelse 
med undladelse af eller afslutning af 
livsforlængende behandling. Den første 
opgave er vi godt i gang med, og temaet 
er for den sundhedspolitiske vurdering 
og forpligtelse er at: ”Dansk Selskab for 
Anæstesiologi og Intensiv Medicin er af 
den opfattelse, at patienter har ret til den 
maksimalt mulige smertebehandling i 
alle stadier af akut eller kronisk sygdom. 
Uafvendeligt døende mennesker har ret 
til palliativ medicinsk behandling, her-
under smertelindring og tillige palliativ 
sedering. Det er selskabets opfattelse, at 
den nødvendige smertebehandling er en 
afgørende faktor i behandling af patien-
terne og kræver en målrettet og tværfaglig 
indsats”.

Opgaven om vejledning vedrørende 
overvejelser der bør gøres i forbindelse 
med undladelse af eller afslutning af livs-
forlængende behandling, vil udvalget ar-
bejde videre med i det kommende år. 

I den sammenhæng kan jeg gøre forsam-
lingen opmærksom på at der formodentligt 
inden for de næste 3-6 måneder kommer et 
udspil fra Lægeforeningen, der opfordrer 
til, at der etableres klinisk etiske komitéer 
ved de danske sygehuse. En anbefaling 
vi mener, vi bør hilse velkommen og som 
skærper behovet inddragelse af etiske 
overvejelser i selskabets regi.

Neuroanæstesiudvalget
Bent Dahl: Udvalget har holdt et enkelt 
møde, hvor samarbejdsformen blev dis-
kuteret. Udvalget ønsker input og enga-
gement fra alle interesserede – enten via 
mail eller ved deltagelse i udvalgsmøder-
ne. Herudover ønsker udvalget at skabe 
ét overblik over, hvordan det ser ud på 
landsplan vedr. fordeling af opgaver vs. 
ressourcer indenfor området, idet der til-
syneladende er meget store forskelle.

Videreuddannelsesudvalget
Ole Nørregaard: Undervisningen har svært 
ved at ”komme til orde” rundt om i landet 
og en løsning herpå kunne være at ”DRG-
taksere” undervisernes indsats. Herud-
over venter man på snarlig og endelig 
afklaring af forskningsmodulet fra SST. 

Knud Illum Golbækdal: Humanitært ar-
bejde i udlandet bør udløse point på samme 
måde som pædiaterne og gynækologerne 
gør det. Det er klart, at når der vælges 
hvad, der udløser point er det med henblik 
på at rekruttere de bedste til specialet og 
Knud Illum Golbækdal opfordrer til, at den 
humanitære indsat med et dokumenteret, 
relevant lægefagligt indhold bør give point 
og opfordrer udvalget til at genoverveje 
tidligere beslutning på området.

Ole Nørregaard svarer, at en aktuel hen-
vendelse fra et medlem har ligget til grund 
for en debat af emnet i udvalget. Udvalget 
fandt, at det er indeholdt som mulighed i 
de specialespecifikke kriterier. Det er mu-
ligt, at det bør stå som et specifikt punkt, 
fremhævet på samme måde som ”3 må-
neders forskning”. Det må dog være en 
afgrænsningsproblematik der i sidste ende 
afgør, hvad der skal/ikke skal stå specifikt, 
men da det lader til, at generalforsamlin-
gen er enig med Knud Illum Golbækdal, 
vil det blive foreslået, at der specifikt frem-
hæves både de 3 måneders forskning og 
ulandsarbejde. Dog bør alene det, at tage 
ud i den 3. verden i nogle måneder ikke 
honoreres som uddannelsesindsats, men 
en form for kvalificering, der beskriver det 
man har lavet som uddannelsesrelevant 
må være påkrævet.

Else Tønnesen: I dag blev et amputeret 
forslag om forskningstræningselemen-
tet i speciallægeuddannelsen behandlet 

– forslaget er nu ratificeret til 20 skemafri 
dage til kurser mv. Forslaget er behandlet 
ved et møde i Sundhedsstyrelsen d.d. Ib 
Abildgaard (formand for Dansk Medicinsk 
Selskab) oplyste efterfølgende, at beslut-
ningen blev, at ”man vil arbejde videre 
med sagen”.

Ole Nørregaard er svært utilfreds med, at 
der stadig ikke er truffet en beslutning.

Dansk Råd for Genoplivning
Freddy K. Lippert: Siden forrige årsmøde, 
hvor Peter Baskett deltog, er ALS-kur-
serne (Advanced Life Support), som er de 
europæiske kurser inden for genoplivning 
og tilhørende livstruende områder, blevet 
etableret. Der er stor søgning til kurserne 
af både anæstesiologer og kardiologer. 

Forskningsudvalget og forskernetværket
Jørgen Viby Mogensen vil blot gøre op-
mærksom på, at forskernetværket blev 
etableret for få år siden i håb om at fremme 
forskningen og for at inspirere hinanden. 
Netværket fungerer godt, men der kom-
mer ikke ret mange til møderne og alle 
opfordres derfor til at tage imod mulig-
heden – ellers kan det dø ud som mange 
andre lignende tiltag.

UEMS
Dorte Keld arbejder i UEMS-regi med cer-
tificeringen af speciallægeuddannelsen. 
Certificeringen og anerkendelsen i de en-
kelte lande er blevet vigtig for at kunne 
sikre den fri bevægelighed af arbejdskraf-
ten mellem landene. De engelsktalende 
lande frygter, at de får en invasion af spe-
ciallæger fra de ”gamle” østlande” og de 
er derfor interesseret i en meget restriktiv 
begrænsning af, hvordan man anerken-
der speciallægeuddannelsen. Østlandene 
har selvfølgelig en modsat interesse og 
hævder, at det vigtige er den fri bevæge-
lighed. Derfor er der megen diskussion 
om, hvad man skal bruge som kriterier for 
certificeringen, for der er ingen tvivl om, 
at en sådan er meget nødvendig frem for 
blot at anerkende specialisten. Især i de 
kirurgiske specialer er der store forskelle 
på, hvilke krav der stilles til speciallægeud-
dannelserne. Inden for anæstesiologien 
er det store problem intensiv medicin; I 
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nogle lande fylder det ingenting i en anæ-
stesiologs speciallægeuddannelse, mens 
det f.eks. i DK fylder en hel del. 

Det har også været diskuteret meget, 
om der skulle indføres en form for eksa-
men, men UEMS kan ikke anbefale dette 
– man mener, at det er for snævert og 
reelt kun en ”her-og-nu”-beskrivelse af den 
enkeltes kompetence. Fortalerne mener 
derimod, at der ved en eksamen sikres en 
hvis form for kvalitet. 

UEMS vil meget gerne have indflydelse 
på, hvorledes denne certificering udfor-
mes, men der er ingen egentlige juridiske 
krav, der kan gøres gældende – der kan 
laves direktiver og henstillinger, men det 
er de nationale myndigheder, der tager 
den endelige beslutning.

Anders Larsson fremhæver, at European 
Society of Intensive Care Medicine kræver 
2 års beskæftigelse inden for intensiv me-
dicin inden man kan tage eksamen. Ved 
eksamen evalueres det også, hvorledes 
man omgås patienten og alt vedrørende 
denne.

Jørgen Viby Mogensen er fortaler for ek-
samen, men er samtidig overbevist om, 
at en eksamen i sig selv ikke er nok. Det 
skal være en kombination af eksamen og 
en samtidig evaluering.

Ebbe Rønholm fremhæver at der pt. 
afvikles CoBaTrICE, som er et forsøg 
på at etablere en kompetencebaseret 
uddannelse indenfor intensiv medicin. 
CoBaTrICE løber fra 2003-2006 og lige 
nu er det muligt at komme med forslag 
til, hvilke kompetencer der anses for at 
være vigtige for kommende intensiv-læger. 
Egentlig skulle muligheden for at komme 
med forslag være sluttet i oktober, men da 
der har været ringe tilslutning fra Skandi-
navien såvel som fra de øvrige europæiske 
lande er fristen udvidet til udgangen af 
december 2004. 

Anne Hansen mener det er vigtigt at 
holde sig for øje, at der dels er diskus-
sionen om hvilke kompetencer der skal til 
for at man har kompetencen som ”almin-
delig” speciallæge i anæstesiologi og dels 
diskussionen om, hvilke kompetencer der 
kræves inden for de enkelte fagområder. 
Det er 2 meget forskellige ting. 

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper – af de 

i alt 26 – har ikke haft supplerende kom-
mentarer og der blev ikke stillet spørgs-
mål. Generalforsamlingen godkender 
herefter beretningerne.

4. Beretning og regnskab fra Dansk 
Selskab for Anæstesiologi og Intensiv 
Medicins Fond
Jørgen Viby Mogensen har aflagt beretning 
fra DASAIMs Fond og Oberstinde Jensa la 
Cours laget. Bestyrelsen i fondene efterly-
ser flere midler til uddeling. Der opfordres 
derfor til, at selskabet på en eller anden 
måde hjælper til. F.eks. ved at der årligt 
overføres midler fra medlemskontingen-
tet eller fra selskabets overskud således, 
at fonden inden for et par år kan uddele 
større og/eller flere legater. En anden 
mulighed kunne være, at hvert enkelt 
medlem årligt indbetaler et mindre be-
løb til fonden.

Dirigenten påpeger, at der ikke er frem-
lagt formelt forslag til generalforsamlin-
gen, hvorfor en egentlig afgørelse ikke 
kan træffes. Det er dog muligt at diskutere 
tanker og overvejelser om, hvordan det 
kan løses i fremtiden.

