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Vi er et videnskabeligt selskab og vores formand har taget konsekvensen
i form af en doktordisputats. Et til lykke til ham og et til lykke til selskabet.
Det er ikke lige på det område, at vi anæstesiologer springer højest. Netop
derfor er det er en rigtig god ting, at vi nu har en med papirerne i orden ved
roret i et af de største videnskabelige selskaber i Danmark.
Det er gået op for psykiaterne, at der faktisk nogen som vil være anæstesiologer, ”Et hæsligt stressende fag” som psykiaternes forkvinde siger. De har i
denne sammenhæng bemærket en organisation for studerende: Studerendes
Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS). Læs nærmere om
hvad SATS er i Morten Lind’s indlæg her i Dasinfo og se eventuelt på www.
sats-danmark.dk . Psykiaterne må fundere over balancen imellem stress
og det at kede sig ihjel.
H.C. Andersen er kommet for at blive. Hans 200 års jubilæum betyder ekstra
opmærksomhed omkring hans person. Også inden for anæstesiologi havde
han nogle interessante betragtninger, som Preben Berthelsen bringer til
vores kendskab i dette DASINFO. En passant ligger der på www.dr.dk en
flot HC Andersen tidsmaskine, hvor de anæstesiologiske perspektiver dog
ikke berøres.
Vores professorer videregiver indtryk fra intensiv mødet (Palle Toft, Anders
Larsson) og Jørgen Viby Mogensen advokerer for et videnskabeligt møde
i Sverige med nogle personlige betragtninger. Lad det være til inspiration;
hvis I føler noget specielt for et møde, så skriv/beskriv det for os andre
gennem DASINFO. Lad os blive gjort opmærksomme på de møder, store
som små, I føler noget for.
G-EPJ er en meget abstrakt konstruktion som vi alle meget snart bliver
konfronteret med. Det er svært stof fordi alt det vi bare gik og gjorde, skal
opbrydes i enkeltdele, beskrives, evalueres og måske ændres radikalt. Bare
det at få stringent styr på begreber som hvad er et forløb, hvad er en indlæggelse, en hændelse …..Günther Schrader åbnede emnet i sidste nummer
og går nu lidt videre i overvejelser vi alle bør forholde os til!
Bedste hilsner
Stig
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Ultiva – fra operationsstue
til intensivafdeling
NY INDIKATION
Nu kan Ultiva anvendes som smertestillende
i forbindelse med respiratorbehandling.

Dette er et kortfattet resumé af de vigtigste egenskaber ved produktet. Yderligere oplysninger er nødvendige før brug. Indikation(er): Analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi. Ultiva
kan anvendes til at give analgesi til mekanisk ventilerede patienter. Dosering: Ultiva kan anvendes fra 1 år og opefter. Ultiva er kun til intravenøs brug. Ultiva doseres individuelt efter respons. Bolusinjektioner kan ikke anbefales til patienter med spontan ventilation. Kontraindikationer: Epidural og intrathekal brug på grund af indholdet af glycin. Ved kendt overfølsomhed over for indholdsstofferne og andre fentanylanaloger. Brug af Ultiva
som eneste stof ved anæstesiindledning. Forsigtighedsregler: Ultiva bør kun gives af anæstesiologisk trænet personale og kun i omgivelser med udstyr til overvågning og understøttelse af respiratorisk og kardiovaskulær
funktion. Færdighederne skal inkludere etablering og vedligeholdelse af frie luftveje og assisteret ventilation – især ved brug af Ultiva i den postoperative fase. Muskelstivhed kan opstå ved de anbefalede doser. Som med
andre opioider er forekomsten af muskelstivhed relateret til dosis og administrationshastighed. Som med alle potente opioider ledsages dyb analgesi af udtalt respirationsdepression. Derfor må remifentanil kun anvendes steder, hvor der er tilgængeligt udstyr til at overvåge og behandle respirationsdepression. Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med respiratorisk dysfunktion. Meget svækkede, hypovolæmiske, hypotensive og ældre
kan være mere følsomme for remifentanils kardiovaskulære virkninger. Da Ultivas virkning ophører meget hurtigt, er der ingen tilbageværende opioidvirkning 5-10 minutter efter seponering. Ved kirurgiske indgreb hvor postoperative smerter forventes, skal der gives analgetika før seponering af Ultiva. Som andre opioider kan remifentanil forårsage afhængighed. Anvendelse af Ultiva til mekanisk ventilerede patienter bør ikke strække sig længere end 3 døgn. Ved anvendelse på intensivafdelinger skal der tages højde for udvikling af tolerance, hyperalgesi og hæmodynamiske forandringer. Alternativ analgetika og sedativa bør administreres til patienten inden seponering af Ultiva. Interaktioner: Remifentanil nedbrydes ikke af plasmakolinesterase, og der forventes ingen interaktioner med lægemidler, der nedbrydes via dette enzym. I lighed med andre opioider nedsætter remifentanil
den dosis af inhalations- og intravenøse anæstesimidler og benzodiazepiner, der er påkrævet til anæstesi. Hvis dosis af samtidigt indgivne CNS-deprimerende lægemidler ikke nedsættes, kan en øget bivirkningsfrekvens forårsaget af disse midler forekomme. De kardiovaskulære virkninger af Ultiva (hypotension og bradykardi) kan forværres hos patienter, der samtidig får medicin med hæmmende virkning på hjertet, såsom betablokkere og calciumantagonister. Graviditet og amning: Der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser hos gravide. Ultiva bør kun anvendes under graviditeten, hvis behandlingsindikationen opvejer den potentielle risiko for
fosteret. Ammende mødre bør tilrådes at ophøre med amning i 24 timer efter indgift af remifentanil. Bivirkninger: Meget almindeligt (>10%): Kvalme, opkastning, hypotension, muskelstivhed. Almindeligt (1-10%):
Postoperativ skælven, bradykardi, akut respirationsdepression, apnø, postoperativ hypertension. Usædvanligt (0,1-0,9%): Hypoxi, obstipation, postoperative smerter. Sjældent (<0,1%): Asystole/hjertestop (som regel efter forudgående bradycardi og ofte hos patienter, der fik Ultiva i forbindelse med andre anæstesimidler), sedation (under opvågning efter generel anæstesi). Meget sjældent er der set allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, hos
patienter, der fik Ultiva i forbindelse med et eller flere anæstesimidler. Overdosering: På grund af kort virkningsvarighed begrænses de mulige skadelige virkninger af overdosering til tiden umiddelbart efter indgift. Der er
hurtigt respons på seponering, og basalværdierne nås inden for 10 minutter. Ved overdosering eller mistanke om dette gøres følgende: Afbryd administrationen af Ultiva,
oprethold frie luftveje, påbegynd assisteret eller kontrolleret ventilation med ilt og oprethold adækvæt kardiovaskulær funktion. Hvis respirationsdepression er forbundet med muskelstivhed, kan det være nødvendigt at give en neuromuskulær blokker for at lette assisteret eller kontrolleret ventilation. Til behandling af hypotension kan infusionsvæsker, vasopressorer og
anden understøttende behandling anvendes. Ved behandling af svær respirationsdepression og
muskelstivhed kan en opioid-antagonist (f.eks. naloxon) gives intravenøst som antidot. Pakninger og priser: Udlevering BEGR. Tilskud 0. Vnr 19 95 05 Infusionssubstans 5 x 1 mg 330,70 kr. Vnr 19 96 12 Infusionssubstans
5 x 2 mg 627,60 kr. Vnr 19 96 61 Infusionssubstans 5 x 5
mg 1.517,80 kr. Forkortet i forhold til det af
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Sundhedsstyrelsen godkendte produktreNykær 68, 2605 Brøndby
sumé, der kan fås hos Glaxo Tlf: 3635 9100
SmithKline (marts 2002)

Derfor ingen leder i dette nummer

Vores formand har taget endnu et trin
på den akademiske trappe
Fredag den 4. marts, kl. 14.00 forsvarede
dr. med. overlæge, ph.d., DEAA Hans Kirkegaard sin doktorafhandling ved Aarhus
Universitet. Afhandlingens titel: ”Clinical
aspects of recovery from neuromuscular
block induced by non-depolarising neuromuscular relaxants with an intermediate
duration of action”. Forsvaret fandt sted i
Anatomisk Institut, Universitetsparken i
Århus. De officielle opponenter var professor Lars. I. Eriksson, Karolinska Sjukhuset,
Stockholm, og professor, dr.med. Jørgen
Viby Mogensen, H:S Rigshospitalet.
Det var en flot dag, Hans havde planlagt
til sin optræden. Skingrende frost, sol og
sneklædt landskab. Tropperne samledes
og proceduren fulgte alle regler. Ud over
de to opponenter, var Else Tønnesen til
stede som repræsentant for fakultetet. Kl.
14.00 startede proceduren. Først et kort
rids af arbejderne ved Hans Kirkegaard

og derefter tog professor Lars. I. Eriksson
sig af at gennemgå en række af arbejderne
sammen med Hans. Det var en nøje gennemgang og der var mange små detaljer
man godt lige ville have en afklaring på.
Det fik man så, og derefter tog Jørgen
Viby Mogensen fat.
Professor Jørgen Viby Mogensen
skitserede kort, hvorfor vi egentlig var
samlet denne dag – for papirerne var allerede underskrevne! Jo, ”vi skal sikre
os at det er dig (Hans, red.), der har lavet arbejderne og, at du forstår og kan
håndtere materien”. Først evaluering af
selve disputatsoplægget, som blev sammenholdt med retningslinierne fra Århus
Universitet. Dernæst en gennemgang af
de resterende arbejder. Atter minutiøs
gennemgang og det blev en lang, men
meget vedkommende eftermiddag. Der
var også mod fra opponenter og fra Hans
til at berøre mere følelsesmæssige aspekter som grupperinger inden for forskellige forskermiljøer i det pågældende felt;

udelukkelse, fairness osv. Hans blev flere
gange rost for sin ihærdighed derude,
hvor han nok havde kæmpet lidt imod
”dem på bjerget”, som han udtrykte det.
Kl.17.30 var vi igennem de mere formelle
dele og mange hastede hver til sit, for der
var kun 1 time til 2. akt.
Jeg skulle lige ud til Tåstrup og have
noget andet tøj på. Spurgte lige 8-10 århusianere hvor Tåstrup lå – tomheden i deres
øjne gjorde mig noget bekymret, men jo
– 15 km uden for Århus ligger et super bed
and breakfast www.taastrupgaard.dk
Hurtig omklædning og så til Tranbjerg
kro (kun 2 minutter forsinket). Her blev
Hans fejret. Hans’ familie, mange læger fra
Århus, de to opponenter og mange andre
var til stede. Det var en meget vellykket
fest med super mad, utallige taler og mottoet ”jo mere I drikker jo billigere bliver
det, omsat i mikromol/kg..BMI..…”.

