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Ja, de fleste af os kan se frem til en lille pause, stranden kalder til glæde og
fordybelse. Også DASINFO nummer 3 ruller ind i årets og selskabets rytme.
Programmet for årsmødet har taget form og call for abstracts er ude. Det
er nu muligt at sende abstracts direkte fra www.dasaim.dk. Der finder du
også foreløbigt program og online tilmelding til årsmødet. Tilmelding er
billigere inden oktober og det letter det administrative arbejde så hvis du
ved, at du kommer vil vi gerne have din tilmelding nu. Monotont? Så husk
lige at dreje af mod Århus til november.
Preben Berthelsen ser tilbage på en historisk klinisk undersøgelse og
ambulancelægerne ser fremad med teambuilding og øgede arbejdsopgaver.
Det er i det hele taget mest de små nicher som gør væsen af sig.
I horisonten ses nogle store udfordringer. For det første står vi over for den
store fusion, kaldet regionsdannelsen. Når man ser på fusioner i industrien
er der nok grund til at holde godt øje med processen. EPJ er en anden faktor
med major impact på vores hverdag. Har du synspunkter eller erfaringer
med disse eller andre ændringer i den anæstesiologiske verden så husk,
at DASINFO er dit talerør.
God sommer og værs’go
Stig Yndgaard
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Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers
Organisation torsdag d. 3. november 2005, kl. 16.00-17.30
på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Aarhus.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for
Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 3. november
2005, kl. 19.30-22.30 på Radisson SAS Scandinavia Hotel,
Aarhus. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis
og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

DEADLINES DASINFO
DASINFO nr. 4, oktober 2005, Deadline 25. august 2005
DASINFO nr. 1, januar 2006, Deadline 1. december 2005
DASINFO nr. 2, april 2006, Deadline 1. marts 2006
DASINFO nr. 3, juli 2006, Deadline 25. maj 2006

Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren:
Overlæge Stig Yndgaard, H:S Rigshospitalet, AN, HJE 4142
Tlf. 3545 1710 / 3545 3044 – Fax 3545 2683
E-mail: redaktoer@dasaim.dk
Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i
rtf- og Word-format.
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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)

Den kliniske forskning i anæstesiologi og intensiv
terapi har det svært: Den trænger til behandling!
Leder
Den kliniske forskning i anæstesiologi
og intensiv terapi er trængt. Det er der
flere grunde til. ”Produktionen” er strammet en del gennem årene. Der er således
blevet mindre plads i dagligdagen til det
kliniske projekt. Rundt omkring er der
mange vakante stillinger. Hvilket ikke gør
det lettere at få plads til forskningen. Det
kan også være svært at overbevise sig selv
og familien om, at weekenden skal bruges
på skriveri, når man i stedet kan tage en
ekstravagt til god betaling eller holde fri.
Et af argumenterne kunne være, at det er
nødvendigt for karrieren. Den argumentation holder ikke ret langt. Det er i dag
rimeligt let at få en overlægestilling uden
at have nogen særlig videnskabelig produktion også på universitetsafdelingerne.
Selvfølgelig, vil man være professor, så
skal der meget til. Til gengæld er der så få
professorstillinger, at selv ved en fokuseret
og stor forskningsindsats nås målet ikke.
Mulighederne for en forskerkarriere er
således ret begrænsede. Et kapitel for
sig er den etiske lovgivning. Den vil jeg
ikke komme nærmere ind på her udover
konstatere, at det i hvert fald ikke er blevet
lettere at indhente det informerede samtykke. Med hensyn til forskningsstøtte fra
firmaer, som leverer produkter til anæstesi
og intensiv, så synes denne kilde også at
være udtørrende. Vi må være opmærksomme på ikke at køre ind i en negativ
spiral, hvor mindre fokus på området fører
til mindre forskningsproduktion, som fører
til færre bevillinger, som fører til mindre
fokus, som...