Mogens K. Skadborg fremhæver, at der i 
formandsberetningen ligger overvejelser 
om puljedannelser af det overskud, der 
etableres i forbindelse med årsmødet mv. 
Det er naturligt at tilbageføre disse midler 
til videnskaben. Der efterlyses holdninger 
til spørgsmålet fra generalforsamlingen.

Jakob Trier Møller støtter en yderligere 
styrkelse af forskningen ved økonomisk 
støtte i en eller anden form. Løsningen 
med at lægge midlerne i en fond er imid-
lertid ikke optimal mhp. renteniveauet 
– for at få et rimeligt afkast af en formue 
skal der mange 100.000,- kr. oven i den 
formue, fonden allerede har. Det foreslås 
derfor, at man i stedet uddeler legater ud 
fra en del af det overskud der dannes ved 
f.eks. årsmøderne. Det giver hurtigere 
effekt frem for at vente på resultatet af en 
”formue-opbygning” og vente på afkastet 
fra denne.

Jørgen Viby Mogensen er klar over pro-
blematikken med ”formue-opbygning”, 
men mener, at den form er mere langsigtet 
og vil vare ved i modsætning til en ”hurtig” 
løsning. 

Mads Koch Hansen mener, at selskabets 
overskud bør bruges til at støtte forsknin-
gen bl.a. ved uddeling af legater. 

Georg Cold har været suppleant i besty-
relsen for Oberstinde Jensa la Cours legat 
i 25 år og har i hele perioden ikke været 
indkaldt til et eneste møde eller deltaget 
på anden vis. 

5. Indkomne forslag
Forslag 1. Ændring af navn på Akut-, traume og 
præhospitalsudvalget
Erika F. Christensen: Udvalget hed for 
år tilbage ”præhospitalsudvalget“ og fik 
dette ændret til det nuværende navn for 
at markere, at det ikke kun er uden for 
hospitalet, at den akut medicinske indsats 
foretages, det er også når pt. ankommer 
til skadestuen og indtil de er enten på 
OP eller intensiv. Det er der, den akut 
medicinske indsats foretages. Udvalget 
ønsker nu at ændre navn til ”præhospital 
og akutmedicinsk udvalg” – akutmedi-
cinsk indsats skal forstås som det engelske 
”emergency”. 

Forslaget godkendes af generalforsam-
lingen.

Forslag 2. Efteruddannelsesudvalget
Anne Hansen: Der blev ved forrige GF 
nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave 
at se på den fremtidige struktur af efter-
uddannelsesudvalget. Udvalget har siden 
starten håndteret kursusafholdelse og det 
første der blev diskuteret i såvel selska-
bets bestyrelse som i arbejdsgruppen var, 
hvilke opgaver der skulle løses fremover. 
Forslaget går nu på, at her ikke længere er 
tale om et ”kursusudvalg”. Det vedtagne 
kommissorium indeholder forslag til en 
efteruddannelsespolitik. Arbejdet med 
denne er begyndt, men bl.a. på grund af de 
mange andre fora, der behandler samme 
emne er det ikke muligt allerede nu at 
fremlægge et egentligt forslag. Derimod 
foreslås det, at der vælges en formand og 3 
udvalgsmedlemmer, der vælges på GF, og 
endvidere at UEMS-repræsentanten samt 
et medlem fra videreuddannelsesudvalget 
er faste medlemmer.

Susanne Wammen er tidligere medlem 
af efteruddannelsesudv. og refererer til 
beretningen sidste år fra den daværende 
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formand for udvalget, Lise Knudsen. Heraf 
fremgik det, at den sammensætning udval-
get havde, fungerede ikke længere. Derfor 
blev det lagt op til GF 2003 at komme med 
et udspil til, hvordan man kunne tænke 
efteruddannelse i fremtiden. Dette endte 
med, at Anne Hansen fik opgaven med det 
videre arbejde. Dette er således baggrun-
den for at ændre udvalgets nuværende 
struktur.

Dirigenten foreslår afstemning ved 
håndsoprækning, hvilket gennemføres. 
Generalforsamlingen vedtager herefter 
forslaget. Der er tale om et forhold, der 
er indeholdt i selskabets vedtægter (§4, 
stk. 2.2). Forslaget (vedtægtsændringen) 
skal derfor behandles på endnu en gene-
ralforsamling.

Forslag 3. Protokollat 6 vedr. fusion mellem inten-
sivudvalget og DSIT:
Med henblik på fusion med DSIT bemyndi-
ger generalforsamlingen selskabets besty-
relse til at optage 4 medlemmer, udpeget af 
DSIT i udvalget for intensiv medicin.

Mogens K. Skadborg opfordrer til, at det 
hidtidige gode samarbejde mellem DSIT 
og DASAIM styrkes ved en gennemførelse 
af det fremsatte forslag.

Dirigenten foreslår afstemning ved 
håndsoprækning, hvilket gennemføres. 
Generalforsamlingen vedtager herefter 
forslaget.

6. Regnskab og budget, herunder 
fastsættelse af kontingent
Freddy K. Lippert henviser til regnskabet 
i DASINFO nr. 4, 2004. Som det kan ses, 
er alle tal fremlagt, specificeret ud på de 
enkelte udvalg. Selskabet har en sund 
økonomi og regnskabet er godkendt af 
DASAIMs revisor, Erik Lund.

Selskabets og efteruddannelsesudval-
gets overskud er nu lagt ind i regnskabet, 
hvilket ikke har været tilfældet tidligere. 
Formuen er nu svarende til 1,5 mio. Året 
overskud er lidt mindre end forrige år.

Videreuddannelsesudvalget har haft et 
underskud på 70.000,- som er brugt til mål-
beskrivelser og pionerkurser, godkendt af 
bestyrelsen.

IT-udgifterne har været noget større end 
budgetteret og årsagen er etablering og 

drift af den ny hjemmeside samt éngangs-
udgifter til etablering af gruppe-mails via 
Dadlnet. Der er ingen tvivl om, at IT-ud-
gifterne fremover vil udgøre en større 
andel af budgettet og må betragtes som 
værende givet godt ud.

Per Arnbo bemærker, at der gennem de 
5-6 år han har fungeret som kritisk revisor, 
er sket nogle ting, som har været et løft 
for selskabet og bestyrelsen, idet der er 
kommet revisor til, at ser på de regnskabs-
tekniske ting. De kritiske revisorer har 
følgende kommentarer:

Administrationsudgifterne er stort set 
stationære. Det samme gælder udgifter i 
forbindelse med bestyrelsesmøder. Års-
mødet udgør en stor post, som dog har 
været en smule mindre end forrige år. 
Sponsorbidraget fremgår af regnskabet. 
Udgifterne til DASINFO har der været 
set på – de var lidt mindre end tidligere. 
Derimod var intensivudvalgets udgifter 
225% højere, hvilket der naturligvis er en 
god grund til, som dog bør fremgå tydeligt. 
Der henstilles også til, at bestyrelsen tager 
stilling til, hvorledes det store overskud 
skal behandles, udover der naturligvis skal 
være en vis formue i selskabet.

Freddy K. Lippert takker de kritiske 
revisorer for deres arbejde. Hvad angår 
intensivudvalgets øgede udgifter, skal 
disse ses i forhold til, at der året forinden 
stort set ikke blev brugt penge i udval-
get. Budgettet lå på 25.000,- kr., hvilket 
er overskredet med kr. 1.000,- som er det, 
man bør forholde sig til. Pengene er bl.a. 
gået til et yderligere medlem i udvalget 
og der har været øgede rejseudgifter, som 
skyldes en anden geografisk fordeling 
end tidligere.

Det store overskud har været diskuteret 
med revisoren, som også forrige år bemær-
kede, at den daværende formue på ca. 1,2 
mio kr. var meget passende for et selskab 
med en omsætning for 2,3 mio kr.

Det kan ikke anbefales, at f.eks. de 1 mio 
kr. bruges det kommende år – der skal 
restere en større beholdning. Bestyrelsen 
har drøftet flere muligheder og en kontin-
gentnedsættelse vil knapt betyde noget 
for det enkelte medlem. Årsmøderne kan 
gøres billigere, men af den undersøgelse, 
der blev foretaget sidste år over, hvem 

der betaler for medlemmernes deltagelse 
fremgik det, at det hovedsageligt er afde-
lingerne der betaler og det vil således ikke 
være medlemmernes penge der spares 
der. Den 3. mulighed er, som det har været 
gældende det seneste år, at bruge pengene 
på f.eks. puljer til særlige projekter evt. 
indenfor uddannelsesområdet – til dette 
er der afsat ca. kr. 70.000,-. Etableringen 
af ALS-kurserne er bl.a. støttet med kr. 
25.000 efter forelæggelse af budget. (Det 
samme gjorde Dansk Kardiologisk Sel-
skab). Dette foreslås som en konstruktiv 
måde at bruge pengene på; Man kan frem-
sætte et reelt forslag - med overslag over 
økonomien/budget - om støtte til forsk-
ning eller andet og pengene kan derefter 
bevilges af bestyrelsen. 

Det henstilles, at generalforsamlingen 
vedtager budgettet for 2005-2006, hvoraf 
årsmødeindtægter og –udgifter nu frem-
går. Der er endvidere korrigeret for øgede 
rejseudgifter samt IT-udgifterne. Etisk 
udvalg er tilkommet og enkelte udvalg 
har fået flere medlemmer. 

Herudover bedes GF om at vedtage et 
revideret budget for indeværende regn-
skabsår 2004-2005, idet også dette er lagt 
om og indeholder årsmødet, nye udvalg 
mv.

Kontingentet foreslås uændret – an-
dre videnskabelige selskaber er blevet 
spurgt om deres kontingentforhold og 
f.eks. ligger DOS på samme niveau som 
os, hvorimod Dansk Kardiologisk Selskab 
har et noget lavere kontingent og flere 
sponsorindtægter.