Stig Yndgaard
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Pas på dem vi holder af!

Forkortet produktresumé for Sevorane®
D.Sp.Nr. 9217. Specialitetens navn: Sevorane. Deklaration: Sevofluran.Lægemiddelform: Opløsning til inhalationsdamp.
KLINISKE OPLYSNINGER:
Indikationer: Universel anæstesi. Dosering: Anæstesiindledning: Inhalation med sevofluran 0,5-1,0% i O2/N2O stigende med 0,5-1% op til maksimal 8%
hos børn og voksne indtil ønsket anæstesidybde. Anæstesivedligeholdelse: Inhalation med 0,5-3% sevofluran i O2/N2O. Kontraindikationer: Uforklarlig
feber eller leverpåvirkning efter anæstesi med halogenerede anæstesimidler. Bør ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt disposition for malign
hypertermi. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Sevofluran er uterus-relakserende og nedsætter den uteroplacentale gennemblødning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi. Anvendelse af moderat hyperventilation ved neurokirurgiske indgreb anbefales for at modvirke 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 4050 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 ringe 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. Disulfiram hæmmer metaboliseringen.
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER:
Indholdsstoffer: Sevofluran. Uforligeligheder: Ingen. Opbevaringstid: 2 år. Særlige opbevaringsforhold: Ingen. Emballage: Plastikflaske. Instruktioner 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. Markedsføringstilladelse 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

INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG
Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet 3.-5. november 2005 i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
- ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence – fredag d. 4. november 2005
- udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag?
- ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen

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

Posterkonkurrence:

Bedste poster præmieres med kr. 2.000.-

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

Vejledning for udfærdigelse og indsendelse af videnskabelige bidrag til årsmødet:
Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den
videnskabsetiske komité og om beregninger vedrørende det inkluderede antal patienter. Mindst én af forfatterne skal være
anæstesiolog eller under uddannelse hertil. Postere kan præsenteres på dansk eller engelsk.
Abstracts inddeles i (se abstract-form):
1. Titel, forfatter(e), institution, e-mail på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere arbejdet
2. Introduktion
3. Metoder
4. Resultater
5. Diskussion
6. Konklusion
7. Maks. 2 figurer eller tabeller
8. Maks. 3 referencer
Abstracts må ikke fylde mere end 500 ord, af hensyn til spaltepladsen i DASINFO. Undlad at benytte funktioner, der danner
referenceliste o.lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstract-form på www.dasaim.dk
til DASAIM’s sekretariat senest d. 1. august 2005.
Forfattere, hvis abstract udvælges til foredragskonkurrencen vil, for at sikre en glat afvikling af konkurrencen, blive anmodet
om at præsentere deres foredrag som Power-Point-præsentation, installeret på medbragt CD. Organisationskomiteen vil tilse,
at der forefindes bærbar PC med CD-Rom-drev.

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen:
Tidligere publikation: Bidragene må ikke tidligere have været offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift,
men må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster.
Vurdering: Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for
anæstesiologi og intensiv terapi:
Emnet:
Problemformuleringen:
Metoder:
Resultaterne:
Konklusionen:
Fremstillingen:

Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt?
Klar og velvalgt?
Relevante, veludformede? Etiske problemer?
Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget?
Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?
Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen:
1. Valg af problemformulering
2. Metoden, egnethed
3. Resultatet

4. Betydning af resultatet
5. Præsentation, skriftlig
6. Præsentation, mundtlig

Organisationskomitéen
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Stil krav om en komplet løsning …

»Min største POCT-udfordring?
Jeg ønsker blodgasudstyr, jeg ikke
behøver at bekymre mig om«

... forlang en ABL800 FLEX

Ethvert hospital har unikke analysebehov. Derfor tilbyder Radiometer markedets mest ﬂeksible
totalløsning til måling af blodgas. Vi ved, at hospitaler ikke blot kræver analyseudstyr - men en
omfattende totalløsning, som giver brugeren frihed til at fokusere på patientbehandling.
ABL800 FLEX er en totalløsning, som kombinerer Radiometers mest avancerede
blodgasudstyr med vores nye FLEXCARE- og FLEXPAC-programmer.

ABL800 FLEX hjælper med at effektivisere måling af patientprøver – kun få manuelle trin
skal gennemføres, før analyseresultatet foreligger. Herved sikres optimal kvalitet,
sikker og nem adgang til data og mere tid til patientbehandling.
Kontakt os for yderligere information.

Radiometer Danmark A/S

Åkandevej 21, 2800 Brønshøj
www.radiometerdanmark.dk
Tlf 38 27 28 29 • rdan@radiometer.dk

”… en ypperlig og velsignet Opfindelse”
Om Andersen, Simpson og Æter
I 200 året for H.C. Andersens fødsel bliver hans livs eventyr igen endevendt. På
forunderlig vis har dette eventyr også en
anæstesiologisk side.

midtpunkt ved talrige selskaber i de højeste cirkler. Men i begyndelsen af august
havde han fået nok af London.

Historien
Forhistorien
Den 16. oktober 1846 demonstrerede
William T.G. Morton æters vidunderlige
evne til at ophæve smerte ved kirurgiske
indgreb. Nyheden spredtes på få måneder
rundt om hele jorden.
I 1846 blev H.C. Andersens eventyr for
første gang oversat til engelsk. De gik herefter også deres sejrsgang verden rundt til
trods for, at mange finesser i eventyrene
var gået tabt ved oversættelserne først til
tysk og siden til engelsk.
I juni 1847 startede H.C. Andersen en
promotion-tour i Storbritanien på opfordring af William Jerdan, redaktøren af
Literary Gazette. En anden skandinav
havde vist vejen og gødet grunden. Andersens hjerteveninde, nattergalen Jenny
Lind, havde nemlig allerede lagt London
for sine fødder i 1847-sæsonen. Og det i
en sådan udstrækning, at Underhuset - i
3 tilfælde - havde måtte udskyde afstemninger fordi for mange medlemmer var
i operaen.
Andersen begyndte touren i London.
Trods meget begrænsede kundskaber i
engelsk blev han, til sin udelte tilfredshed,

Et af H.C. Andersens litterære forbilleder
var den skotske forfatter Walther Scott.
Det blev derfor arrangeret, at Andersen
kunne besøge Skotland. Efter 2 dages
togrejse ankom han den 10. august 1847
til Edinburgh og blev indlogeret i den
danske bankierfamilie Hambro’s sommerresidens. Også i Edinburgh blev han
overvældende feteret. Til sidst i en sådan
grad, at han - nervøs og udmattet - måtte
takke nej til en invitation fra prins Albert
og dronning Victoria til at besøge dem
ved Loch Laggan.
Heldigvis, for denne historie, accepterede Andersen en middagsinvitation fra
Hambrofamiliens skotske læge - James
Young Simpson.
Tirsdag den 17. august ”mødtes vi hos
Dr. Simpson, hvor der i den store Aftencirkel
blev gjort flere Forsøg med Æther-Indaanding; det var for mig uskjønt, især at see
Damer komme i denne Drømme-Ruus, de
loe med aabne, døde Øine, der var noget
Uhyggeligt deri, og jeg udtalte det, erkjendende, at det var en ypperlig og velsignet
Opfindelse, til at benytte ved en smertelig
Operation, men ikke til at lege med, (.....)

det var en Uret, var at friste Gud;” (H.C.
Andersen: Mit Livs Eventyr).
På det tidspunkt hvor Simpson underholdt sine gæster med postprandiale
æterinhalationer var han professor i fødselsvidenskab i Edinburgh og kendt som
den, der først anbefalede og anvendte æter
til obstetrisk analgesi (J.Y.Simpson: Notes
on the Inhalation of sulfuric Ether in the
Practice of Midwifery, februar 1847). Men
det var hans senere opdagelse af chloroforms bedøvende virkning, der sikrede
ham umisteligt verdenomspændende ry.
(J.Y.Simpson: Notice of a new anaesthetic
Agent, as a Substitute for sulfuric Ether
in Surgery and Midwifery, november
1847).
Selvom oplevelsen hos Simpson gjorde
så dybt et indtryk på Andersen, at han
medtog den i førsteudgaven af selvbiografien - Mit Livs Eventyr i 1855, så omtalte
han ikke senere i sit forfatterskab den
”ypperlige og velsignede Opfindelse”.
Kilder:
1.Ole Secher: Hans Andersen and James Young Simpson. Brit J Anaesth (1972)44,1212.
2.Thomas W. Baillie: Hans Christian Andersen’s visit
to James Young Simpson. SMJ (2004)49,82.
3.Jackie Wullschlager: H.C.Andersen - en Biografi.
Hans Reizels Forlag 2002.
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Intensiv symposium
Hindsgavl Slot, januar 2005
Intensiv symposiet, som igen var arrangeret i fællesskab af DSIT og DASAIM blev
en succes, idet 150 anæstesiologer deltog.
Udover danske foredragsholdere deltog
flere nordiske kolleger og en enkelt læge
fra kontinentet.