Heldigvis er der lyspunkter. Vores
professorer i faget er inspirerende og
har aktive grupper omkring sig. Der er
etableret et forskernetværk, og vi har et
forbilledligt årsmøde med masser af gode
abstracts. Men det er ikke nok. Så hvad
kan vi yderligere gøre for, at få spiralen
til at køre opad?
Hvis vi starter ude på den enkelte afdeling, så mener jeg, at enhver afdeling bør
have en forskningsansvarlig speciallæge
(nogle flere) med en funktionsbeskrivelse
og en passende tid afsat til opgaven. Det
drejer sig ikke kun om at producere undersøgelser og artikler, men også om at
skabe et miljø med kritisk gennemgang
af artikler, diskussion af projektoplæg,
fremlæggelse af referater fra kongresser
og møder etc. Det synes også naturligt,
at de, som genererer resultater, får penge
til at tage ud i verden og præsentere dem.
Der bør desuden være mulighed for en
forskerkarriere med et rimeligt forudsigeligt forløb, som for eksempel på universitetsafdelingerne i USA. Kravene er
store, men opfylder man dem, avancerer
man i systemet. Sådan er det ikke i DK i
dag. For dem, som gerne vil beskæftige
sig med området, kan det være svært at se
guleroden i form af et karriereforløb, og
ikke kun ekstraarbejdet i fritiden. Mange
drejer derfor af, og vælger at bruge deres
energi på noget andet.
Man må erkende, at skal der i dagens
Danmark bedrives regulær målrettet
forskning, så sker det i stillinger, som er
dedikeret hertil og ikke ved siden af en
fuldtids klinisk stilling. Desværre er der

meget få af den slags stillinger. Hvis vi et
øjeblik retter blikket mod broderlandet
Norge, så har man her 20 professorater.
Heraf er 7 heltids, de resterende 13 med
halvtids klinik. De sidste må vi have nogle
flere af herhjemme, efter min mening vil
det være en ideel stilling for mange. Stillingerne behøver ikke nødvendigvis at
være professorater, men hvorfor ikke? Jeg
tror, at titlen giver prestige og øget gennemslagskraft, når der skal søges midler,
påvirket og rekrutteres såvel nationalt som
internationalt.
Fra bestyrelsens side arbejder vi med
et forskningsudvalg. Det i sig selv giver
ingen forskning, men forhåbentlig kan
det bidrage til at sætte forskning på dagsordenen, skabe politisk fokus og påvirke
processerne såvel centralt som perifert.
Heldigvis findes der, som tidligere
nævnt, forskningsaktive grupper og personer rundt om i landet. Hvis jeg skal give
et godt råd til en yngre anæstesiolog, som
ser sig selv i en forskerkarriere, så vil det
være: Søg ind mod disse grupper/personer frem for at kæmpe alene på åben
mark.
Jeg håber, at fagets professorer, de ledende overlæger og andre beslutningstagere og opinionsdannere inden for faget
vil deltage i debatten. Herved sættes forskning på dagsordenen, således at dansk
anæstesiologisk/intensiv forskning nationalt og internationalt får en synlighed,
der svarer til potentialet.

Hans Kirkegaard
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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

Tilmeldingsblanket
DASAIMs årsmøde 2005, 3.-5. november
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C
Titel:

Navn:

Adresse:

Postnr. & by:

Navn på evt. ledsager:

Hospital/firma:

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

Mødepakke

Dagsbillet
Tors.: ■ Fre.: ■ Lør.: ■

DASAIM-medlem, ikke speciallæge og stud.med.
DASAIM-medlem, speciallæge
Andre
Breakfastsymposium GE Healthcare 4/11 ■
Frokostsymposium GlaxoSmithKline 5/11 ■

Inden
2/10

Efter
2/10

Inden
2/10

Efter
2/10

500,- ■
1400,- ■
2100,- ■

1.000,- ■
1800,- ■
2600,- ■

300,- ■
700,- ■
1100,- ■

500,- ■
900,- ■
1400,- ■

Beløb

Frokostsymposium Novo Nordisk 4/11 ■

Aftenarrangementer
Torsdag d. 3. november - Aften-buffet
Fredag d. 4. november - Festmiddag og revy

Deltager
150,- ■
350,- ■

Ledsager
150,- ■
350,- ■

Firma-deltager
350,- ■
875,- ■
TOTAL:

Tilmeldingen sendes til:
Tina Calundann, DASAIM sekretariat, AN/OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø
Tlf: 3545 6602, E-mail: sekretariat@dasaim.dk, Fax: 3545 2950 eller elektronisk via www.dasaim.dk

HUSK at angive tydeligt navn på indbetalingen!
Det samlede beløb:

■ overføres til BG Bank 9570 807-7193
■ vedlægges i check, udstedt til DASAIM
■ ønskes trukket på Dankort:
Oplys kortnr.:

kontrolciffer:

udløbsdato:

underskrift:

Overnatning på Radisson SAS Scandinavia Hotel:
Priserne er incl. morgenbuffet og der afregnes direkte med hotellet ved afrejsen. Vi gør opmærksom på, at du evt. kan få en lavere
værelsespris ved booking gennem dit sygehus eller via internettet.