Mogens K. Skadborg konstaterer, at sel-
skabet i alle årene har levet op til lægefor-
eningens nye regelsæt vedrørende midler 
fra industrien.

Erika F. Christensen henstiller til, at de 
medicinske studenter, der deltager i års-
mødet - hvoraf nogle endda præsenterer 
postere – får deres rejseudgifter betalt af 
selskabet og gratis adgang til mødet.

Freddy K. Lippert fremfører, at der gøres 
meget for de medicinstuderende. F.eks. 
er deltagergebyret nu det samme som 
for ikke-spec.læger, hvilket fra i år er re-
duceret yderligere. Herudover har SATS 
ad flere omgange søgt og fået tilskud til 
forskellige aktiviteter.
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Grethe Astrup opfordrer til en kontin-
gentforhøjelse, der skal finansiere DASA-
IMs Fond og Jensa la Cours Legat.

Hertil påpeger dirigenten, at bestyrelsen 
ikke kan forpligtes til en forudbestemt for-
valtning af en evt. kontingentforhøjelse.

Lynge Kirkegaard foreslår, at kontingen-
tets størrelse fastholdes og heraf kan så 
100,- gå til fondene. Dette beløb kan det 
enkelte medlem så trække fra i skat.

Mads Koch Hansen mener ikke, at en 
kontingentforhøjelse er påkrævet og er 
ligeledes skeptisk mht. den af Lynge 
Kirkegaard foreslåede model. Derimod 
udtrykkes fuld tillid til bestyrelsens for-
valtning af selskabets økonomi.

Lynge Kirkegaard opfordrer bestyrelsen 
til at undersøge forslaget om at beløbet 
kan trækkes fra skat nærmere.

Georg Cold efterlyser et bud på, hvor 
stort behovet for fondene er, om der mod-
tages mange ansøgninger og, hvor store 
beløb, der søges.

Jørgen Viby Mogensen: Antallet svinger 
meget, pt. er det 8-12 ansøgninger pr. gang 
i størrelsesordenen 40.000 til flere hun-
drede tusinder.

Kirsten Eliasen er modstander af, at 
medlemskontingentet bruges til at øge 
fondens størrelse. Dele af overskud skabt 
i selskabet fra f.eks. kurser og årsmøder 
kan med fordel bruges til uddeling til 
forskning.

Grethe Astrup ønsker ikke sit forslag 
om kontingentforhøjelse til afstemning på 
baggrund af ovenstående reaktioner.

Regnskab og budget godkendes heref-
ter med akklamation.

7. Valg af formand
Hans Kirkegaard vælges til formand for 
selskabet.

8. Valg af formænd for udvalgene
Anæstesiudvalget: 
Ann Møller afløser Susanne Wammen.
Udvalget for intensiv medicinsk terapi: 
Kurt Espersen genopstiller og vælges.
IT-udvalget: 
Stig Yndgaard genopstiller og vælges.
Neuroanæstesiudvalget: 
Jakob Roed afløser Jørgen Wolff.

Udvalget for postoperativ rehabilitering: 
Klavs Boysen afløser Peter A. Christensen.

9. Valg af kasserer og 2 yngre læger til 
bestyrelsen
1 yngre læge, bestyrelsessekretær Hanne 
Tanghus Olsen genopstiller og vælges.

10. Valg af formænd for øvrige udvalg
Ingen er på valg.

11. Valg af øvrige medlemmer til 
udvalg
Der uddeles stemmesedler vedrørende de 
udvalg, der har flere kandidater opstillet 
end der er ledige pladser. Stemmer optæl-
les løbende og resultatet heraf samt øvrige 
omrokeringer ses nedenfor:
Præhospital og akutmedicinsk udvalg:
Annemarie Bondegaard Thomsen og 
Frank Kaiser genopstiller og vælges. 
Freddy K. Lippert udtræder og afløses af 
Lars Knudsen.
Anæstesiudvalget:
Hans Kirkegaard udtræder og erstattes af 
Susanne Ilkjær.
Børneanæstesiudvalget:
Peter Aarsleff Nielsen udtræder og erstattes 
af John Grønkjær Jensen.
Efteruddannelsesudvalget:
Claus Andersen, Rune Vedelsdal og 
Jørgen Dalsgaard vælges.
Udvalget for intensiv medicinsk terapi:
Anne Lippert og Kurt Krogh Knudsen ud-
træder og erstattes af Lone Møller Poulsen. 
Den endnu ledige plads bruges i forbin-
delse med de DSIT-medlemmer, der ud-
peges af udvalget.
IT-udvalget:
Søren Carstens udtræder og 
Günther Schrader vælges.
Kronisk smerteudvalg:
Ryan Hansen udtræder og erstattes af 
Anders Schou Olesen.
Neuroanæstesiudvalget:
Bent Lob Dahl og Karsten Skovgaard Olsen 
genopstiller og vælges.
Udvalget for postoperativ rehabilitering:
Niels Henry Secher afløser 
Ingelise Brynjolf.
Thoraxanæstesiudvalget: 
Claus Andersen genopstiller og vælges.

Videreuddannelsesudvalget: 
Pernille Lykke Pedersen og Dorte Keld ud-
træder og erstattes af Tina Ingrid Horsted 
og Anja Mitchell.

12. Valg af repræsentanter for 
selskabet
Standardiseringsudvalget: 
Ole Hendriksen afløses af Lars Rybro.

13. Valg af 2 revisorer
Per Arnbo Kristensen og Michael Weber 
afløses af Niels Anker Pedersen og Morten 
Brinkløv.

14. Eventuelt
Morten Koch Hansen foreslår at kandida-
ter, der fremover opstiller til poster i sel-
skabet er til stede på generalforsamlingen 
og ganske kort præsenterer sig.

Mogens K. Skadborg takker selskabet for 
den viste tillid i de forgangne år og håber, 
at have kunne leve op til den. Det har også 
været en stor fornøjelse at arbejde sam-
men med bestyrelsen som er præget af en 
stor diversitet og stor evne til at udtrykke 
sig mundtligt og meget. Så vidt erindres 
har der i bestyrelsen ikke været en eneste 
afstemning i de forgangne 4 år og alle har 
vist sig interesseret i at deltage i arbejdet 
– og ikke kun for at fremme egne interes-
ser. Bestyrelsen takkes mange gange for 
et enestående samarbejde.

Mogens K. Skadborg takker dirigenten 
for et endnu en gang veludført hverv. Ge-
neralforsamlingen erklæres for afsluttet.
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Bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsen
Hans Kirkegaard, formand (2004)
Stig Yndgaard, næstformand 
 (formand for IT-udvalget og redaktør 
DASINFO)(2001)
Freddy Lippert, kasserer (2001)
Hanne Tanghus Olsen, 
 bestyrelsessekretær (YL)(2002) 

Erika F. Christensen 
 (akut, traume & præhosp.)( 2001)
Ann Møller (anæstesiudv.)(2004)
Søren Walther-Larsen 
 (børneanæstesiudv.)(2003)
Anne Hansen (efteruddannelse)(2003)
Kurt Espersen 
 (intensiv medicinsk terapi)(2002)
Ole Bo Hansen (kronisk smerte)(2003)
Jakob Roed (neuroanæstesi)(2004)
Ulla Bang (obstetrisk anæstesi)(2001)
Kirsten Eliasen (thoraxanæstesi)(2003)
Ole Nørregaard 
 (videreuddannelse)(2003)
Carsten Tollund (YL)(2003)
Klavs Boysen (postop. rehab.)(2004)

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

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

Præhospital og akutmedicinsk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Erika F. Christensen (formand)(2001)
Lars Knudsen (2004)
Frank Kaiser (2002)
Knud Illum Golbækdal(2003)
Flemming Knudsen (1999)
Annemarie Bondegaard Thomsen (2002)

Anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Ann Møller (formand)(2004)
Lars M. Clausen (2001)
Per Herlevsen (2001)
Susanne Ilkjær (2004)
Ole Mathiesen (2003)
Birgitte K. Ruhnau (1999)

Børneanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Søren Walther-Larsen (formand)(2003)
Søren Kjærgaard (2003)
Tom G. Hansen (2003)
John Grønkjær Jensen (2004)

Efteruddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Anne Hansen (2003)
Claus Andersen (2004)
Rune Vedelsdal (2004)
Jørgen Dalsgaard (2004)
   
Etisk udvalg
(vælges for 2 år, max 6 år, første gang 2003)

Mogens K. Skadborg (formand)(2003)
Hans Henrik Bülow (2003)
Anne Lippert (2003)
Henrik Christensen (2003)

Udv. for intensiv medicinsk terapi
(vælges for 2 år, max. 6 år)

Kurt Espersen (formand)(2002)
Jakob Steen Andersen (2003)
Kim Michael Larsen (2003)
Lone Møller Poulsen (2004)
Torben Steensgaard Andersen 
 (DSIT)(2004)
Vagn Bach (DSIT)(2004)
Niels-Erik Drench (DSIT)(2004)
Ebbe Rønholm (DSIT)(2004)
   
Associerede medlemmer:
Anders Larsson
Reinhold Helbo Jensen

IT-udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Stig Yndgaard (formand)(2002)
Günther Schrader (2004)

Kronisk smerteudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Ole Bo Hansen (formand)(2003)
Jette Højsted (1999)
Anders Schou Olesen (2004)
Jacob Westergaard-Nielsen (1999)

Neuroanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Jakob Roed (formand)(2004)
Bent Lob Dahl 
Karsten Skovgaard Olsen

Obstetrisk anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001)

Ulla Bang (formand)(2001)
Hans Søren Helbo Hansen (2001)
Ladawan W. Holk (2001)
Torben Callesen (2001)
Yvonne H. Rasmussen (2001)