Blødning
Foredragsrækken blev påbegyndt af overlæge Pär Johansson (PJ) fra klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet. PJ har
arbejdet på anæstesiafdelinger i adskillige
år trods sin specialisering til klinisk immunolog. PJ redegjorde for anvendelsen af
aktiveret recombinant faktor VII (rFVIIa).
RFVIIa blev først anvendt til patienter med
haemophilia i 1983. Indgift af rFVIIa udløser ikke noget immunologisk respons hos
patienten. RFVIIa stimulerer trombindannelsen på aktiverede trombocytter og medfører herved massiv trombindannelse. Ved
hjælp af dette trombin ”burst” bypasses
intrinsic pathway i koagulationssystemet.
Da rFVIIa binder sig til trombocytter, som
er aktiveret med trombin, er forekomsten
af trombocytter og trombin essentiel for
effekten (Monroe DM, British Journal
Haematol 1997:99:542-47).
RFVIIa blev første gang anvendt til traumepatienter på en israelsk patient, der var
blevet såret af et skudsår i 1999 (Keneth
G et al, Lancet 1999:354:879). Siden er
forbruget af rFVIIa øget kraftigt, idet der
er blevet anvendt 700.000 doser af 90 µg/
kg givet som enkeltdoser eller gentagne
enkeltdoser. Dosis har varieret fra 5 til 320
µg/kg. Trods den prohæmostatiske effekt
af rFVIIa angives frekvensen af tromboemboliske episoder som 24/100.000 (Aledort
LM, J Thromb Haemost 2004:2:1700-08).
RFVIIa har således en god sikkerhedsprofil. Det vides ikke, hvor den optimale
dosis befinder sig på en skala fra 40 til
400 µg/kg. Ligeledes er der usikkerhed
om doseringstidspunktet; skal man give
behandling tidligt eller sent i forløbet af
en blødningsepisode.

10 · DASINFO · April 2005

RFVIIa er blevet undersøgt i forbindelse
med levertransplantation, partiel hepatektomi ved patienter med eller uden cirrhose og til patienter med levercirrhose
og blødende oesophagusvaricer uden, at
der var forskel på mortalitet og morbiditet
sammenlignet med kontrolgrupperne.
Derimod har man i andre randomiserede
undersøgelser observeret positiv effekt
af rFVIIa i form af reduceret forbrug af
blodtransfusioner ved prostatektomi, ved
kirurgi på forbrændinger samt ved stumpt
og penetrerende traume. Endvidere har
rFVIIa kunnet reducere hæmatomets
volumen ved intrakraniel blødning. Selv
om rFVIIa reducerede mængden af blodtransfusioner, øgede det ikke overlevelsen
signifikant ved stumpt eller penetrerende
traume. Efter kirurgi for forbrændinger
efterfulgt af hudtransplantation, var der
en tendens til øget graft overlevelse ved
anvendelse af rFVIIa. Undersøgelser har
endvidere vist, at rFVIIa tilsyneladende
ikke øger tromboserisikoen ved patienter
med SIRS hvor rFVIIa endvidere reducerer koncentrationen af IL-6 i blodet. Det er
et åbent spørgsmål om rFVIIa har en effekt
på inflammationen, om det kan anvendes
til okkult blødning på intensivpatienter
uden at øge risikoen for MODS eller om
det har en plads efter by-pass kirurgi og
eventuelt ved ECMO.
PJ understregede vigtigheden af at
indgive nok friskfrossen plasma (FFP)
og trombocytter før behandling med rFVIIa. Indgift af FFP og trombocytter har
været forskellig fra studie til studie. På
Rigshospitalet anvendes rFVIIa 100 µg/kg
som bolus, eventuelt efterfulgt af fornyet
bolus efter 30 minutter. Før behandling
med stoffet er patienterne behandlet med
trombocytkoncentrat samt FFP, eventuelt fibrinogen for at sikre tilstedeværelse
af de nødvendige blokkomponenter for
fuld effekt af rFVIIa. På Rigshospitalet
er overlægen på klinisk immunologisk
afdeling gate-keeper for anvendelsen af

rFVIIa, som foregår i samarbejde med
anæstesiologerne. Såfremt man ønsker
at anvende rFVIIa, uden at klinisk immunologisk afdeling er enig, kan man gøre
dette, men afdelingen må så selv betale
udgiften. PJ håber, at vi i fremtiden kan
blive enige om, at have få koordinerende
læger til varetagelse af denne sjældne og
bekostelige behandling.
Næste forfatter på denne første session på mødet, som omhandlede blødning,
var Marcel Levy (ML), som er ledende
overlæge på en stor internmedicinsk
afdeling i Amsterdam. ML har en lang
publikationsliste omhandlende inflammation og koagulation. Dagens emne
var strategier til at reducere blodtabet ved
nonkirurgisk blødning. ML redegjorde for,
at postoperativ blødning er en hyppig årsag til reoperation ved thoraxkirurgi og
reoperation er korreleret med forhøjet
morbiditet og mortalitet. Endvidere er
blødning den næst-hyppigste årsag (efter
CNS-skade) til død ved traumer (Shackford SR, Arch Surg 1993:128:571-75). ML
anførte, at der var flere muligheder for at
reducere blødning. Der var således lokal
kontrol af blødningskilden, mulighed for
at påvirke cirkulationen, transfusionsproblematikken. ML’s forelæsning ville
primært dreje sig om prohæmostatiske
medicamina. Årsagen til fortsat blødning
er hos patienten oftest en kombination af
påvirkning af flere faktorer i koagulationssystemet, således ofte en kombination af
trombocytopeni, trombocytopati, mangel
på koagulationsfaktorer, øget fibrinolyse
og antikoagulantia. Den primære hæmostase kræver udover trombocytter også
en rimeligt normaliseret hæmatokrit for,
at trombocytterne har optimal funktion.
Således bør man ikke tillade, at patientens
hæmatokrit falder under ca. 24.
ML gennemgik prohæmostatiske
stoffer. Desmopressin, en modifikation
af vasopression, reducerer en forlænget
blødningstid hos patienter med en defekt

i den primære hæmostase ved at frigøre
faktor VIII og von Willebrands faktor.
Samtidigt frigøres plasminogen aktivator. Desmopressin kan således bruges til
patienter med von Willebrands sygdom,
men også til patienter med uræmi, leverinsufficiens og efter forlænget blødningstid i
forbindelse med acetylsalicylat (Mannucci
PM, Blood 1997:90:2515-21). Af prohæmostatiske medicamina fremhævede ML
stoffer som hæmmer fibrinolysen; såsom
Aprotinin og Cyklokapron (traneksamsyre). Metaanalyser har vist, at disse stoffer kan reducere mortaliteten, behovet for
reoperation og reducere antallet af blodtransfusioner efter thoraxkirurgi (Levy M,
Lancet 1999:354:1940-07). Da Aprotinin og
Cyklokapron påvirker den samme kaskade
i fibrinolysen meget effektivt; bare med forskellige angrebspunkter, bør man ikke give
disse præparater samtidigt til den enkelte
patient. Ved anvendelsen af prohæmostatiske medicamina er risikoen for trombose
ikke stor, således har man registreret 16
serious adverse evence, hvoraf ikke alle er
trombose, ud af 1957 behandlinger. Endvidere nævnte ML, at koagulationssystemet
er under revurdering. Det er tvivlsomt, om
den interne gren af koagulationssystemet
findes in vivo (aktiveres kun ved eksponering i reagensglas) og koagulationen
påbegyndes ved fremkomst af tissue factor.
RFVIIa kan dog fungere uden fremkomst
af tissue factor.