■ Enkeltværelse (kr. 1.225,-)

■ Dobbeltværelse (kr. 1.425,-)

Ankomst dato:

Afrejse dato:
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PROGRAM FOR DASAIMs ÅRSMØDE 2005
TORSDAG d. 3. november
(P = Parallelsession)
08.00-

Registrering

09.00-09.30

Anæstesi til patienter med pacemaker
v/
Moderator: ?
P

Paediatric intensive care: What are the priorities? v/ Mehrengise Cooper
Moderator: Kirsten Eliasen

P

Kroniske smerter og psykosociale problemer hos brystkræftoverlevere:
En epidemiologisk undersøgelse v/ Vera Peuckmann
Moderator: Ole Bo Hansen

P

Præhospital thrombolyse af hjertepatienter, pro et contra (norsk vs. dansk)
v/ Mads Gilbert og Jens Flensted Lassen
Moderator: Lars Knudsen

Udstilling - kaffe

09.30-10.00
10.00-10.30

P

Metadon og andre opioiders påvirkning af hjertets repolarisering v/ Søren Fanø
Moderator: Anders Schou Olesen

P

DAD output v/ Jørn Wetterslev
Moderator: Hans Kirkegaard

P

Kapaciteten på de danske intensive afdelinger v/ Kurt Espersen
Moderator: Kristian Antonsen

P

CVK uden ultralyd. Er det OK? v/ Mehrengise Cooper
Moderator:

10.30-10.35

Hovedsponsorer:
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Kort pause

TORSDAG d. 3. november
10.35-11.05

P

CVK med ultralyd
- voksne v/ Frans Swiatek
- børn v/ Rolf Holm-Knudsen
Moderator: ?

P

Danske kvinders forventning til og oplevelse af smerter og smertelindring under fødsel
v/ Ulla Bang
Moderator: Søren Helbo Hansen

P

The art of damage control surgery – bleeding-control in the trauma patient
v/ Asher Hirshberg
Moderator: Frank Kaiser

P

- Kompetencevurdering af speciallægen, set fra både organisationens
og brugerens vinkel v/ Torben Mogensen og Helle Ørding
Moderator: Bente Dyrlund Pedersen

11.05-12.00

Udstilling – sandwich/vand

11.05-12.00

Bag posteren

12.00-13.30

P

Workshop om kompetencevurdering: Formål og effekt af generelle vurderinger
v/ Karen Skjelsager, Kirsten Bested, Helle Thy Østergaard, Bente Malling

P

Akut og kronisk hjerteinsufficiens behandling
Moderatorer: Claus Andersen og Dennis Bigler
- To-kammer pacing v/ Peter Mortensen
- Anvendelse af Levosimendan v/ Olav Sellevold
- Medicinsk behandling af kronisk hjertesvigt v/ Lars Køber

P

Behandling af kroniske smerter hos gravide og ammende kvinder v/ Ole Bo Hansen
Moderator: Jette Højsted

P

Præhospital og akutmedicinsk uddannelse og træning
Moderator: Erika F. Christensen
- Trauma Resuscitation and Advanced Emergency Medicine.
En ny SSAI-uddannelse på vej v/ Peter A. Berlac
- Hæmostatisk nødkirurgi – hvordan lærer vi det og hvordan implementerer vi det?
Erfaringer fra BEST-projektet i Norge v/ Asher Hirshberg
- Anæstesiologiske nødprocedurer: Træning på forsøgsdyr v/ Lars Knudsen

13.30-14.00

Udstilling - kaffe

14.00-15.30

Posterdiskussion (1-3 parallelle sessioner afhængigt af antal abstracts)

15.30-16.00

Udstilling - kaffe + frugt eller lign.