Postoperativt rehabiliteringsudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Klavs Boysen (formand)(2004)
Per Rotbøll Nielsen (1999)
Gitte Handberg (2001)
Niels Henry Secher (2004)

Thoraxanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Kirsten Eliasen (formand)(1999)
Christian Lindskov Christiansen (2003)
Ricardo Sanchez (1999)
Bodil Steen Rasmussen (2003)
Dennis Bigler (1999)
Claus Andersen (2000)
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Videreuddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Ole Nørregaard (formand)(2003)
Doris Østergaard 
 (hovedkursusleder)(1999)
Dorte Keld 
 (kursusleder Aalborg)(2004)
Kim Michael Larsen 
 (kursusleder Århus)(2003)
Jeppe Lund 
 (kursusleder Odense)(1999)
Bente Dyrlund Pedersen 
 (kursusleder København)(1999)
Peter Mouridsen (region Nord)(2001)
Kirsten Bested 
 (region Syd)(sekretær)(2003)
Lars S. Rasmussen (region Øst)(2001)
Tina Horsted (YL)(2004)
Anja Mitchell (YL)(2004)

Organisationskomité Årsmøde
Jakob Trier Møller (koordinator)
Jørgen B. Dahl (videnskab)
Freddy Lippert (kasserer)
Mogens K. Skadborg
Else Tønnesen

Kritiske revisorer
(vælges hvert år)
Niels Anker Pedersen (2004)
Morten Brinkløv (2004)

Standardiseringudvalget
(vælges hvert 2. år)
Lars Rybro (2004) (DASAIM repr.)
Niels Lomholt 
 (valgt af Dansk Standard S104)
Nils W. Johannessen 
 (valgt af SST og Amtsrådsforeningen)

Dansk Anæstesiologisk Selskabs 
Fonds Bestyrelse
(én afgår efter tur hvert 5. år)

Jørgen Viby Mogensen (1990)
Else Tønnesen (1995)
Anders Larsson (2000)
Lrs. Svend Oppenhejm (1959)

Dansk Anæstesiologisk Selskabs 
Fonds revisorer
(vælges hvert år)

Ole Beck
Jakob Trier Møller

Oberstinde Jensa la Cours Leget
(vælges hvert 5. år, første gang 1988)

Jørgen Viby Mogensen (1992)
Else Tønnesen (1995)
Keld Parsberg (2003)
Georg E. Cold (suppleant)
Anders Larsson (suppleant)(2000)
Nancy Elbouridi (2004)

UEMS og EBA
(vælges hvert 4. år)

Dorte Keld (2003)

Repræsentanter i 
Den Danske Perfusionist Skole
(udpeges af bestyrelsen)

Inge Krogh Severinsen
Lars Willy Andersen

Inspektorer i anæstesiologi
(udpeges af bestyrelsen)

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

ATLS Denmark Fond
(indstilles af bestyrelsen)

Susanne Wammen (2004)

PHTLS
(indstilles af bestyrelsen)

Erika F. Christensen

Dansk Medicinsk Selskabs Bestyrelse
(valgt af DMS’ repræsentantskab)

Erika F. Christensen

Dansk Råd for Genoplivning (DRG)
(indstilles af bestyrelsen)

Freddy Lippert (2001)
Stig Yndgaard (suppleant)(2002)

European Resuscitation 
Council (ERC)
Scandinavian Resuscitation 
Council (SRC)
(udpeges af bestyrelsen)

Freddy Lippert (2001)
Stig Yndgaard (suppleant)(2002)

SSAI
Mogens K. Skadborg
Susanne Wammen 
 (DASAIM repr.)(2003)
Ivar H. Gøthgen (ACTA direktør)

Ethical Advisor SSAI Advisory panels
(udpeges af bestyrelsen)

Mogens K. Skadborg (2001)

Chairs SSAI Advisory panels
(udpeges SSAI board)

Lars S. Rasmussen (Anesthesia)(2001)
Ola Winsö (ICM)

Eija Kalso (Pain)
Eldar Søreide (Emergency Medicine)

Members SSAI Advisory panels (DK)
(udpeges af bestyrelsen)

Jørn Wetterslev (Anesthesia)(2001)
Else Tønnesen (ICM)(2001)
Jørgen Eriksen (Pain)(2001)
Freddy Lippert 
 (Emergency Medicine)(2001)

Tilforordnede til Retslægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen
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Torsdag den 4. november 2004, kl. 16.00. 
Radisson SAS Hotel, København.

Formanden, Lynge Kirkegaard bød vel-
kommen til DAO’s generalforsamling år 
2004, nr. 54 i Danske Anæstesiologers 
Organisation.

Pkt. 1. Valg af dirigent
Bent Husum, blev foreslået og valgt med 
akklamation. Dirigenten konstaterede, 
at generalforsamlingen var rettidigt ind-
kaldt.

Pkt. 2. Formandens beretning
I beretningsåret er følgende medlemmer 
afgået ved døden:
Søren Chr. Hansen Gellet, Risskov
Mogens Donvig, Faaborg
Aage Bjerre Jørgensen, Viborg
Forsamlingen æredes deres minde.

Formanden fortsatte:
”Der er udsendt en skriftlig beretning og 
jeg vil nu supplere med nogle få mundtlige 
bemærkninger, som vil koncentrere sig 
kort omkring sygehusvæsenet og derefter 
omkring sygesikringsområdet, hvor der 
er sket forskellige ting i årets løb.

Ad 1) Sygehusvæsenet
På baggrund i kapacitetsproblemerne in-
denfor intensiv terapi på landsplan, hen-
vendte repræsentanter fra DASAIM, DSIT 
og DAO sig til Sundhedsstyrelsen. Den 
10. august 2004 blev der afholdt et møde 
i Sundhedsstyrelsen, hvor Mogens Skad-
borg, DASAIM, Kurt Espersen, DASAIM, 
Ebbe Rønholm DSIT og Lynge Kirkegaard, 
DAO deltog. Man forsøgte ved mødet at 
inddrage Sundhedsstyrelsen i en analyse 
på området. Men først efter at TV2 i en 
”Dags Dato” udsendelse på en særdeles 
sober måde beskrev, hvorledes svært 
syge patienter blev transporteret imellem 
intensive afdelinger på grund af kapaci-
tetsproblemer, blev først indenrigs- og 
sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 
og efterfølgende Sundhedsstyrelsen inte-

resseret i, at analysere problematikken. 
Der er via embedslægeinstitutionen ud-
sendt spørgeskemaer til landets intensive 
afdelinger, og analysen forventes afsluttet 
inden årets udgang. Sundhedsstyrelsen 
har inviteret ovennævnte gruppe til nyt 
møde i december 2004. Der har tillige 
været en henvendelse til indenrigs- og 
sundhedsministeren med henblik på et 
møde, men Lars Løkke Rasmussen vil 
afvente resultatet af spørgeskemaunder-
søgelsen. Men det er glædeligt, at det er 
lykkedes at rejse en debat om den inten-
sive kapacitet. Og vi håber på, at problemet 
løses således, at vi undgår overflytninger, 
der fagligt, menneskeligt og etisk er uhen-
sigtsmæssige. 

På overlægeområdet henledes opmærk-
somheden på, at der er udkommet en vej-
ledning til §14 vurdering, som ansøgere 
til overlægestillinger bør gennemlæse 
grundigt. Ansøgere skal i henhold til vej-
ledningen forholde sig til dels de kriterier, 
der er beskrevet i stillings- og funktions-
beskrivelser, dels de nye kompetencer, 
der er beskrevet i den nye speciallægeud-
dannelse. Hvis ikke dette er opfyldt, vil 
det være vanskeligt for §14 udvalgene at 
bedømme en ansøger for kvalificeret. 

Til de igangværende overenskomstfor-
handlinger skal kun falde en kommentar 
til Amtsrådsforeningens bemærkning om 
afskaffelse af overlægetitlen. Dette er ab-
solut ikke Overlægeforeningens holdning. 
Forslaget er muligvis begrundet i, at over-
lægestillinger i nogle tilfælde er anvendt 
til at rekruttere speciallæger. Men det er 
afgørende, at vi fastholder, at overlægestil-
linger har et ledelsesindhold, og at der 
for den enkelte overlægestilling findes en 
beskrivelse af den ledelsesmæssige funk-
tion. Derudover er det afdelingsledelsens 
opgave af skabe rammerne for udøvelse 
af ledelsesfunktionen. 
Ad 2) Sygesikringsområdet
Forhandlinger omkring modernisering 
af overenskomst for anæstesispeciale har 
været i gang i 2 år. Inden for det første år 

Referat af 54. ordinære generalforsamling 
i Danske Anæstesiologers Organisation

blev der afholdt 5 møder. Anæstesidelen 
har ikke voldt problemer, idet rekom-
mandationerne forelå og var godkendt 
af Sundhedsstyrelsen. Men indenfor 
smertebehandlingsområdet er det gået 
trægt – idet der har været stor uenighed 
omkring beskrivelsen af ydelserne. I det 
andet år har der været afholdt 3 møder 
– sidste gang i foråret 2004 i en mindre 
forhandlingsgruppe. Der er nu truffet 
en mundtlig principiel aftale om at udar-
bejde en moderniseringsrapport på det 
foreliggende grundlag. Denne skal først 
redigeres forud for præsentation, med 
henblik på godkendelse i den større for-
handlingsgruppe. Årsagen til, at dette ikke 
er sket tidligere er, at modpartens folk 
sammen med sekretariatsmedarbejderen 
i FAS har anvendt det sidste halve år til at 
arbejde med den generelle del af overens-
komsten, som der er opnået enighed om 
den 9. oktober 2004. Da der i indeværende 
overenskomstperioden ikke er flere penge 
til modernisering, har DAO valgt ikke at 
forcere processen. Men med aftalen af 9. 
oktober 2004 vil der i 2005 være midler 
til modernisering, og det er formentlig 
realistisk at forvente denne gennemført 
i løbet af 2005. 