Intensiv terapi af børn
Den anden session på mødet omhandlede
børn på intensivafdeling, ved Claes Frostell
(CF), som nu er professor i anæstesiologi
og intensivmedicin på Huddinge Hospital,
Karolinske Sjukhuset i Stockholm, men
som i adskillige år var chef på børneintensivafdelingen på Astrid Lindgren Børnehospitalet. CF startede med at nævne,
at man på børneintensivafdelinger ikke
alene behandler et barn, men en hel familie. CF advokerede for god fiksering af
venflons, idet CVK udgør en risikofaktor.
Data fra Sverige har vist, at klientellet på en
børneintensivafdeling bestod af 12% traumepatienter, 4% intoksikerede patienter,
11% respirationsinsufficiente, 32% hjertepatienter, 11% neurologiske, mens 4% blev

indlagt pga. infektion. Efter udskrivning
fra børneintensivafdelingen observeredes
en 5%’s mortalitet indenfor det første år.
Den bedste overlevelse fandt man hos traumepatienter efterfulgt af hjertepatienter,
neurologiske patienter og til sidst respirationsinsufficiente patienter.
Monitoreringen på børneintensivafdelingen var mindre invasiv og mere klinisk
orienteret, idet man observerede kapillær fyldning, hudfarve, fontanelle samt
leverstørrelse. Ved påsatte elektroder registreredes EKG og respirationsfrekvens,
endvidere monitoreredes iltsaturation,
diurese, temperatur og legemsvægt.
Ifølge CF fødes 5 ud af 1000 børn med
hypoksisk respiratorisk svigt. Alveolære
årsager bør adskilles fra persisterende
pulmonal hypertension vha. røntgen af
thorax og EKKO. Respiratorisk distress
syndrom afhænger af gestationsalderen.
Frekvensen er således 40% ved børn født
før 30. uge og kun 5% ved børn født efter
34. uge. De alveolære årsager behandles
med open lung koncept og surfactant tidligt i forløbet. Anvendelse af surfactant
reducerer frekvensen af pneumothorax og
mortaliteten (Jobe AH, N Engl J Med 1993:
328:861-68). CF intuberede børnene ved
en CO2 > 9 kPa og foretrak nasal tube ved
børn op til 5 år. Initial respiratorindstilling
var frekvens 30, PEEP 4, tidalvolumen 5
– 7 ml/kg. Trykkontrolleret ventilation
blev foretrukket over for volumenkontrolleret ventilation, men bedst var, såfremt
en form for assisteret vejrtrækning kunne
etableres frem for kontrolleret.
Under den efterfølgende diskussion anførte læger fra Rigshospitalet, at man her
på Pædiatrisk Intensiv afdeling anvendte
cuffede tuber og volumenkontrolleret
ventilation.
CF plæderede for ny teknik ved genoplivning af nyfødte, nemlig i form af forsigtig
ventilation og tidlig surfactant (Pediatric
Res 1997:42:348-55).
På den svenske intensivafdeling havde
man mindst en venflon i enten mediana
cubitii, saphena magna eller vena jugularis
externa. Såfremt centralt venøs kateter
(CVK) skulle anlægges akut, foretrak man
vena femoralis. Anlæggelse af CVK foregik
under steril afdækning som en operation,

barnet i generel anæstesi og med kontrolleret luftvej. Arteriekanyle blev anlagt i
udvalgte tilfælde. Ved påvirket cirkulation
anbefalede CF at forsøge indgift af væske
10 ml/kg, idet børn tolererede overhydrering bedre end dehydrering sammenlignet
med voksne. Isoton NaCl blev foretrukket
ved isoton dehydrering. Ved børn under et
år blev anvendt 10% glukose suppleret med
krystalloider i form af NaCl 20 mmol/l.
CF anbefalede, at børn, indlagt med
traumer og blødning, blev observeret i
hvert fald 24 timer på intensivafdeling, idet
børnenes tilstand hurtigt kunne forværres
med udvikling af shock. Ved intrakranielle
traumer har man observeret, at nyfødte
klarer sig med et cerebralt perfusionstryk
på 30-40 mmHg, hvorfor perfusionstrykket bør holdes ≥ 50 mmHg. Ved børn, som
ved voksne, bør intrakraniel monitorering
overvejes ved neurotraume, idet fontanellen lukker ved et års alderen. Ved børn,
selv de meget præmature, bør man have
smertebehandlingsprotokoller. Første
analgetika er paracetamol efterfulgt af
opioider og eventuelt en form for regional
analgesi. I Sverige transporterede man ofte
børn mellem de pædiatriske centre; under
en sådan transport var altid to trænede
personer tilstede. Børnene blev sikret
med to intravenøse adgange og rigelig
anvendelse af plastre. De blev intuberet på
liberal indikation og de nødvendige stoffer
var før transporten optrukket i relevante
blandinger.

Ernæring til intensivpatienter
Herefter havde Jan Wernemann (JW),
der også er professor i anæstesiologi og
intensiv terapi på Huddinge Hospitalet,
Karolinska Instituttet, Stockholm, et indlæg om ernæring. JW anførte, at de fleste
intensivpatienter, som ernæres enteralt
får for lidt, men færre får for meget. JW
præsenterede materialer for det typiske
kalorieindtag hos intensivpatienter, der
fordelte sig klokkeformet omkring et indtag på 1500 kcal/dag (Woodcock NP, Nutrition 2001:17:1-12). Sammenlignet med
TPN er enteral nutrition den foretrukne
rute. Hvad angår indtagelse af en sufficient
mængde kalorier er den parenterale rute
enteral nutrition overlegen. De artikler,
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hvor enteral nutrition er sammenlignet
med TPN, er der stor variabilitet i mortalitets- og infektionsfrekvens. Halvdelen
af patienterne er traumepatienter, specielt neurotraumepatienter og i de fleste
arbejder, som indgår i metaanalyserne
er der inkluderet 40-50 patienter. Der er
ingen forskel på mortaliteten ved enteral
nutrition sammenlignet med parenteral
nutrition, men frekvensen af infektioner er
betydeligt lavere ved enteral nutrition. Infektionsfrekvensen er tydeligt relateret til
varigheden af den parenterale ernæring.
Ifølge JW er der enighed i Europa om,
at immunonutrition med en blanding af
anginine, nukleotider og fiskeolier ikke
bør anvendes til kritisk syge patienter
(Heylan DK, Intensive Care Medicine
2003:29:669-71). Da undersøgelser har
tydet på forøget mortalitet ved indgift af
disse 3-stofs immunonutritions ernæringer,
påhviler det, ifølge JW, firmaerne at udføre
undersøgelser, som kan påvise, at immunonutritionen er uden forøget mortalitet
og har en gavnlig effekt (Bertolini G, Intensiv Care Med 2003:29:834-40). Derimod
mente JW, at glutamin alene måske havde
en rolle som tilsætning til nutrition. Lavt
glutaminindhold i plasma er korreleret
med en dårlig prognose. Glutamin forbruges nemlig af enterocytter og immunokomponente celler. Glutaminindholdet i
plasma kan normaliseres ved tilsætning af
stoffet intravenøst. Glutamin dannes dels
ved proteindegradering, primært ved de
novo syntese og kan som sagt tilsættes intravenøst eller peroralt. Der er kun udført
få studier med glutamintilsætning alene og
der er stor variabilitet i mortaliteten i disse
studier (Novak, Critical Care Medicine
2002:30:2022-29). Hos kirurgiske patienter
synes tilsætning af glutamin at reducere
infektionsfrekvensen og hospitalsopholdet.
JW var ikke overbevist om, at glutamin
havde en effekt hos kritisk syge patienter
(i modsætning til de kirurgiske patienter).
Men da der ikke var nogen væsentlige
kontraindikationer til tilsætning af glutamin, havde JW initieret et skandinavisk
studium, hvor tilsætning af glutamin til
ernæringen hos kritiske syge skulle evalueres. Man havde planlagt at inkludere 1000
patienter og det ville så være den største

12 · DASINFO · April 2005

undersøgelse af nutrition til dato. JW har
indtil videre inkluderet ca. 100 patienter og
appellerede til danske intensivafdelinger,
som ønskede at være med i studiet.
JW var efter eget udsagn ikke mere end
hardcore intensivist og når JW gik stuegang, forsøgte han at foregå med et godt
eksempel; dvs. huske at vaske hænder og
huske at spørge pænt til sygeplejerskerne
angående hvordan det gik med ernæringen af patienterne. Ernæringsmålet burde,
ifølge JW, være omkring 25 kcal/kg, gerne
i form af kombineret indgift af enteral
nutrition og TPN. I denne rekommandation indregnes også kalorier, som fås fra
protein. De kalorier, som blev indgivet
hos patienter, som fik Propofol infusion,
burde inkluderes i ernæringsskemaet. På
JW’s afdeling havde man to typer enteral
nutrition: standard og fiberrig.

Mennesket bag patienten
Om aftenen var der festmiddag efterfulgt
af musik og dans. Trods dette, mødte deltagerne fuldtalligt op næste morgen til en
veloplagt hospitalspræst, Christian Busch
(CB) fra Rigshospitalet. CB talte om mennesket bag patienten og inddelte patienters
måde at tænke på i kronologisk orden.
Således var der det traditionelle menneske,
forankret i Gud, konge og fædreland med
præsten, som en væsentlig autoritet. Disse
patienters gode død var præget af tilgivelse
og fred. Menneskesynet ændrede sig efter
1. verdenskrig og fra 1918 til ca. 1968 har vi
det moderne menneske præget af privatliv,
ønsker om at være uafhængig, stor tro på
læger som autoritet og for hvem den gode
død var brat, let og privat uden ønske om
at være til last. Dette menneskesyn præger
typisk de lidt ældre patienter, vi ser på
hospitalerne. CB karakteriserede herefter
menneskesynet, som opstod fra 1968 til
nu, som det sen-moderne menneskesyn.
Dette var præget af følelser, ønske om
vækst (husk det i stillingsopslag), valgmuligheder og kontrol. Hos det sen-moderne menneske er lægen som autoritet
erstattet med rådgivere, typisk af feminin
observans. Det sen-moderne menneskes
opfattelse af den gode død er præget af
ønsket om at have levet, meningsfuldhed
og åbenhed.