16.00-17.30

FYA-symposium
DAO generalforsamling
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TORSDAG d. 3. november
Gruppesamling

17.30-18.15

- Thoraxanæstesiudvalget
- Videreuddannelsesudvalget: Forskningstræning og forskningsmodulet
- Intensivudvalget
18.15-19.30

Middag

19.30-22.30

DASAIM generalforsamling

FREDAG d. 4. november
07.30-

Registrering

08.00-08.45

Breakfastsymposium – GE Healthcare

08.45-09.00

Udstilling - kaffe

09.00-09.30

P

Præsentation af politikpapir vedrørende smertepolitik v/ Mogens K. Skadborg
Moderator: Ole Bo Hansen

P

Genoplivning efter hjertestop – danske og internationale resultater
v/ Michael Wanscher
Moderator: Christian Lindskov Christiansen

P

Aspiration prophylaxis. Oral intake during labour and before elective CS
v/ Geraldine O’Sullivan
Moderator: Ulla Bang

P

Profylakse og behandling af akut nyreinsufficiens v/ Sven-Erik Ricksten
Moderator: Ebbe Rønholm

09.30-10.00

Udstilling - kaffe

10.00-12.00

ACTA foredragskonkurrence – sponsoreret af SSAI
Moderator: Else Tønnesen

12.00-12.45

Udstilling

12.15-13.15

Frokostsymposium – Novo Nordisk

12.30-13.15

Frokost

13.15-14.45

P

Postpartum blødning: Tværfaglige aspekter
- Obstetriske v/ Birgit Bødker
- Anæstesiologiske v/ Yvonne Rasmussen
- Blodkomponent terapi v/ Morten H. Dziegiel
- Behandlingsstrategi: Flow Chart v/ Torben Callesen
Moderator: Søren Helbo Hansen
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FREDAG d. 4. november
P

- Neuromonitorering af traumepatienten under behandling af
ikke-neurorelaterede læsioner v/ Ulrik Skram
- Pleje af organdonoren v/ Karen-Lise Welling
- Anæstesi til børn ved MR/strålebehandling - Sevofluran eller
Propofol/Ultiva-anæstesi. Pro et contra v/ Lars Rybro
Moderator: Søren Walther-Larsen

P

Etikken i arbejde: Kliniske etikkomitéer v/ Reidun Førde
Moderator: Mogens K. Skadborg

P

Nyt om forskning
- Anæstesiologisk og intensiv forskning i globalt perspektiv.
Problemer og muligheder
v/ Palle Toft, Niels Henry Secher, Anders Larsson og Jørgen Viby Mogensen
- DASAIMs forskernetværks fremtid v/ Kirsten Møller og Vibeke Due Jørgensen
- DASAIMs forskningsudvalg v/ Hans Kirkegaard
Moderator: Else Tønnesen

Udstilling – kaffe

14.45-15.15
15.15-15.45

P

Implementing PDM at a university hospital in USA v/ James E. Caldwell
Moderator: Reinhold Jensen

P

Perioperativ ketamin for akut postoperativ smerte v/ Rae Francis Bell
Moderator: Susanne Ilkjær

P

Post dural puncture headache. What’s new? v/ Geraldine O’Sullivan
Moderator: Ladawan Holk

P

Voksne med medfødt hjertesygdom v/ Keld Sørensen
Moderator: Kirsten Eliasen

15.45-18.15
18.15-19.15

PAUSE
Den 37. Husfeldt-forelæsning
Da anæstesiologien kom til provinsen v/ Peter Ekeløf
Moderator: Stig Yndgaard

19.15-02.00

Middag, revy, prisoverrækkelser, fest

LØRDAG d. 5. november
08.4509.00-09.45

Registrering
Den 9. Ole Secher-forelæsning
How to become an anaesthesiologist in USA/UK – differences and similarities
v/ James E. Caldwell
Moderator: Hans Kirkegaard

09.45-10.15

Kaffepause
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LØRDAG d. 5. november
10.15-12.15

P

P

- Microbiological surveilance in the ICU v/ E. de Jonge
- Selective gut decontamination v/ E. de Jonge
Moderator: Palle Toft

Postoperativ overvågning og behandling
- Har epidural analgesi en plads i postoperativ smertebehandling? v/ Henrik Jørgensen
- Udskrivningskriterier fra opvågningen – evidens og anbefalinger v/ Jørn Wetterslev
- Akut smerteteam/PCA v/ Lone Nikolajsen
Moderator: Ole Mathiesen

12.15-13.15

Frokostsymposium - GlaxoSmithKline

12.15-13.15

Frokost

13.15-13.45

P

Den vanskelige luftvej v/ Michael Seltz Kristensen
Moderator: Birgitte Ruhnau

P

Væskebehandling til intensive patienter, herunder gennemgang af SAFE-studiet
v/ Else Tønnesen
Moderator: Anders Larsson