I forhandlingsforløbet har der været 
ført en udmattelseskamp, idet modparten 
forsøgte at afskaffe hele smertebehand-
lingsområdet svarende til 24 mill. kroner 
på årsbasis. Dette svarer til ca. halvdelen 
af speciallægepraksis omsætning. For-
mentlig kan der ikke forventes større stig-
ninger inden for smertebehandling, hvor 
honorarerne forhøjes med de løbende 
reguleringer, og hvor der i øvrigt ikke 
beskrives ret mange nye ydelser. Men 
derimod forventes en betydelig forøgelse 
af økonomien på anæstesiområdet. Alt i 
alt ser det ud til, at moderniseringen gen-
nemføres på 3 år, og set i perspektivet af, 
at røntgenområdet var 8 år undervejs, må 
det siges at være acceptabelt. 

Den nye overenskomst for praktiserende 
speciallæger blev indgået den 9. oktober 
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2004, og aftalen på 38 sider kan findes på 
FAS’ hjemmeside. På økonomisiden er der 
21 mill. kroner til modernisering i den næ-
ste 3-årige periode, heraf udmøntes 9 mill. 
kroner den 1. april 2005. Pr. 01.01.2007 vil 
knækgrænserne reduceres med et beløb 
svarende til 4 mill. kroner. Vi har haft et 
ønske om løbende pristalsregulering af 
taksterne således, at omkostningsdelen i 
praksis blev reguleret. Imidlertid ønsker 
modparten først at lave en sådan aftale 
med PLO. Dette forventes på plads ved 
overenskomstforhandlingerne, som ven-
tes afsluttet næste år.

Antallet af efteruddannelsesdage er 
øget fra 5 til 7 dage. Beklageligvis er vi 
suverænt det speciale, der udnytter mindst 
tilskud til efteruddannelse. Faktisk udnyt-
tes kun 29% af midlerne. Gennemsnittet er 
67%. Det er vanskeligt at kæmpe for flere 
midler til efteruddannelse, når de ikke 
bliver anvendt. Og dette er blevet kom-
menteret ved forhandlingsbordet.

IT-området er omfattende, og anbefales 
læst grundigt, idet der er nogle tidsfri-
ster – blandt andet anskaffelse af digital 
signatur. Desuden skal på Sundhed.dk 
oprettes praksisdeklaration indeholdende 
åbningstid, adgangsveje, mulighed for 
E-mail konsultation m.m.

I overenskomstperioden vil der blive 
foretaget omkostningsanalyser. Der vil 
blive anvendt tal fra Erhvervsstyrelsen, 
og udarbejdet årsberetning i fællesskab 
mellem SFU og FAS, der beskriver og ana-
lyserer økonomien i speciallægepraksis 
inden for de forskellige specialer. 

Hidtil har vi kunnet rekvirere visse anæ-
stesimidler på Sygesikringens regning. I 
løbet af overenskomstperioden vil dette 
blive ændret, således at anæstesilægen 

selv har udgiften, men honoraret vil blive 
tilsvarende forhøjet. 

Afslutningsvis – der er mange gode for-
bedringer i den generelle overenskomst. 
Forhåbentlig vil modernisering for anæ-
stesiologien blive afsluttet i løbet af 2005 
således, at der kan skabes bedre vilkår 
inden for anæstesiområdet”.

Debat om både den skriftlige og den mundtlige 
formandsberetning
Søren Rossig Nielsen, Farsø, kommente-
rede formandens bemærkninger til ud-
nyttelse af kursusdage. Spørgsmålet er 
hvor mange af ydernumrene, der er tildelt 
praktiserende anæstesiologer, som ikke 
har mulighed for at udnytte efteruddan-
nelsesdagene. 

Formanden svarede, at der er 21 fuld-
tidspraktiserende speciallæger, og at antal-
let her gennem de sidste 3-4 år er steget 
med 4. Derimod er overlægeydernumrene 
faldet fra ca. 40 til 24 over 5 år. 

Både formandens skriftlige og mundt-
lige beretning blev herefter godkendt.

Pkt. 3. Beretning fra nedsatte udvalg
Intet.

Pkt. 4. Rettidigt indkomne forslag til 
sagers behandling
Intet.

Pkt. 5, 9 og 10. Regnskab for 2004, 
budget for 2005 samt fastlæggelse 
af kontingent
Kassereren, Hans B. Andersen gennemgik 
regnskab og budget, som blev godkendt. 
Det blev besluttet at kontingentet for næ-
ste år er uændret.

Pkt. 6. Valg til bestyrelsen
Annette Schultz og Grethe Astrup var på 
valg. Grethe Astrup blev genvalgt, hvori-
mod Annette Schultz ikke ønskede gen-
valg. I stedet for blev Poul Hansen valgt. 

Pkt. 7. Valg af udvalgsmedlemmer
Intet.

Pkt. 8. Valg af revisorer og revisorsup-
pleant
Finn Wiberg-Jørgensen og Poul Howardy 
Hansen som revisorer og Vagn Bach som 
revisorsuppleant blev i 2003 genvalgt for 
en 2-årig periode og var således ikke på 
valg i år.

Pkt. 11. Eventuelt
Formanden sagde tak til Annette Schultz 
for 10 års arbejde i DAO’s bestyrelse. Li-
geledes blev der sagt tak til Mogens Hüttel, 
som i flere år har været DAO’s repræsen-
tant i UEMS’ specialesektion. 

DAO har udpeget Grethe Astrup, som 
DAO’s nye repræsentant i UEMS’ spe-
cialesektion.

Tak for fremmødet. Tak for debatten. 
Tak til dirigenten.

Organisationens bestyrelse 2004/05
Overlæge Lynge Kirkegaard (formand), 
Sønderborg Sygehus
Speciallæge, dr.med. Hans B. Andersen 
(kasserer), København
Speciallæge Poul Hansen (sekretær), 
Århus
Overlæge Grethe Astrup, 
Århus Kommunehospital

Referent: Annette Schultz
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De elektroniske dokumentationsredska-
ber er over os - ingen tvivl om det! Ved 
udgangen af 2005 skal hele det danske land 
dækkes af en elektronisk patientjournal og 
papirjournalen afskaffes. En realitet med 
udgangen af 2005 - eller snarest derefter, 
som nogle - meget kloge personer - har 
tilføjet efter lidt tid og omtanke... 

Vi er nu i fuld gang med at udvikle 
EPJ-systemer, PDM-systemer, kvalitets-
databaser i store mængder, elektroniske 
vejvisere, kommunikationssystemer - en 
gang i mellem bliver man nervøs for sit 
arbejde: Er det sådan, at om 2-3 år styres 
de “lette” anæstesier af en computer, og 
om måske 5-6 år vil hele anæstesien være 
fuldt automatiseret? Ser man på de store 
perspektiver så kan man være ganske ro-
lig: Foreløbig bliver vi ikke arbejdsløse!

Den teknologiske udvikling er nu kom-
met så langt, at man kan udvikle systemer 
som kan bruges mere dækkende på hele 
afdelinger frem for små. Den virkelige 
udfordring er således umiddelbar forstå-
ende: Det drejer sig om at få systemer 
fra laboratoriet - og nørdernes hænder 
- ud i samfundet til de kolleger, der ikke 
betragter computeren som en væsentlig 
del af livet, måske mere en nødvendig-
hed, måske en trussel eller pestilens. Men 
ikke nok med det, det handler også om at 
integrere de forskellige systemer til én 
enhed, til én sammenhængende medicinsk 
IT-arbejdsplads. 

Anæstesien har i den sammenhæng en 
meget speciel rolle og dermed et specielt 
ansvar: Vi har en bred, klinisk kontakt-
flade, vi har kontakt til de fleste specialer 
- og vi er med i behandlingen af nogle af 
de mest vanskelige og mest akutte tilfælde 
på sygehusene. Ikke alene, men i et tæt 
samarbejde med vores kolleger fra de an-
dre kliniske specialer. 

Men i modsætning til vores kolleger, 
så skal vi kunne forholde os til mange 

forskellige afdelingskulturer og organi-
sationer, forskellige smagsretninger af 
EPJ-systemer - og her ligger der bestemt 
en udfordring: EPJ skal jo understøtte de 
kliniske arbejds- og kommunikationsru-
tiner bedst muligt til gavn for patienten 
og selvfølgelig også til gavn for de umid-
delbart involverede behandlende læger 
og sygeplejersker. 

Jeg har valgt at tage en lille forsmag på 
de diskussioner som er vigtige for anæste-
silæger at forholde sig til - der er mange, 
mange andre spørgsmål som bør tages op: 
Diskussionen må gerne være grænsesø-
gende og grænseoverskridende - på den 
gode måde: Det er nok den eneste mulig-
hed vi har for at finde frem til den virkelige 
grænse, hvad kan lade sig gøre og hvad 
er illusion, hvad er etisk acceptabelt og 
hvad skal forkastes. Kort sagt: Hvad er 
succeskriterierne for et kommende 
EPJ eller også PDM-system?

Jeg blev ved generalforsamlingen valgt 
som nyt medlem til selskabets IT-udvalg: 
Først vil jeg gerne takke for valget. Jeg 
valgte at stille op til IT-udvalget fordi jeg 
gerne vil være med til at skabe en platform 
til erfaringsudveksling og diskussion af de 
mange tiltag og initiativer, der er i gang. Et 
forum, hvor man dels kan få svar på helt 
praktiske problemstillinger omkring de 
(nye) elektroniske systemer som bliver 
introduceret - hvem har erfaringer med 
PDM, hvem kender...? Men også et fo-
rum for diskussion af mere overordnede 
spørgsmål og en dybdegående debat, med 
de lidt mere ubekvemme spørgsmål, med 
den nødvendige søgen efter de grænser, 
også de elektroniske systemer har! 