Mens et menneske tidligere døde sin
egen død til sin egen tid, er døden på intensivafdelinger i dag ofte en teambeslutning. Problemet opstår, når team’et ikke
er enige om rette tidspunkt for dødens
indtræden. En teamafslutning af et livsforløb må være i fuld konsensus mellem
teamdeltagerne. Man spurgte fra salen
CB, om man burde vække intensivpatienten i tilfælde af forestående død. Såfremt
der var tale om et ældre menneske med
det såkaldt moderne livssyn, ville svaret
sandsynligvis være nej. Ved et postmoderne menneske vil svaret afhænge af,
om patienten havde mulighed for at blive
habil ved vækning. Vores kritisk syge septiske patienter med multiorgandysfunktion
inkluderet septisk encephalopati, bliver
i modsætning til dette ikke habile ved
vækning, hvorfor vækning (forfatterens
egen mening) ikke er hensigtsmæssigt.
CB redegjorde for, hvordan sygeplejerskernes etik var præget af omsorg, tætte
relationer til patienten, ønsker om helhed,
nærhed og pessimisme. Lægernes etik var
præget af handling, færdighed, videnskab,
distance og optimisme. I øvrigt reagerer
mænd og kvinder forskelligt på sorg ifølge
CB. Hospitalspræsten havde således ofte
været advokat for mænd overfor familie,
hustruer, kvindelige sygeplejersker, som
ønskede og forventede en typisk feminin reaktion på sorg præget af gråd. Som
et supplement til diskussionen om for
få intensivsenge til mange kritisk syge
patienter, supplerede CB med et citat af
Tiedemann, ”vi kan mere end vi har råd til
og får aldrig råd til det, vi kan. Men aldrig
på et enkelt individ”.

Registrering og outcome
Herefter fulgte Hans Flaatten (HF), der er
overlæge på intensivafdelingen på universitetshospitalet i Bergen med et foredrag om
de tiltag vedrørende langtidsregistrering af
intensivpatienter, som var igangsat. Drivkraften bag HF’s registreringsarbejde var
en lyst til at modbevise de gamle påstande
om, at intensivpatienter er gamle; de dør
alle sammen og de koster alt for mange
penge. HF etablerede en database i 1996,
hvor alle patienter blev registreret med
SAPSII score og APACHEII score, SOFA

score, procedure- og diagnosekoder. Da
undersøgelserne tyder på, at post-ICU patienter har forøget morbiditet og mortalitet
efter udskrivningen i op til 1 til 3 år (Niskanen et al, Crit Care Med 1996:24:1962-67),
ønskede HF i Bergen at oprette en postICU klinik. Klinikken blev initialt oprettet
som et projekt og blev bemandet med en
sygeplejerske og ¼ læge. I denne postICU klinik kontaktede man patienterne pr.
telefon, brev eller ved indkaldelse til klinikken. Patienterne blev undersøgt 3, 6 og 12
måneder efter udskrivelse fra intensivafdelingen. Udover selvfølgelig overlevelse,
registrerede man deres funktionsniveau og
livskvalitet samt eventuelt tilstedeværelse
af posttraumatisk stress. Den bedste kontakt opnåede man mellem 3 og 6 måneder
efter udskrivelsen, idet patienterne stadig
havde en vis hukommelse for indlæggelsen og problemerne var nye og således
kunne afhjælpes i tide. 43% af patienterne,
udskrevet fra intensivafdeling kunne intet
huske fra deres indlæggelse dér og kun
16% kunne huske informationer, som de
havde fået under opholdet på intensivafdelingen. HF’s ICU-registrering er beskrevet
i flere artikler i Intensive Care Medicine
(Intensive Care Medicine 2001:27:105-11,
2002:28:1110-16, 2003:29:2149-56).

De vigtigste intensiv-nyheder fra 2004
Det sidste indslag på symposiet var et resume fra året, der gik, ved de tre professorer.
Palle Toft redegjorde for Sentinental Events
Evaluation studiet, som er et multinationalt
one-point studie, udført 21. januar 2004,
hvor man registrerede alle utilsigtede
hændelser på en række intensivafdelinger.
Der var 38,9 utilsigtede hændelser på 100
patientdage, hvilket groft udregnet svarer
til ½ utilsigtet hændelse pr. patientdag.
Alder, sygdomssværhedsgrad, behandlingsniveau korrelerede med mængden
af utilsigtede hændelser. Hospitalets størrelse og intensivafdelingens størrelse samt
mængden af udskrivninger og indlæggelser på intensivafdelingen korrelerede ikke
med frekvensen af utilsigtede hændelser.
Der var mange utilsigtede hændelser i dagtiden, frekvensen faldt ved vagtskiftet for
at stige igen i aftenvagten og falde til lavt
niveau natten igennem. Hovedparten af

de utilsigtede hændelser, 39%, var katetre,
drop og diverse dræn, som displaceredes.
25% var forkert medicinering, udstyr 22%,
mens tubeproblemer udgjorde 9%.
PT redegjorde kort for Pachman studiet fra England. Studiet er et multicenter studium med vurdering af effekten af
anlæggelse af Swan-ganz (SG) katetre.
SG katetre ændrede behandlingen, hvad
angår pressorstoffer i 15% af tilfældene
og hvad angår væskebehandling i 15%
af tilfældene. Imidlertid kunne man ikke
påvise nogen forskel på mortalitet imellem
de to grupper. Måske fordi undersøgelsen
er underpowered.
Med dette studium bekræftede man
tidligere udførte studier og metaanalyser
(JAMA 1996:276:881, CCM 1996:102:216,
New Horizons 1997:5:268, NEJM
2003:348:5), som ikke har vist nogen reduceret mortalitet ved anvendelse af SG.
Årsagerne kan være, at denne information,
som SG giver, ikke har nogen nytte, ikke
tolkes korrekt eller anvendes korrekt.
I disse studier glemmes det, at monitoreringsudstyr ikke i sig selv kan lede til
reduceret mortalitet, kun såfremt man
korrekt håndterer de informationer, som
man får fra monitoreringsudstyret.
Et andet studium, som blev præsenteret
på intensiv kongressen i Berlin, oktober
2004, men endnu ikke er publiceret, er
det franske hæmodiafe studie, hvor man
har sammenlignet daglig intermitterende
hæmodialyse med CVVHF uden at kunne
finde nogen forskel, hvad angår mortalitet.
Parallelt hermed har de i 2004 publicerede
guidelines for management of severe sepsis and septic shock fra European Society
of Intensive Care Medicine angivet, at
CVVHF er en nemmere behandlingsmodus på hæmodynamisk instabile patienter,
men at intermitterende hæmodialyse og
CVVHF ellers betragtes som ekvivalente
behandlinger. PT redegjorde herefter for
adskillige undersøgelser, der viser, at hvad
enten man anvender intermitterende hæmodialyse eller CVVHF, er udvikling af
akut nyresvigt fortsat en alvorlig uafhængig risikofaktor. Sandsynligvis fordi en
iskæmisk nyre påvirker immunsystemet,
resulterende i øget mængde proinflammatoriske cytokiner i blodet med påvirkning