13.45-14.00

Kaffepause

14.00-15.30

Med udgangspunkt i regionsdannelsen og lægeforeningens udspil om
fremtidens akutbetjening behandles emnerne:
- Hvor mange intensiv senge kræves der i de kommende regioner?
- Hvad er bemandingskravene i en akut-anæstesiologisk enhed?
Moderator: Hans Kirkegaard

GE Healthcare

Indbyder til Breakfast-symposium
under overskriften
Novel Measurement for Adequacy of Analgesia
Detection of surgical stress during general anaesthesia
ved Dr. Ilkka Korhonen, VTT Information Technology, Finland
Methodology and clinical performance of the novel index of surgical stress
ved Dr. Matti Huiku, GE Healthcare Finland
Breakfast-symposiet afholdes fredag d. 4. november 2005, kl. 08.00-08.45 på Radisson SAS Scandinavia Hotel,
Margrethepladsen 1, Aarhus i forbindelse med DASAIM’s årsmøde 2005. Der vil være morgenmad i tilknytning til symposiet.
Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket).
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indbyder til frokostsymposium fredag d. 4. november, kl. 12.15 - 13.15:

”A clinical update on NovoSeven®”
Speaker: TBD

Frokost-symposiet afholdes fredag d. 4. november 2005, kl. 12.15-13.15 på Radisson SAS Scandinavia Hotel,
Margrethepladsen 1, Aarhus i forbindelse med DASAIM’s årsmøde 2005. Der vil være morgenmad i tilknytning til
symposiet. Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket).

Antithrombose behandling til
udvalgte kritisk syge patienter
Flolan®, epoprostenol – en mulighed?

indbyder til frokostsymposium lørdag d. 5. november, kl. 12.15 - 13.15:
Chairman overlæge Jens Schierbeck, OUH
Speakers: TBD

Frokost-symposiet afholdes lørdag d. 5. november 2005, kl. 12.15-13.15 på Radisson SAS Scandinavia Hotel,
Margrethepladsen 1, Aarhus i forbindelse med DASAIM’s årsmøde 2005. Der vil være morgenmad i tilknytning til
symposiet. Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket).