I første omgang glæder jeg mig dog til 
alle tilkendegivelser - spørgsmål - kom-
mentarer og ideer, gerne kritiske - til mit 
indlæg. Du kan få kontakt til mig på e-mail: 
gue@dadlnet.dk 

Günther Schrader

Nyt interesseområde 
i IT-udvalget Efterlysning

Gennem mange år mødtes en række 
entusiastiske, praktiserende anæstesio-
loger regelmæssigt for at udveksle erfa-
ringer og diskutere både anæstesiteknik, 
smertecases og overenskomstmæssige 
spørgsmål. Efterhånden skabtes behovet 
for at omdanne denne klub, som kaldte 
sig Praktiserende Anæstesiologers Club, 
til en egentlig forening, og i september 
1996 afholdtes således stiftende general-
forsamling i Foreningen Af Praktiserende 
Anæstesiologer, FAPA.

Foreningens formål er at varetage 
praktiserende anæstesiologers interesser, 
herunder bistå DAO i praksisspørgsmål, 
og foreningen har lagt et stort arbejde i 
at højne kvaliteten og synliggøre denne 
inden for specialets arbejdsområder i 
praksissektoren. Kun ved at samle alle 
anæstesiologer med fuld- eller deltidsar-
bejde uden for hospitalets trygge mure 
kan dette arbejde lykkes til fulde til gavn 
for os selv og vore efterfølgere.

Diskussionslysten med hensyn til de 
anæstesiologiske teknikker og smerteca-
ses lever stadig i bedste velgående, og vi 
mødes, som omtalt andetsteds i dette blad, 
til en årlig kongres, hvor også det sociale 
i høj grad bliver tilgodeset.

Hvis du arbejder med anæstesi, har 
andet anæstesiologisk relateret arbejde 
indenfor eller udenfor overenskomst- eller 
sygesikringsområdet og ønsker at disku-
tere eller revidere forhold af faglig eller 
aflønningsmæssig art, bør du derfor melde 
dig ind i FAPA ved henvendelse til:

formand, Hans B. Andersen
tlf. 3963 7833
e-mail: hans.b.andersen@webspeed.dk
eller
kasserer, Poul Hansen
tlf. 8788 0626
e-mail: phanklinik@hotmail.com

Ole Berner, næstformand
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Sophiendal Gods 1.-3. oktober 2004
Siden det første provinsmøde i 1999 er 
mødeindholdet blevet så bredt og belæ-
rende, at man har tilladt sig at kalde mø-
derne, som nu strækker sig over 3 dage for 
”kongresser”. Mødet i år bliver således til 
5. FAPA Kongres, hvad der også fremgik af 
indkaldelsen, som igen udgik fra Karsten 
Bjerre-Jepsen.

Indledningsvis fik vi gennemgået to 
computer-klinikprogrammer: EMAR fra 
EM-Data og Med-Win fra EG Datainform. 
Herefter blev vi af ingeniør Albert Kraaer, 
Danmeter, præsenteret for den nu færdig-
udviklede Cerebral State Monitor (CSM), 
hvor vi sidste år kun kunne få løftet sløret 
for, hvad der var i vente: Et yderst mo-
bilt, batteridrevet og cigaretpakkestort 
monitoreringsapparat, som i nogen grad 
kan erstatte den erfarne anæstesiologs 

Referat af 6. provinsmøde i FAPA
fornemmelse af anæstesidybden. Baseret 
på EEG målinger fra tre simpelt påsatte 
neuroelektroder. Albert Kraaer gav her-
efter over til Ulrik Minet, Kivex, som står 
for salg og service af denne CSM og en 
masse andet avanceret udstyr, herunder 
Life Scope, der kan monitorere EKG, BT, 
SpO2, puls, respiration og temperatur. 
Herudover er firmaet leveringsdygtigt i 
små, fikse defibrillatorer og meget andet 
udstyr, der efterhånden må få den udgå-
ende bedøve-anæstesiolog til at ligne et 
pakæsel, hvis han skal leve op til de ved-
tagne rekommandationer.

Overlægerne, Jette Højsted, Tværfag-
ligt Smertecenter, H:S Rigshospitalet, og 
Niels-Henrik Jensen, Smertecentret KAS 
Herlev, fortalte om henvisningskriterier 
og behandlingsprincipper i deres smer-
tecentre og efterfølgende debatteredes 

samarbejdsmuligheder med de prak-
tiserende anæstesiologer, her primært 
repræsenteret ved Hans B. Andersen og 
Hans Ersgaard, som hver især fortalte 
om patientkategorier, behandlingsteknik-
ker og resultater i deres praksis. Emnet: 
Samarbejde mellem praksis og tværfaglig 
smerteklinik har hidtil været nærmest et 
uartigt ord, men der synes efterhånden 
at anes en vis opblødning.

Som sædvanlig var det sociale samvær 
under festlige, alimentære former ikke det 
mindst betydningsfulde. Vi blev præsen-
teret for nye medlemmer: Inge Sandal og 
Lars Hassel-Strøm. Hjertelig velkommen 
til dem.

Næste provinsmøde (kongres) fastsat-
tes til 30.september - 2.oktober 2005.

Referent, Ole Berner

50-års jubilæumssymposium i Århus
Efter en turbulent, men på mange måder 

spændende tid ønsker anæstesiafdelinger-
ne på Århus Universitetshospital (Skejby 
Sygehus, Århus Sygehus THG og NBG) 
at markere afdelingens 50 års jubilæum i 
foråret 2005.

Vi afholder derfor et jubilæumssym-
posium, hvor emnerne vil dække forsk-
nings- og uddannelsesaktiviteter inden 
for det anæstesiologiske speciale med 
deltagelse af nationale og internationale 
foredragsholdere.  

Symposiet afholdes fredag den 15. 
april i Scandinavian Congress Center 
med efterfølgende festmiddag.

Anæstesiologisk afdeling på Århus Kom-
munehospital blev oprettet i foråret 1955. 
Århus Kommunehospital blev pr. 1. januar 
2004 fusioneret med dele af Århus Amts-
sygehus og hedder nu Århus Sygehus, ma-
trikel Nørrebrogade (NBG), Århus Univer-
sitetshospital. Det er ikke en spøg!  På kort 
sigt skal det tidligere Amtssygehus (nu 
Århus Sygehus matrikel Tage Hansens Gade 
(THG)) lukkes. Anæstesiafdelingerne 
på de to hospitaler blev fusioneret i april 
2004. På længere sigt skal Århus Syge-
hus formentlig flyttes til Skejby, hvor alt 
nybyggeri vil blive samlet omkring Skejby 
Sygehus.

Målgruppe for symposiet er læger og 
sygeplejersker fra anæstesi og intensiv-
afdelinger i hele landet, ligesom afde-
lingens nærmeste samarbejdspartnere 
vil blive inviteret. Det præliminære pro-
gram præsenteres i dette nr. af DASINFO. 
Det vil løbende blive opdateret på 
www.asa50.dk ligesom yderligere infor-
mationer og tilmelding vil fremgå via 
denne. 

Vi håber at rigtigt mange vil slutte op 
om arrangementet.

Med venlig hilsen
Organisationskomiteen:

Else Tønnesen, Grethe Astrup 
og Carl-Johan Jakobsen
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Kabul 13. december 2004
Efter næsten en måned, er jeg nu ved at 
vænne mig helt til forholdende her – med 
enkelte undtagelser! Der findes ting man 
aldrig helt kan vænne sig til her – nogle af 
de mere basale behov, som kun med nød 
og næppe opfyldes. Jeg kan jo ligeså godt 
afsløre det med det samme – det tyske 
feltkøkken her leverer en vare, som kun 
akkurat er spiselig – og ikke sjældent - ikke 
spiselig. Det har nu også afstedkommet, 
at nogle danske soldater, har sat en t-shirt 
i produktion med et dødningehoved og 
ordlyden Survivor of the German Field-
kitchen. Tyskerne kan heldigvis også se 
aktualiteten i det.

Heldigvis findes der alternativer – f.eks. 
en pizza-restaurant, hvor man - hvis man 
har god tid og er villig til at vente en time 
- kan få ganske fine pizzaer fra et kroatisk 
køkken. Kaffen serveres overfor hos spa-
nierne – lejrens bedste espresso.

I Camp Viking, hvor der tidligere var 
telte, er der nu blevet planet helt og de 
første containere er under opstilling. Ingen 
tvivl om, at det bliver en helt anden indlo-
geringsform – en hel del mere bekvemt. 
Hver container er med egen varme-/air-
conditioneringsanlæg. Det sidste vil ikke 
være aktuelt foreløbig med nattemperatu-
rer under frysepunktet. Dagtemperaturen 
i skyggen svinger mellem 8 og 16 grader 

Rejsebrev

– i solen op til 25 grader – så det er slet 
ikke så ringe!

Den forløbne uge har rent arbejdsmæs-
sigt været ok. Der har været jævn aktivi-
tet både operationsmæssigt set også på 
intensiv. Afghaneren med peritonit, som 
jeg omtalte sidste uge, har det rigtig godt, 
er udskrevet til stationær afdeling og er 
efterhånden fuldstændig mobiliseret. Det 
har været rigtig godt for alle – bedst for 
ham!

Vi har fået nogle soldater af den slags 
ingen vil kendes ved – ingen må vide de 
eksisterer – de skal bare behandles godt. 
Tror vores naboland mod vest har gang 
i nogle lyssky ting her i landet! Den ene 
var død ved ankomst.