af lunger og kredsløb til følge (Kelly KJ AM
Nephrol 2003:14:1549-58). Problematikken
er blevet behandlet i flere oversigtsartikler
i de store tidsskrifter i løbet af året (Intensive Care Medicine 2004:30:1886-90), (N
Engl J Med, 2004:351:559-69).
Professor Else Tønnesen (ET) redegjorde
herefter for den disput, der har været i
ind- og udland siden Cochrane-analysen påviste øget dødelighed ved indgift af human
albumin sammenlignet med krystalloider.
I metaanalyserne er indgået en del inhomogene studier. Metaanalysen har været gennemgået kritisk i læserbreve; såvel i British
Medical Journal som i Ugeskrift for Læger.
Nu er en stor multicenterundersøgelse
fra Australien og New Zealand imidlertid
blevet publiceret og dette såkaldte SAFEstudium har vist, at albumin er sikkert,
uden øget dødelighed, men der er ingen
fordele ved anvendelse af human albumin
sammenlignet med isoton NaCl. I dette studium indgik 6997 patienter fra forskellige
intensivafdelinger. ET reklamerede også
for Scandinavian Critical Care Trials Group
som, for de interesserede, kan findes på
internettet under: www.scctg.org
Herefter nævnte ET, hvordan aktiveret
protein C var blevet lanceret efter Prowess
studiet i 2001 (Bernard GR, N Engl J Med
2001:344:399-709) og yderligere verificeret ved Enhance studiet i 2004 (Bernard
GR, Chest 2004:125:2206-16). Nu er der
imidlertid fremkommet et nyt studium,
som endnu ikke er publiceret, men som
blev præsenteret på kongressen i Berlin. Amerikanske Federal Drug Administration (FDA) har tidligere besluttet, at
aktiveret protein C kun bør anvendes til
patienter med en APACHE-score > 24 og
inklusionsvinduet har tidligere været 24
timer. Det nye ADDRESS studie inkluderede patienter med en APACHE-score <
24 og inklusionsvinduet var 48 timer. Der
var egentligt planlagt, at 11.000 patienter
skulle inkluderes, men man stoppede undersøgelsen efter, at 2000 patienter var
inkluderet. Undersøgelsen blev stoppet,
idet man ikke fandt nogen gavnlig effekt af
aktiveret protein C hos disse mindre syge
patienter, hvorimod blødningsrisikoen var
forøget. Studiet understreger, at aktiveret
protein C kun bør anvendes til svært syge
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septiske patienter med en APACHE-score
> 24 (Crit Care Med 2004:32:2542-43). Det
bemærkes, at man i ADDRESS studiet,
ligesom i Prowess studiet observerede
en overdødelighed i den subgruppe, der
for nyligt havde gennemgået kirurgi og
som kun havde et organsvigt. I ADDRESS
studiet var 28 dages mortaliteten blandt
patienter behandlet med aktiveret protein
C 20,7% sammenlignet med 14,1% i kontrolgruppen. Dette gør, at aktiveret protein
C er kontraindiceret hos denne patientgruppe (Burchard Vangegow, Lilly).
Afsluttende foredrag blev holdt af professor Anders Larsson, Ålborg og omhandlede effekten af recruitment, PEEP, prone
position og steroid hos kritisk syge patienter. Et interessant studie af Amato blev
præsenteret, omhandlende en ny metode
til at bedømme lungemorfologi bedside
med elektrisk impedans tomografi (EIP).
Lungerekruttering blev fremvist som et
eksempel på metodens muligheder (AJRCCM 2004:169:791). EIP er en metode, som
ifølge AL, kommer til at anvendes klinisk,
i hvert fald på de store intensivafdelinger
indenfor de næste 4-5 år. Effekten på lav
PEEP, sammenlignet med høj PEEP, er
blevet studeret af ARDS-netværks-gruppen (det såkaldte ALVEOLI-studie). I
dette studie fandt man ingen benefit af
høj PEEP (NEJM 2004:351:327). I studiet
var der dog en del problemer: Protokollen
blev forandret under studieperioden, man
adskilte ikke pulmonel fra non-pulmonel
ARDS (som reagerer forskelligt på PEEP
og lungerekruttering). Lungerekruttering
blev kun anvendt på et mindretal af patienterne med en metode, som er bevist
ineffektiv (PEEP titreres fra lave til høje
niveauer, hvilket sandsynligvis ikke er
optimalt (AJRCCM:170:1039). Desuden
havde man det uheld med rekrutteringen,
at flere ældre patienter blev rekrutteret
til høj PEEP-gruppen. Så desværre løste
studiet ikke spørgsmålet, om høj eller lav
PEEP skal anvendes. Derimod viste studiet, at såfremt lavt tidalvolumen anvendes
(6 ml/kg legemsvægt), så er mortaliteten
lav (25-27%), uafhængigt af PEEP. Bugleje er en effektiv metode til at forbedre
oxygeneringen ved ARDS. Bugleje virker
ved, at både ventilation og lungeperfusion
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bliver mere homogen samtidigt med, at
rygnære atelektaser åbnes op ved lungerekruttering. Et italiensk studie fra 2001
undersøgte, om mortaliteten kunne mindskes ved bugleje og fandt ingen signifikant
effekt (NEJM 2001:345:568).
I 2004 kom et relativt stort studie (JAMA
2004:292:2379), som verificerede de negative resultater fra det italienske studium. Skal
man så ikke anvende bugleje? Jo, det mener
AL, selvom AL ikke personligt anvender
det særligt ofte. Bugleje kan anvendes på
de afdelinger, hvor man er vant til denne
metode ved lettere ARDS og som rescue
terapi ved svære tilfælde af ARDS.
Tidlig højdosis steroidbehandling blev
anvendt til ARDS i 80-erne, men viste sig
at være ineffektivt og farligt. Behandling
med middeldosis steroider er blevet undersøgt på 24 patienter med ARDS, som
havde varet mere end 5 dage (sen ARDS)
af Meduri i 1998 (JAMA 1998:280:159).
Meduri kunne vise en meget gunstig effekt
af steroidbehandling og et større studium
blev iværksat af ARDS-netværket. Dette
studium blev præsenteret på SSCM-kongressen i 2005. I dette store studium fandt
man ingen forskelle i mortaliteten mellem
grupperne (28 versus 29%) ved behandling
med steroid i middelstor dosering. Derimod fandt man en forbedret oxygenering
og kortere respiratortid. Studiet har også
en del svagheder, så spørgsmålet om steroiders værdi eller mangel på samme ved
sen ARDS (> 7 dage) er ikke endeligt løst.
Meduri har nu præsenteret et nyt interessant studie af pneumoni erhvervet udenfor
hospital, hvor lavdosis hydrokortison (200
– 300 mg/dag) dramatisk mindskede mortaliteten. Der findes således indicier på,
at der eventuelt kan blive en renæssance
for lavdosis steroidbehandling ved tidlig
ARDS (AJRCCM 2005:171:242).

SATS
- en interessegruppe
Hvad er baggrunden for, at mere end 300
medicinstuderende i Danmark har lyst og
motivation til at engagere sig i SATS?

Hvad er SATS?
SATS, Studerendes Anæstesiologiske og
Traumatologiske Selskab er en interesseorganisation for medicinstuderende med
interesse for anæstesi, akutmedicin og
traumatologi. Inden for interesseområderne arrangerer SATS løbende kurser,
foredrag og events efter medlemmernes
ønsker og idéer, samt månedsmøder med
medlemmernes egne indlæg. Desuden
tilstræber SATS at have en solid kontakt til
de speciallæger, der beskæftiger sig med
anæstesi, akutmedicin og traumatologi.

Historie
SATS er en relativ ny studenterorganisation. SATS-København blev stiftet i september 1999 og arbejder sammen med
søsterforeninger i Odense og Århus, som
begge blev stiftet i foråret 2000. SATSKøbenhavn blev stiftet på initiativ af daværende medicinstuderende Per Bredmose,
og relativt kort tid efter foreningen opstod,
lavede nogle medlemmer ekspeditioner
til Odense og Århus med henblik på at
informere interesserede medicinstuderende om muligheden for et sådant tiltag. Odense og Århus fulgte op på idéen
og således eksisterer der på nuværende
tidspunkt tre selvstændige, men samarbejdende organisationer. På landsplan tæller
SATS mere end 300 kontingentbetalende
medlemmer.

Sammenfatning

SATS i dag

Dette var et meget givende møde med
mange gode opdateringer og rekommandationer samt et godt samvær mellem kolleger og venner. Vi håber, at Hindsgavl møderne er kommet for at blive en institution
i dansk anæstesi- og intensivmedicin.
Anders Larsson, Aalborg
og Palle Toft, Odense

SATS arrangerer forskellige aktiviteter,
som medlemmerne har mulighed for at
deltage i. Fælles for de tre foreninger er,
at der hvert semester arrangeres både
kurser og foredrag med undervisere, der
alle er væsentlige kompetencer inden for
deres område.

Af yderligere aktiviteter kan bl.a. nævnes, at traumekursus.dk er udsprunget
af SATS-Odense. Traumekursus.dk er et
2-dages kursus for medicinstuderende i
modtagelse af svært skadede patienter.
SATS-København tilstræber én gang
hvert år at afholde et arrangement af 1-3
dages varighed med deltagere fra både
København, Odense og Århus. En vigtig
del af de større arrangementer er, udover
foredrag og demonstrationer, at få lov til at
lave praktisk færdighedstræning i forskellige relevante procedurer.
• Traumedage 2003, 3 dage, 100 deltagere, fokus: præhospital behandling og
akutmodtagelse, afholdt hos medicinalfirmaet Pharmacia og Upjohn
• Traumedage 2002, 1 dag, 40 deltagere,
fokus: akut modtagelse, afholdt på KAS
Glostrup og Sealand Pharma A/S
• Traumedage 2003, 4 dage, 100 deltagere, fokus: præhospitale procedurer
og samarbejde, intrahospitale akutte
problemer og uddannelse, afholdt hos
Pfizer.
• Traumedage 2005, 1 dag (16. april 2005),
50 deltagere, fokus: ABC for akutte
patienter, afholdes på Jægersborg Kaserne.

Samarbejdspartnere
SATS er en af de meget få studenterorganisationer med udelukkende fagligt fokus
og har meget begrænsede midler til rådighed. Disse faktorer gør SATS afhængig af
læger, der vælger at bruge en del af deres
fritid på at undervise og fortælle om deres
speciale med det eneste udbytte at have en
gruppe af interesserede medicinstuderende og eventuelt kommende kolleger som
publikum. Ved kontakt til unge læger og
speciallæger med henblik på forespørgsel

om lyst til og mulighed for at deltage i et arrangement, bliver SATS helt overvejende
mødt med velvilje og entusiasme. Dette er
den væsentligste grund til at SATS kan
eksistere og fortsat tilbyde medlemmerne
foredrag og workshops, der bliver holdt
med en kompetence og gejst, man som
medicinstuderende sjældent oplever.
Ved afholdelse af de faste kurser og
foredrag er der varierende støtte fra de
forskellige universiteter i landet. Nogle
steder er det muligt at låne lokaler og
auditorier gratis på universitetet samt at
have en fast aftale om en grad af økonomisk kompensation til underviserne. Andre steder muliggør de større hospitaler
afholdelse af arrangementerne ved at stille
auditorier og andre faciliteter til rådighed.
På alle universiteterne er der afdelinger og
enkeltpersoner, der er utrolig vigtige for
SATS. Uden dem ville det være umuligt
at afholde praktiske kurser som ”metodekursus i nødtracheotomi og anlæggelse
af intraossøs adgang og pleuradræn”.
Ved planlægningen af de største arrangementer og fundraising til disse, ansøger
SATS forskellige medicinalfirmaer om
sponsoraftaler, der naturligvis alle overholder gældende regler for støtte til faglige
arrangementer. SATS har således haft
mulighed for at anvende faciliteter af høj
standard til de større arrangementer.

Medlemmerne
Hjørnestenen i enhver organisation er
naturligvis medlemmerne. Tilsvarende i
SATS, hvor medlemmerne er spredt på alle
semestre og enten deltager for at opleve
nogle engagerede læger, for at snuse til
nogle specialer eller som blot synes der er
alt for lidt akut medicin på studiet.
Medlemmerne bestemmer hvilke foredrag, der afholdes. Medlemmerne deltager

aktivt i foredrag og aktiviteter, og det er deres engagement der gør, at underviserne
har lyst til at komme igen. Det er medlemmerne, der presser et foredrag om akut
onkologi ind i tredje semesters pensum
på Københavns Universitet eller tager et
kursus i anæstesiologiske færdigheder på
færdighedslaboratoriet efter en lang dag i
klinik på Århus Kommunehospital.