Foredragsholdere og mødeledere på årsmødet 2005

• Andersen, Claus, overlæge, anæstesiafd., Odense Universitetshospital
• Antonsen, Kristian, overlæge, intensiv- og akut afsnit, Hillerød Sygehus
• Bang, Ulla, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Bell, Rae Francis, overlæge, Smerteklinikken, Haugeland Universitetssygehus, Bergen
• Berlac, Peter A., afdelingslæge, AN-OP, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet
• Bested, Kirsten M., overlæge, anæstesiologisk afd., Vejle Sygehus
• Bigler, Dennis R., overlæge, anæstesi- og intensivafd., KAS Gentofte
• Bødker, Birgit, overlæge, gynækologisk-obstetrisk enhed, Hillerød Sygehus
• Caldwell, James E., professor, University of California San Francisco
• Callesen, Torben, overlæge, dr.med., AN-OP, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet
• Christensen, Erika Frischknecht, overlæge, præhospital leder, anæstesiafd., Århus Universitetshospital
• Christiansen, Christian Lindskov, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Cooper, Mehrengise, (UK)
• Dziegiel, Morten H., overlæge, H:S Blodbank, H:S Rigshospitalet
• Ekeløf, Peter, ledende overlæge, anæstesi- og intensivafd., Sygehusene i Ringkøbing Amt
• Eliasen, Kirsten, klinikchef, overlæge, thoraxanæstesiologisk klinik, Hjertecentret, H:S Rigshospitalet
• Espersen, Kurt, overlæge, ITA, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet
• Fanø, Søren, klinisk asst., H:S Tværfagligt Smertecenter, H:S Rigshospitalet
• Førde, Reidun, professor, dr.med., Sektion for Medicinsk Etik, Medicinsk fakultet, Oslo Universitet
• Gilbert, Mads, Tromsø, Norge
• Hansen, Ole Bo, overlæge, anæstesiafd., Sygehus Vestsjælland, Holbæk
• Hansen, Søren Helbo, overlæge, anæstesiafd., Odense Universitetshospital
• Herlevsen, Per, ledende overlæge, anæstesi- og intensivafd., Randers Centralsygehus
• Hirshberg, Asher, Texas, USA
• Holk, Ladawan, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
• Holm-Knudsen, Rolf, overlæge, AN-OP, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet
• Højsted, Jette, overlæge, H:S Tværfagligt Smertecenter, H:S Rigshospitalet
• Ilkjær, Susanne, afdelingslæge, ph.d., anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Jensen, Reinhold, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Jonge de, E., AMC, Amsterdam
• Jørgensen, Henrik, R1, anæstesiologisk afd., Roskilde Amts Sygehus
• Jørgensen, Vibeke Due, kursusreservelæge, anæstesi- og intensivafd. KAS Herlev
• Kaiser, Frank, overlæge, anæstesi- og intensivafd. Hillerød Sygehus
• Kirkegaard, Hans, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Knudsen, Lars, afdelingslæge, ph.d., anæstesiafd., Århus Universitetshospital
• Kristensen, Michael Seltz, overlæge, AN-OP, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet
• Køber, Lars, overlæge, dr.med., hjertemedicinsk klinik, H:S Rigshospitalet
• Larsson, Anders, professor, overlæge, dr.med., anæstesiafd., Aalborg Sygehus
• Lassen, Jens Flensted, overlæge, ph.d., hjertemedicinsk afd., Århus Universitetshospital
• Malling, Bente V., overlæge, anæstesiologisk afd., Silkeborg Centralsygehus
• Mathiesen, Ole, afdelingslæge, operations- og anæstesiafd., KAS Glostrup
• Mogensen, Jørgen Viby, professor, overlæge, dr.med., AN-OP, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet
• Mogensen, Torben, lægelig direktør, direktionen, H:S Hvidovre Hospital
• Mortensen, Peter, overlæge, hjertemedicinsk afd., Skejby Sygehus
• Møller, Kirsten, kursusreservelæge, anæstesiklinikkerne, H:S Rigshospitalet
• Nikolajsen, Lone, afdelingslæge, ph.d., anæstesiafd., Århus Sygehus
• O’Sullivan, Geraldine, MD, FRCA, Dept. of Anaesthesia, St. Thomas’ Hospital, London
• Olesen, Anders Schou, ledende overlæge, smerteklinikken, Aalborg Sygehus
• Pedersen, Bente Dyrlund, overlæge, anæstesiologisk afd., H:S Bispebjerg Hospital
• Peuckmann, Vera, klinisk asst., H:S Tværfagligt Smertecenter, H:S Rigshospitalet
• Rasmussen, Yvonne, overlæge, anæstesiafd., H:S Hvidovre Hospital
• Ricksten, Sven-Erik, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg
• Ruhnau, Birgitte, overlæge, AN-OP, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet
• Rybro, Lars, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Rønholm, Ebbe, ledende overlæge, dr.med., anæstesiologisk afd., Fredericia og Kolding Sygehus
• Secher, Niels Henry, professor, overlæge, dr.med., AN-OP, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet
• Sellevold, Olav,
• Skadborg, Mogens K., ledende overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Skjelsager, Karen, overlæge, anæstesiologisk afd., Storstrømmens Sygehus, Næstved
• Skram, Ulrik, overlæge, neuroanæstesiologisk klinik, Neurocentret, H:S Rigshospitalet
• Swiatek, Frans, overlæge, AN-OP, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet
• Sørensen, Keld, overlæge, hjertemedicinsk afd., Skejby Sygehus
• Toft, Palle, professor, overlæge, dr.med., anæstesiafd., Odense Universitetshospital
• Tønnesen, Else, professor, overlæge, dr.med., intensivafd., Århus Sygehus
• Walther-Larsen, Søren, overlæge, AN-OP, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet
• Wanscher, Michael, overlæge, ph.d., thoraxanæstesiologisk klinik, Hjertecentret, H:S Rigshospitalet
• Welling, Karen-Lise, overlæge, ph.d., neuroanæstesiologisk afd., neurocentret, H:S Rigshospitalet
• Wetterslev, Jørn, overlæge, ph.d., Copenhagen Trial Unit, H:S Rigshospitalet
• Yndgaard, Stig, thoraxanæstesiologisk klinik., Hjertecentret, H:S Rigshospitalet
• Ørding, Helle, ledende overlæge, dr.med., anæstesiologisk afd., Vejle Sygehus
• Østergaard, Helle Thy, afd.læge, anæstesi- og intensivafd., KAS Herlev
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DASAIMs SMERTEPRIS 2005
Nu efterspørger vi DIN mening - hvem skal have årets smertepris?
Bestyrelsen for DASAIM opfordrer alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen.
DASAIM uddeler en årlig pris indenfor akut/kronisk smertebehandling for at stimulere til fortsat udvikling indenfor
området. I vurderingen af kandidater vil der blive lagt vægt på videnskabelig aktivitet og holdningsmæssig eller strukturel
bearbejdning af sundhedsvæsenet med det formål, at sikre bedre smertebehandling.
Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2005, vil bestyrelsen for DASAIM gennemgå disse og indstille en
kandidat til prisen. Prisen overrækkes under festmiddagen på årsmødet d. 4. november 2005.
Udover æren for Smerteprisen følger et:

Legat på kr. 10.000,- sponseret af

Forslagene kan enten indsendes skriftligt til DASAIMs sekretariat
på e-mail sekretariat@dasaim.dk eller via www.dasaim.dk.
Det skal fremgå, hvem forslagsstiller(ne) er.

På bestyrelsens vegne
Stig Yndgaard

DASAIMs UDDANNELSESPRIS 2005
Forslag til kandidater ønskes
Uddannelsen skal hele tiden være i højsædet, og det ønsker DASAIM at medvirke til på mange fronter. Helst skal
der ske en fortsat udvikling af uddannelsesinitiativer, så anæstesiologer bliver dygtige og kompetente speciallæger.
DASAIM ønsker derfor forslag til kandidater til Uddannelsesprisen år 2005.
Prisen skal gives til en person, en gruppe eller en afdeling. I vurderingen af kandidater lægges der vægt på, at prismodtageren har ydet en ekstraordinær indsats til fremme af uddannelsen i anæstesiologi i bredeste betydning.
Indsatsen kan være såvel lokal, regional som landsdækkende. Der er inden begrænsninger på karakteren af indsatsen.
Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2005, vil bestyrelsen for Foreningen af Yngre Anæstesiologer
gennemgå forslagene og indstille en kandidat til prisen til DASAIMs bestyrelse.
Prisen overrækkes under festmiddagen på årsmødet den 4. november 2005. Prisen udgøres af et:

Legat på kr. 10.000,- sponseret af

Legatet kan frit anvendes til et af prismodtageren valgt formål.
Bestyrelsen for DASAIM skal derfor opfordre alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen.
Forslag kan enten indsendes skriftligt til DASAIMs sekretariat, på e-mail sekretariat@dasaim.dk eller via DASAIMs
hjemmeside www.dasaim.dk Det skal fremgå, hvem forslagsstiller(ne) er.
På bestyrelsens vegne
Hanne Tanghus Olsen

Juli 2005 · DASINFO · 17

Uddannelsesøkonomi
I driften af sygehusene har man de seneste år tilstræbt en synlighed og systematik i koblingen af de ydelser, en given afdeling
præsterer og den tildeling af ressourcer pågældende afdeling
bliver gjort til genstand for.
DRG er blevet et tiltagende dominerende værktøj i denne
øvelse. Desværre omfatter systemet ikke (men burde gøre!!) en
række aktiviteter, som er relevante i relation til uddannelse: 1)
videreuddannelse, 2) efteruddannelse, 3) forskning og udvikling
- og flere kan tænkes.
Problemet forstærkes yderligere af de øgede og mere specificerede krav, der stilles til uddannelsen i forbindelse med den
nye speciallægeuddannelse, og som på den enkelte afdeling
bl.a. udmøntes i konkrete uddannelsesprogrammer/-kontrakter.
Samtidig er det holdningen, at klinisk produktion, uddannelse
og udvikling er ligeværdige ydelser.
Nylige tal godtgør, at uddannelsesaktiviteten på en klinisk
afdeling på et universitetshospital i Danmark repræsenterer et
netto-ressourcetræk på 13-15% af alle lægetimer.
For at sikre, at uddannelsesområdet ikke havner i en situation,
hvor det på grund af manglende profilering og tydeliggørelse går
over i glemsel og derfor ikke tildeles de fornødne midler, er det
selvsagt bydende nødvendigt at få præsenteret områdets reelle
behov. Den politik vil desuden kunne bidrage til almen synliggørelse af området og argumentere for at området prioriteres.
I en blandet frygt for og erkendelse af, at mange i den kliniske
virkelighed står tøvende overfor hvordan man kan håndtere
synliggørelsen af det ressourceforbrug, der medgår til uddannelse er tanken med denne artikel, at give et bud på hvordan
en grovskitse til strukturering af problemstillingen kan se ud.
Talrige variationer kan tænkes.
Princippet kan grundlæggende være for det første, at medregne samtlige forhold som er ressourcerelevante for uddannelse - for det andet, at kvantificere ressourcetrækket for den
enkelte post og - for det tredje, at præsentere summationen af
samtlige forhold.
Nedenfor er skitseret et forslag til strukturering, som ikke
prætenderer at være komplet, hverken hvad angår mulige relevante aktører eller disses aktiviteter, men alene tjener til at tegne
profilen af en mulig måde at angribe problemstillingen på.