Ugen har ellers budt på flere regulære 
traumemodtagelser. Det er faktisk gået 
fint – ingen diskussion om rækkefølge og 
prioritering. Det har været godt. Det skal 
jo tilføjes at den berømte Golden Hour som 

regel er gået – og mere til, inden patienten 
når til skadestuen hos ISAF. I dag var der 
en ulykke ca. 10 km mod øst med en bus, 
som ifølge oplysningerne var rullet ned af 
en bjergskråning. I alt vist nok omkring 35 
passagerer, hvoraf vi kun tog mod en 3 år 
gammel dreng. En stor del var døde ved 
ankomsten i hovedvagten - resten med så 
alvorlige kvæstelser, at de blev visiteret vi-
dere til hospitaler i Kabul. Det lyder barskt, 
men ressourcerne her er ikke til 20 mul-
titraumatiserede afghanere. Patienterne 
bringes til hovedvagten, hvor de visiteres 
og siden bringes til felthospitalet.

Tid til mails mm. foran boligen. Efter nogle 
ulykker og efterfølgende snak om sikkerhed 
i lejren (Warehouse) og nogle vagttårne ved 
et ammunitionsdepot, hvor dels arbejdssik-
kerhed og brandsikkerhed er under al kritik 
opfordrede NK mig til at sætte ordene på 
tryk – derfor de engelske ordbøger.

Kabul i de bordeaux farvede dragter. Jeg så kalven én gang. Der er ret meget ”klumpspil”! 
Den forreste rytter i midten prøver at hive den op fra jorden mens han kortvarigt stopper 
op på sin meget dresserede hest.

Det er stolte MÆND som deltager her. 
Efter kampen kommer de svedende ud 
– hestene ligeså.
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Udsigt fra taget på politistationen 
mod Kabul centrum.

Ugen har også budt på diverse udflugter. 
I fredags var jeg med MP’erne (militær-
politiet) inde og se buskashi (kender ikke 
stavemåden!). Det er den afghanske na-
tionalsport. I sin enkelthed går det ud på 
at en hesterytter skal aflevere ”bolden”, 
som her er en død kalv eller et får uden 
hoved og underben i en cirkel på jorden. 
Kampen foregår på et almindeligt stadion. 
Så vidt jeg forstod, er der to dele – først 
alle mod alle – ca. 30 ryttere. Det ser vildt 
ud. Derefter er der to hold, som kæmper 
mod hinanden. I fredags var det Kabul 
mod Massar-e-Sharif. Kabul vandt. Det 
skal siges vi kun så ca. 15 min af kampen, 
da vi km for sent pga. trafikken. Der var 
andre som havde de samme planer som 
os! Da vi endelig nåede frem, blev vi ført 
frem til en plads yderst på en 2 meter høj 
mur uden afskærmning. Foran os stod 
folk presset som sild i en tønde. Da det 
ikke ville være svært at regne ud, hvad 
der ville ske, hvis pludselig vi blev mast 
ud over kanten – ned i alle de parkerede 
cykler – måske sammen med en masse 
andre, valgte vi selv at kravle ned under 

kontrollerede omstændigheder. Det gav 
så rig mulighed for en masse billeder af 
ryttere, som ventede på, at det blev deres 
tur til at komme ind. Den dag var mit hu-
kommelseskort på 256 Mb for småt!

Torsdag aften var vi et par stykker, der 
var inviteret i byen hos Karzei’s person-
lige sikkerhedsvagter. Dette skyldes en 
kontakt dagen før til deres 2 paramedics. 
Det var lidt af en oplevelse. For det første 
var maden i orden. Laks, hummer, blæk-
sprutteringe, salater, dressinger osv. – og 
ikke mindst - fri bar! Tror der blev skyllet 
mere end den tilladte ene liter øl ned. Vi fik 
lejlighed til at se deres medicinske udstyr. 
Det er stort set som vi kender hjemme. 
Deres beføjelser er som en ”mini-læge”. 

Karzei har ansat ca. 160 sikkerhedsfolk. 
Disse er ansat gennem et amerikansk pri-
vat firma. Alle har baggrund i en af de 
amerikanske specialenheder – Naval Seal, 
Delta Force osv. De er her som regel et år 
eller mere. Så er deres indkomst skattefri 
(eller evt. kun 25%!!). De lønnes med 15-
18.000 US$ pr. måned. 

Håber alt vel – hilsen Henrik

Gadebillede fra den pænere del af Kabul.

Livsnydere i fritiden – og måske der også 
indtages lidt hormoner sammen med 
vægttræningen?

Denne kontrast skal ses som udtryk for deres ønske om at leve. 
Afghaneren er en glad mand – eller en glad pige trods den 
– set med vore øjne – fattigdom, som omgiver dem. 
De arbejder for friheden.

En Taleban-container. Dem ses der en del af langs veje. De blev 
brugt til at skaffe folk af vejen – ind i containeren, hvorefter der 
blev skudt på den. Endelig blev den sprængt indefra – derfor de 
bulende sider!



Foto:  Finn Jacobsen, Freddy Lippert og Stig Yndgaard
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3. Danske Thoraxanæstesiologi Symposium

Fredag den 8. april 2005, kl. 13.00-18.00
Emil-Årestrup videncenteret,
Odense Universitetshospital

PROGRAM
13.00 – 14.25 Oesophagus anæstesi og kirugi Moderatorer: Dennis Bigler og Christian Lindskov Christiansen
13.00 - 13.05 Velkomst. Claus Andersen
13.05 - 13.55  Kirurgiske aspekter og resultater efter oesophaguskirurgi. Søren Aggestrup, Martin Eggersen
13.55 - 14.25 Bronkieblokkere. Niels Erik Ove Andersen
14.25 - 14.55  Kaffepause
14.55 – 16.10 Epidural og CABG Moderatorer: Kirsten Eliasen og Ricardo Sanchez
14.55 - 15.15 Fysiologiske aspekter ved thorakal epidural til CABG. Mogens Hüttel
15.15 - 15.35 Epidurals betydning for arytmier efter CABG. Eigil Nygård
15.35 - 16.10 Epidural og CABG. Marianne Kjær Jensen
16.10 - 16.40 Pause
16.40 – 18.00 Intractabel angina pectoris & blood sugar og hjertekirugi Moderatorer: Bodil Rasmussen og Claus Andersen
16.40 – 17.20 ESES-behandling af intractabel angina pectoris. Christian Scherer
17.20 – 18.00 Glukose/insulins betydning for hjertekirugi. Stig Yndgaard

Efter symposiet er der festmiddag kl. 19.00 på Hotel Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M. Tlf. 6311 4311.

Mødeafgift: Symposium kr. 250,- Middag kr. 150,- Overnatning Hotel Knudsens Gaard kr. 800,- Samlet pakke kr. 1.000,-
Bindende tilmelding senest fredag d. 18. februar 2005 til sekretær lisbeth.moeller@ouh.fyns-amt.dk.
Beløbet bedes indsat på konto: reg. nr. 4701, konto nr. 4701018079 - Danske Bank, med angivelse af navn og adresse.
Yderligere information claus.andersen@ouh.fyns-amt.dk eller 6541 2590.

DT - Danske Thoraxanæstesiologers Årsmøde
Lørdag den 9. april 2005, kl. 09.30 - 12.00 - Hotel Knudsens Gaard

Mødet henvender sig til alle fastansatte læger ved thoraxanæstesiologiske afdelinger.
Bindende tilmelding af hensyn til frokost senest fredag d. 18. februar 2005 til lisbeth.moeller@ouh.fyns-amt.dk

Dagsorden:
1: Orientering fra centrene - kliniske aktiviteter, resultater, uddannelse og forskning

v/ Kirsten Eliasen RH, Inge Severinsen Skejby, Henrik Schmidt OUH, Dennis Bigler/Per Føge Jensen Gentofte, 
 Karsten B. Hindsholm Ålborg, Ricardo Sanchez Varde
2:  Implementering af ny hoveduddannelse i centrene v/ Lise Nørrekær RH, Niels Christian Melsen Skejby,
 Marianne Kjær Jensen OUH, Ester Malte Gentofte, Per Lambert Ålborg 
3:  Orientering fra EACTA. Carl Johan Jakobsen
4:  Thoraxanæstesiens fremtid? Ricardo Sanchez
5:  Evt.

Efter mødet er der frokost kl. 12.00 - 13.00

GE Medical Systems
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Tid Auditorium A Auditorium B Auditorium C Lokale D Foyer

09:00
Velkomst

   

Udstilling                          

kaffe                                   

frokost

09:30

10:00 Systemisk Infl ammation

10:30 KAFFE & UDSTILLING

11:00
Systemisk Infl ammation Neuroanæstesi & 

neurointensiv terapi
 

Workshop              

Hands - on 

Ekkokardiografi                            

11:30

12:00 Præ-kondinering

12:30
FROKOST & UDSTILLING

13:00

13:30 Fra blå lys til 

præhospital og 

akutmedicin

Respirationscenter - 

Historie og aktuel profi l

Gamle og nye værktøjer 

i den anæstesiologiske 

uddannelse

Workshop i

 luftvejshåndtering
14:00

14:30

15:00 KAFFE & UDSTILLING

15:30 Ekkokardiografi  til 
hæmodynamisk 

monitorering
Smerte & palliation

Lokale 

uddannelsesinitiativer

Klinisk 

Sygeplejeforskning16:00

16:30 Obstetrisk Anæstesi  

17:00
???