Fremtid
SATS er opstået på baggrund af studenterinitiativ, har slået rødder ved hjælp af
studenteraktivitet og kommer til at fortsætte som en organisation, hvor man som
medicinstuderende har mulighed for at
møde de læger, der dagligt arbejder med
den del af lægefunktionen, man selv finder interessant. Lægestudiet er et af de
eneste studieretninger, hvor man ikke har
indflydelse på udformningen af sit studie.
Jeg tror, at SATS for nogle medlemmer er
et ikke-obligatorisk ”valgfag”, en måde
hvorpå man kan opleve de spændende
sider ved et speciale. Dette, og det at møde
de engagerede læger, der brænder for og
på det varmeste anbefaler netop deres speciale, må være en af de faktorer, der gør at
anæstesi i løbet af de seneste år er blevet
tiltagende populært. Tilsvarende er der
for nylig stiftet en studenterorganisation,
der beskæftiger sig med almen medicin,
og man kunne let forestille sig lignende
initiativer på vegne af andre specialer.
Dette skal ses som en tak til dem, der
har bidraget og stadig bidrager til at det
er sjovt og spændende at være en del af
SATS, samt en opfordring til lignende
initiativer.
For mere information se:
www.sats-danmark.dk
Morten Lind Jensen
formand, SATS-København
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Er du dus med G-EPJ?!
Det går stærkt med udviklingen af vores
fælles danske elektroniske patienjournalsystem – så stærkt, at det kan være
vanskeligt at følge med. Status i starten
af 2005 er, at Sundhedsstyrelsen er kommet frem til en begrebslig og IT-mæssig
kompleks datamodel.
Modellen heder G-EPJ (grundstruktur
for den elektroniske patientjournal) og er
således selve basis som skal sikre at data
kan registreres, genfindes, bearbejdes og
kommunikeres. G-EPJ er nu blevet testet,
godkendt og skal danne grundlag for alle
patientjournalsystemer som skal indføres
”med udgang af 2005 - eller snarest derefter.” G-EPJ blev udviklet af Sundhedsstyrelsen og er nu kommet i en version
2.1 - for en hurtig kort introduktion til
G-EPJ kan jeg henvise til en artikel i UfL:
Hvordan struktureres kliniske oplysninger i EPJ? (1) G-EPJ har dog aldrig været
diskuteret i bredere lægekredse, indtil nu
har det været nok så abstrakt og vanskeligt
tilgængelig. Man begynder dog at kunne
se den form, fremtidige EPJ systemer med
basis i G-EPJ vil få og det er derfor ikke
mærkeligt, at flere begynder at deltage i
diskussionen.
Peter Sylvest Olsen, læge og sundhedsinformatiker offentlig gjorde den
16. december 2004 en rapport: ”Analyse
af G-EPJ” (2) - den kan ses/hentes på DASAIM’s hjemmeside. Rapporten retter et
meget kritisk lys på G-EPJ som grundlag
for alle danske elektroniske patientjournalsystemer - og det sætter fokus på en række
centrale og indtil videre ikke besvarede
spørgsmål, spørgsmål som også har stor
betydning for netop intensivmedicinen.
Det handler f.eks. om problemorienteringen: Kan man forstille sig den problemorienterede journal som standardmetode
også på intensivafdelingerne - kan man
holde overblik, kan man få styr på den ofte
meget komplekse situation patienterne
er i, dokumentere og kommunikere med
den nødvendige hastighed og sikkerhed
som vi er vandt til?
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Et andet vigtigt punkt er spørgsmålet om
tværfaglighed. Det kan godt komme bag
på mig - ”skal jeg nu arbejde tværfagligt...?”
Det virkelige spørgsmål der trænger sig på
er selvfølgelig: Har vi ikke gjort det hele
tiden (specielt intensiv- og anæstesiafdelingerne har et tæt samarbejde både på
tværs af faggrupperne og også på tværs
af de forskellige medicinske specialer)?...
og hvad betyder den nye tværfaglighed i
journalen så? Den betyder for eksempel
at alle sundhedsprofessionelle registrerer
det samme sted i den samme patientjournal, lægerne og sygeplejerskerne behøver
ikke at kopiere informationerne fra hinanden, mange andre fordele blev nævnt
i diskussionen. Mange læger frygter, at
vigtige oplysninger ”drukner” i for dem
uvedkommende sygeplejedata - en frygt
som nok desværre er velbegrundet...
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et
længere svar på PSO’s analyse - læs det
på deres hjemmeside (3).
Sundhedsstyrelsens holdning er klart:
”Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet en
status for G-EPJ - som samtidig kommenterer og tilbageviser flertallet af de kritikpunkter, der i december 2004 blev fremsat
i en rapport fra konsulent Peter Sylvest
Olsen, PSO Sundhedsinformatik”. Andre
meldinger man kan høre rundt omkring
er knap så entydige. G-EPJ blev sendt ud
til en høringsrunde, og svarene forligger
nu: Høringssvaret fra HS og KA kan også
ses på DASAIM’s hjemmeside, de andre
tilkendegivelser kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (4).
Det sidste indslag i debatten jeg gerne
vil gøre opmærksom på, er en artikel af
formanden for overlægeforeningen, Erik
Kristensen, med titlen ”Sendes EPJ til tælling af Sundhedsstyrelsens G-EPJ?” Han
opfordrer til en åben og engageret debat
om de elektroniske journalsystemer vi er
i færd med at udvikle og implementere.
(5) Fronterne bliver bygget op og man
kunne godt frygte at det bliver storm - eller måske bare en storm i et glas vand?

Jeg er dog overbevist om at det er uinteressant at diskutere om det bliver storm
eller ej, om der har været storm eller ej.
Men det er derimod interessant at se på
hvorfor den ene observatør siger storm
og hvorfor en anden observatør ikke kan
dele den vurdering. Det er interessant at
diskutere de forudsætninger man bygger EPJ og G-EPJ på og hvilke afledte
konsekvenser det har. Det er interessant
at diskutere, hvordan vi som læger forestiller os det kliniske arbejde i fremtiden.
Diskussionen skal således væk fra den
politiske dagsorden, de politiske beslutningstagere og pengegivere som i sagens
natur har andre interesser end dem der
arbejder konkret med patienten til dagligt.
Det der er det store spørgsmål: Hvordan
vil jeg arbejde om et år, om fem år? De
elektroniske systemer er kommet for at
blive - det er der ikke noget tvivl om. Men
hvordan de kommer til at se ud er straks
vanskeligere at beskrive.
Nedenstående ”dræber-links” benyttes
lettest via webudgaven af dette nummer
af DASINFO på www.dasaim.dk
(1) Hvordan struktureres kliniske oplysninger i
EPJ? Ugeskrift for Læger Nr. 16 – 2002 ses på
http://ulf.mondosearch.dk/cgi-bin/MsmGo.
exe?grab_id=118&EXTRA_ARG=&CFGNAME
=MssFind%2Ecfg&host_id=42&page_id=15336
448&query=galster&hiword=galster+
(2) Peter Sylvest Olsen, Analyse af GEPJ - 16.
december 2004 kan ses på: www.dasaim.dk
(3) Sundhedsstyrrelsen: Status for GEPJ, Notat
af 21. januar 2005 ses på: http://www.sst.dk/
upload/informatik_og_sundhedsdata/sundhedsinformatik/epj/statusgepj2_j
an05.pdf
(4)Høringssvar om GEPJ version 2.1 03.02.2005
http://www.sst.dk/Informatik_og_sundhedsdata/Elektronisk_patientjournal/GEPJ/Horingssvar_2_1.aspx?lang=da
(5) Erik Kristensen, Sendes EPJ til tælling af
Sundhedsstyrelsens G-EPJ? Ugeskrift for Læger
· 24. januar 2005, nr. 4
http://www.dadlnet.dk/ufl/2005/0405/LShtml/LS46551.htm

Günther Schrader

Legater
Dansk Selskab for Anæstesiologi
og Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt
og fagligt under følgende former:
1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, som
anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbejde eller
bemærkelsesværdig faglig indsats.
2. Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer,
som har ydet en videnskabelig indsats eller til
anæstesiologer, som ønsker at studere specielle emner.
3. Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning”
ved et af DASAIMs møder.
4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske
foredragsholdere.
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond,
att.: Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K.
Ansøgningsfristen er 30. april og 30. september.

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

Professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond
af 23. august 2981
Fra ovennævnte fond kommer et beløb til uddeling i én eller flere
portioner. Fonden yder støtte til yngre lægers forskning inden for
anæstesiologien, dvs. anæstesi, intensive terapi, smertebehandling og præhospital behandling. Ansøgning sendes til overlæge
Doris Østergaard, anæstesiologisk afdeling, Amtssygehuset i
Herlev senest den 1. oktober. Uddelingen finder sted i forbindelse
med DASAIM’s generalforsamling.

Holger og Ruth Hesses mindefond
Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning af rygmarvsanæstesi, herunder specielt risikoen for og behandling
af opstået lammelse og følgetilstande. Såfremt der på grund af
udeblevne ansøgninger til det ovennævnte formål, kan legatets
afkast anvendes til forskning vedrørende centralnervesystemets funktion i relation til anæstesi. Legatet uddeles to gange
årligt til enkeltpersoner, institutioner, institutter eller etablerede
forskningsprojekter, hvor dette måtte skønnes at være i overensstemmelse med legatets formål. Uddeling sker i portioner efter
legatbestyrelsens skøn. Ansøgningsfristen er 30. april og 30.
september. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningen sendes til Jensa la Cours Legat, att.: Advokat Keld Parsberg,
Bredgade 23, 1260 København K.

Fondens formal er at yde støtte til forskning og udvikling inden
for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til forskning og
udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien eller
til akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer.

Legatet uddeles til enkeltpersoner eller institutioner i få portioner. Der foreligger ikke specielle ansøgningsskemaer, men
ansøgning med kortfattet beskrivelse af projekt inkl. budget,
tidsplan, kortfattet curriculum samt oplysninger om evt. ansøgning om støtte fra andre steder. Ansøgning i 3 eksemplarer
sendes til Holger og Ruth Hesses mindefond, c/o Inga Hesse
Kovstrup, Brandsøvej 17, Skærbæk, 7000 Fredericia. Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgningsmaterialet vil blive behandlet
fortroligt. Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, finder uddelingen sted i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

Uddeling af priser og legater på DASAIMs årsmøde 2005:
Sophus H. Johansens Fond
Ulrik Grevstad og Ulla Plenge, begge fra anæstesiafdelingen, KAS Herlev.

Lippmann Fonden
Ulrik Grevstad, Gitte Højer Jensen, Morten Østergaard, Helle Scharling Pedersen.
Alle havde søgt og fik støtte til studieophold i Australien eller Sydafrika.

Holger og Ruth Hesses mindefond
Tina I. Horsted, H:S Rigshospitalet
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DEN BLØDENDE PATIENT
Aftensymposium ved Foreningen af Yngre Anæstesiologer
Formål og indhold:
At give indblik i patofysiologiske aspekter i behandlingen af kirurgiske og kritisk syge patienter med større
blødning, samt at øge deltagernes kendskab til anvendelse af blodkomponenter og farmaka med virkning
på hæmostasen hos sådanne patienter.
Program:
1.
Indledning
2.
Den primære hæmostase
3.
Hæmostaseforudsætninger for den blødende patient. Teoretiske og praktiske overvejelser
4.
Placeringen af frisk frosset plasma i kontrol af hæmostasen
5.
Thrombocytterapi som profylakse og behandling ved blødningstilstande
6.
Fibrinolyseaktivering og anvendelse af ﬁbrinolyseinhibitorer
7.
Aktiveret faktor VII (NovoSevenâ)
8.
Strategi ved ukontrolleret blødning hos traumepatienten og den kirurgiske patient
9.
Diskussion og konklusion

Tid:

3. maj 2005 kl. 17 - 21 (København)
22. september 2005 kl. 17.00 – 21.00 (Århus)

Sted:

Rigshospitalet, konferencerum 1
Skejby Sygehus (lokale følger)

Pris:

FYA medlemmer: Gratis deltagelse
Øvrige deltagere: kr 100,Der vil være et let traktement

Tilmelding:
Tilmeldingsfrist 18. april/1. september til:
Kasserer i FYA, Per Martin Bådstøløkken via e-mail: permartin@dadlnet.dk efter ”først til mølle” princippet.
Yderligere information på hjemmesiden: www.fya.suite.dk
Undervisere:
Klinikchef, overlæge, dr.med. Lars Heslet, ITA 4131, H:S Rigshospitalet;
afd.læge Pär Johansson, H:S Blodbank, H:S Rigshospitalet;
klinisk assistent Jakob Stensballe, AN-OP, HOC, 4231, H:S Rigshospitalet
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Personalet fra Intensiv afsnit,
Holstebro Sygehus inviterer til
5. temadag 2005:

❝

Den intensive patient
udenfor intensiv afsnit

❞

Målgruppe:

Læger og plejepersonale fra intensiv-afdelinger

Dato:

Tirsdag d. 10. maj 2005, kl. 08.30 - 16.00

Sted:

Holstebro Sygehus, Mødelokalerne, indgang U

Moderator:

Overlæge, professor, dr.med. Lars Heslet, H:S Rigshospitalet

Foredragsholder:

Dr. Christina Jones, Whiston Hospital, England, forfatter til
”Intensive Care Aftercare”

Workshops:

Outreach team ✧ Follow-up team ✧ Basal stimulation
✧ Smertebehandling

Deltagerantal:

Max 120 personer

Pris:

Kr. 350,-, inkl. forplejning

Tilmelding:

Senest d. 15. april 2005 til
Karen-Elise Larsen, tlf. 9912 5570 ✧ e-mail: akel@ringamt.dk
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❝

Hvert 4. år i mere end 25 år har forskere og klinikere med speciel interesse i neuromuskulær fysiologi og
farmakologi mødtes for at diskutere de nyeste fremskridt inden for dette emne.
Denne kongres skulle egentlig være afholdt i København i år, men er af forskellige grunde nu blevet
henlagt til Stockholm under ledelse af professoren på Karolinska Sjukhuset Lars I. Eriksson og undertegnede.
Til mødet kommer stort set alle aktive, kendte som ukendte anæstesiologer med interesse for neuromuskulært blokerende stoffer. Blandt hovedemnerne på mødet kan nævnes: Det colinerge nervesystems
farmakologi, virkning af neuromuskulært blokerende stoffer på det centrale og perifere nervesystem,
neuromuskulært blokerende stoffers virkning på det respiratoriske system, neuromuskulær dysfunktion
i forbindelse med intensiv terapi, anafylaksi og neuromuskulært blokerende stoffer, nyt om neuromuskulær monitorering og nye neuromuskulært blokerende stoffer og disses antagonister. Endelig vil der være
en postersession, hvor ny og original forskning vil blive præsenteret og diskuteret.
For de, der måtte være interesseret, er der mere information at hente på www.frontiers2005.com
Mødet er åbent for alle interesserede.
Jørgen Viby Mogensen

Roche OMNI S
T4C - Time for Care

The Power of Combination
Hospital Point of 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

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

www.roche-diagnostics.com/npt

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

Pionerkursus

DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen
bestyrelsen@dasaim.dk

- et kursus i praktisk brug af de nye

Anæstesiudvalget
anaestesi_udv@dasaim.dk

evalueringsmetoder i speciallægeuddannelsen

Børneanæstesiudvalget
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk

27. - 28. september 2005, Slagelse

Efteruddannelsesudvalget
efterudd_udv@dasaim.dk
Intensiv medicin udvalg
intensiv_udv@dasaim.dk
IT udvalg

Implementering af den nye speciallægeuddannelse i afdelingerne
kræver planlægning samt, at speciallægerne ved hvordan evalueringen
skal foretages. Brug af de evalueringsstrategier, der er anbefalet
i målbeskrivelsen for introduktions- og hoveduddannelsen i
anæstesiologi og intensiv medicin, kræver kendskab til metoderne.
Kurset er meget interaktivt, hvor deltagerne i mindre grupper får
mulighed for selv i praktiske øvelser at bruge og diskutere de
forskellige evalueringsmetoder.

Målgruppe: Alle speciallæger, der deltager i uddannelsen af yngre
anæstesiologer, samt uddannelsesassisterende yngre læger primært
fra Region øst, men såfremt der er ledige pladser er deltagere fra
Region Nord og Syd meget velkomne.

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

Deltagerantal: 24

Thoraxanæstesiudvalg
thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk

Tilmelding: DASAIM’s sekretariat, Tina Calundann på

Videreuddannelsesudvalg
videreudd_udv@dasaim.dk

sekretariat@dasaim.dk Deltagere fra Region øst har fortrinsret ved
tilmelding inden 1. juni 2005, derefter tilbydes pladserne efter
først-til-mølle princippet.

Udvalgsformændenes adresser er
fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk
Webmaster

webmaster@dasaim.dk

Tilmeldingsfrist: 22. juli 2005

Kasserer

Kursusform: Internat på Hotel Frederik den 2. i Slagelse

Redaktør af DASINFO
redaktoer@dasaim.dk

Pris: 4250,- kr.

UEMS-repræsentant
uems_rep@dasaim.dk

Kursusleder: Karen Skjelsager, mailadresse: ksk@cn.stam.dk

Bestyrelsens sekretær
best_sekr@dasaim.dk
FYA’s hjemmeside

Kurset er udviklet af overlæge, MHPE Bente Malling,
overlæge MHPE Kirsten Bested,
overlæge, MHPE Helle Thy og overlæge, MHPE Karen Skjelsager.

kasserer@dasaim.dk

www.fya.suite.dk

Kommende DASAIM Årsmøder
DASAIMs Årsmøde 2005:
3.-5. november (Århus)
DASAIMs Årsmøde 2006:
2.-4. november (København)
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Siesta i TS

Nyt anæstesiapparat
fra Dameca

i ntegration
i nnovation
i nspiration
Integreret gasmonitor
Innovativ touch screen interface
Integreret patientsystem
Inspirerende anæstesi arbejdsstation

www.dameca.dk
DAMECA A/S · Islevdalvej 211 · 2610 Rødovre · Danmark
Tlf.: 44 50 99 90 · Fax: 44 50 99 99 · info@dameca.dk · www.dameca.dk

Afsender:

DASAIM

H:S Rigshospitalet
AN/OP, HOC 4231
2100 København Ø
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Side 1

The first
blood/fluid
warmer
engineered to
meet all your
fluid warming
needs.
Warming Unit
Flow rates
Output temperatures

150 mL to 30,000 mL/hr
33°C - 41°C

Standard Flow Disposable Set
Flow rates
Priming volume
Components
Pressure infusion

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

High Flow Disposable Set
Flow rates
Priming volume
Components

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

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