 

18:30
Festmiddag

02:00

Invitation

JUBILÆUMS-SYMPOSIUM
Fredag den 15. april 2005

Scandinavian Congress Center, Århus

Anæstesiafdelingen ved Århus Sygehus fylder 50. Dette fejres med et jubilæumssymposium 
på Scandinavian Congress Center den 15. april 2005 fra kl. 09:00 til 17:00. 

Der er lavet et bredt sammensat program for alle ansatte på de anæstesiologiske afdelinger. 
Dagen afsluttes med en stor festmiddag med god mad, vin, musik og dans.

Information og tilmelding: www.asa50.dk
Vi siger tak til støtter og sponsorer, der har gjort denne festlige dag mulig. 

Vi ser frem til stort fremmøde. Begrænset deltagerantal til workshops.
Lavere mødeafgift inden 15. februar.

Århus Universitetshospital
LOGO MANGLER

Fresenius Kabi
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TIVA til den syge patient
Peri & postoperative overvejelser
7. og 8. februar 2005

Mandag d. 7. februar
10.00-10.30 Registrering
10.30-10.45 Præsentation af patient ovl. Frank Samsøe Jensen
10.45-11.45 Basal kinetik for intravenøse stoffer ovl. Per Føge Jensen
 absorption, distribution, elimination, bolus kontra infusion, 
 steady state, hvordan med børn?
11.45-12.00 Hvorfor vælge en Tiva-anæstesi? ovl. Per Føge Jensen
12.00-12.45 Stress respons og kirurgisk patofysiologi ovl. Claus Lund
12.45-13.00 Diskussion
13.00-13.45 Frokost
13.45-14.45 Hæmodynamik proff. Niels Henry Secher
 - hvad sker der hos den kritisk syge patient
14.45-15.00 Diskussion
15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.30 Volumenstatus – den nødvendige væske ovl. Martin Skielboe
 - overhydreret patient – principper vedr. hæmofi ltration
16.30-17.30 Postere (5 x 10 min.)
19.00- Middag

Tirsdag d. 8. februar
09.00-10.00 Postoperativ smertebehandling ovl. Mads Werner
 - fysiologi – rationelt valg - valg
10.00-10.15 Diskussion
10.15-10.45 Kaffepause (inkl. tjek-ud)
10.45-11.45 Sedation ovl. Lynge Kirkegaard
 - god klinisk praksis
11.45-12.00 Diskussion
12.00-12.45 Frokost
12.45-14.00 Stofskiftet og ernæring hos den intensive patient ovl. Kurt Espersen
 - omsætning - ernæring
14.00-14.15 Diskussion
14.15-15.00 Optimeret operationsforløb ovl. Claus Lund
 - overvejelser, organisation og resultater ved fokusering
  på det optimerede patientforløb i en kirurgisk afdeling
 - hvorfor bruge et korttidsvirkende opiod til langvarig kirurgi
15.00-15.15 Diskussion
15.15-15.30 Afslutning

Arrangør:  GlaxoSmithKline
Sted:  Grand Park Hotel, Ørnumvej 6, 4200 Korsør.Tlf 58 35 01 10
Tidspunkt:  Mandag d. 7. februar kl. 10.00 til tirsdag den 8. februar kl. 15.30
Kursusafgift: 1.300,- kr. - overnatning er ikke inkluderet i prisen. Ønskes overnatning, bedes du nævne det i forbindelse 
 med din tilmelding til Pia Tolman, GlaxoSmithKline. Enkeltværelse koster 500,- kr. Dobbeltværelse 400,- kr.
  pr. person (afregnes direkte med hotellet inden afrejsen).
Tilmelding:  Senest den 14. januar 2005
Sendes til:  Pia Tolman, GlaxoSmithKline, e-mail: pia.c.tolman@gsk.com. tlf. 3536 9191
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Er der kapacitetsproblemer på de danske intensiv-afdelinger?
Symposium for alle anæstesilæger og sygeplejersker

onsdag d. 16. marts 2005, kl. 16.00-19.00
i auditorium 1, Rigshospitalet

Velkomst og introduktion v/ Jørgen Viby Mogensen

Mødeledere: Kurt Espersen/Tom Hartvig

1. Kapacitetsproblemer. Facts eller fi ction
 overlæge Kristian Antonsen, Hillerød sygehus

2. Kapacitetsproblemer set med den vagthavende læges øjne
 afdelingslæge Klaus Thornberg, H:S Rigshospitalet 

3. Kapacitetsproblemer set med sygeplejerskens øjne
 afd.sygeplejersker Anne Friis, Rigshospitalet

4. Kapacitetsproblemer set med samarbejdspartnerens øjne
 klinikchef Jakob Trier Møller, H:S Rigshospitalet

5. Kapacitetsproblemer set med den adm. overlæges øjne
 overlæge Jan Bonde, KAS Herlev 

6. Kapacitetsproblemer set med en sygehusadministrators øjne
 lægelig direktør Torben Mogensen, H:S Hvidovre Hospital

7. Set med sundhedspolitikers øjne - er der et problem? strategi?

8. Paneldiskussion med evt. løsningsforslag ved spidsbelastninger

Ca. kl. 19.00 er UFU vært ved et let traktement.

Arrangeret af: Afd. for Uddannelse, Forskning og Udvikling i anæstesiologi på H:S Rigshospitalet i sam
 arbejde med overlæge Kurt Espersen og Tom Hartvig, ITA/PITA , intensiv terapiklinik,  
 H:S Rigshospitalet
Deltagelse er gratis og alle er velkomne!
Tilmelding nødvendig og senest d. 1. marts 2005 til Tina Calundann på:
 e-mail: tina.calundann@rh.hosp.dk (tlf.nr. 3545 6602 – fax 3545 2950)
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Fællesmøde for
Dansk Cardiologisk Selskab 

og DASAIM
om hjertestop med fokus på 

hypotermibehandling

09.30-10.00: Kaffe og morgenbrød

10.00-10.30: Epidemiologi. Update fra Hjertestop-registeret 

10.30-11.00: Præhospital-behandling ved hjertestop 

11.00-11.30: Hypotermi-studierne 

11.30-12.00: Praktisk gennemgang af hypotermi-behandling 

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Hypotermi-behandling efter hjertestop. 
 Patofysiologi samt svenske erfaringer 
 v/ Hans Friberg

14.00-14.30: Patienten der ikke vågner op efter overstået 
 hypotermi-behandling 

14.30-15.00:  Kaffepause

15.00-15.30:  Neurologisk rehabilitering 

15.30-16.00:  Kardiologisk rehabilitering 

Dato: 7. april 2005
Sted: Radisson SAS Hotel - HC Andersen, 
Claus Bergs Gade 7, Odense
Arrangører: Kurt Espersen, Christian Hassager og Steen Pehrson
Ingen mødeafgift, men tilmelding nødvendig senest d. 25 marts 2004 
via e-mail til sekretær Tina Calundann, 
sekretariat@dasaim.dk (tlf. 3545 6602).

DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen

bestyrelsen@dasaim.dk  

Anæstesiudvalget 
anaestesi_udv@dasaim.dk  

Børneanæstesiudvalget  
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk  

Efteruddannelsesudvalget 
efterudd_udv@dasaim.dk  

Intensiv medicin udvalg 
intensiv_udv@dasaim.dk  

IT udvalg 
it_udv@dasaim.dk  

Kronisk smerteudvalg 
kronisk_smerte_udv@dasaim.dk  

Neuroanæstesiudvalg 
neuroanaestesi_udv@dasaim.dk  

Obstetrisk anæstesiudvalg 
obstetrik_udv@dasaim.dk  

Postmaster 
postmaster@dasaim.dk  

Postoperativ rehabiliteringsudvalg 
postop_rehab_udv@dasaim.dk  

Præhospital udvalg 
praehospital_udv@dasaim.dk  

Sekretariat 
sekretariat@dasaim.dk  

Thoraxanæstesiudvalg 
thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk  

Videreuddannelsesudvalg 
videreudd_udv@dasaim.dk      

Udvalgsformændenes adresser er 
fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk     

Webmaster 
webmaster@dasaim.dk  

Kasserer 
kasserer@dasaim.dk  

Redaktør af DASINFO 
redaktoer@dasaim.dk  

UEMS-repræsentant 
uems_rep@dasaim.dk  

Bestyrelsens sekretær 
best_sekr@dasaim.dk        

FYA’s hjemmeside
www.fya.suite.dk

Kommende DASAIM Årsmøder

DASAIMs Årsmøde 2005: 
3.-5. november (Århus)

DASAIMs Årsmøde 2006: 
2.-4. november (København)



Roche OMNI S
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.



Meeting Iceland Ltd
Sudurlandsbraut 30
IS 108 Reykjavik, 

ICELAND
Tel +354 588 9700
Fax +354 588 9701

meeting@meetingiceland.com www.meetingiceland.com/ssai2005

SSAISSAI--2005 in Reykjavik2005 in Reykjavik
June 29 June 29 –– July 3,July 3, 20052005

Visit our web-site at
www.meetingiceland.com/ssai2005www.meetingiceland.com/ssai2005

2288thth Congress of the Congress of the 
Scandinavian Society of Scandinavian Society of 

AnaesthesiologyAnaesthesiology &&
Intensive Care Medicine Intensive Care Medicine 

ReykjavikReykjavik –– IcelandIceland
June 29 June 29 –– July 3,July 3, 20052005

This is the best time This is the best time 
of the year to visit of the year to visit 
Iceland and therefore Iceland and therefore 
a golden opportunitya golden opportunity
to mix science with to mix science with 
pleasurepleasure

Reykjavik
wellcomes

you in 
2005



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
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Siesta i TS
Nyt anæstesiapparat
fra Dameca

integration
innovation
inspiration

Integreret gasmonitor
Innovativ touch screen interface
Integreret patientsystem
Inspirerende anæstesi arbejdsstation