Forslag til strukturering:
Lægelige uddannelsesaktører:
1. introlæger
2. hoveduddannelses-læger
3. speciallæger

Uddannelsesaktiviteter per person (tidsindekseret, f.eks. per år)
på den enkelte afdeling:
• ad 1
- antal surnummerære dage:
- intro-kurser
- obligatoriske kurser
- uddannelsessamtaler (x timer)
- kompetencemålinger
- dokumenteret (evt. skønnet) supervision
- kliniske aktiviteter (x uddannelsesfaktor)
■ stuegang (fx x 0.5 x timer)
■ superviseret anæst. (fx x 0.7 x timer)
■ konference (fx x 0.5 timer)
■ vagter (fx x 0.4 timer
■ andet
■ Σ ⇒
- andet ?
- summation
- ⇒ Σ dage x dagløn ⇒
• ad 2
- antal intro-dage
- antal undervisningsdage
- specialespecifikke kurser
- ledelses-kurser
- forskningsmodul
- kompetencekort, samtaler mm
- kliniske aktiviteter iøv (vide supra)
- andet
- summation
- ⇒ Σ dage x dagløn ⇒
• ad 3
- vejleder-kursus
- pioner-kursus
- underviser på kurser
(intro-, hovedudd etc)
- kompetencekort, samtaler mm
- vejleder-tid
- uddannelsesansvarlig overlæge
- klinisk aktivitet (vide supra)
- andet
- summation
- ⇒ Σ dage x dagløn ⇒

x1 dage
x2 dage
x3 dage
x4 dage
x5 dage
x6 dage

x7 dage
x8 dage
Σ dage
Σx pris
y1 dage
y2 dage
y3 dage
y4 dage
y5 dage
y6 dage
y7 dage
y8 dage
Σ dage
Σy pris
z1 dage
z2 dage
z3 dage
z4 dage
z5 dage
z6 dage
z7 dage
z8 dage
Σ dage
Σz pris

Samlet pris (tidsindekseret):
Σx pris x Nx + Σy pris x Ny + Sz pris x Nz + evt andet
(udstyr, lokaliteter, rejser mm)
(N = antal læger relevant for pågældende kalkulation)
Principielt kan der formentlig opstilles et ”gevinst-regnskab”
til kvantificering af det reducerede ressourcetræk, en bedre og
hurtigere uddannet (og mere motiveret ?) lægegruppe udgør.
Videreuddannelsesudvalget, DASAIM
Ole Nørregaard
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Et brag af en jubilæumsfest
Mere end 400 havde tilmeldt sig til 50-års
jubilæet for anæstesiologisk-intensiv afdeling ved Århus Sygehus – tidligere Kommunehospitalet. Jubilæet blev markeret
med et stort symposium på Scandinavian
Congress Center i Århus den 15. april med
deltagelse af nationale og internationale
foredragsholdere. Nuværende og tidligere
ansatte i afdelingen deltog i et omfang,
som langt overgik organisationskomiteens
forventninger.
Den operative aktivitet på Århus Sygehus var i dagens anledning reduceret til
et akut beredskab, og læger fra de samarbejdende afdelinger var inviteret med til
symposiet. Der var et bredt sammensat
program, hvor emnerne dækkede forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden
for det anæstesiologiske speciale for såvel

læger som sygeplejersker. Der var arrangeret workshops omkring den vanskelige
luftvej og ekkokardiografi.
Dagen indledtes med en kort ”historisk
session”, hvor to pensionerede overlæger,
professor Henning Gøtzsche (kardiolog)
og Ole Helmig (ortopædkirurg) meget
humoristisk og underholdende fortalte
om ”gamle dage” og om samarbejdet med
anæstesiologerne – eller narkoselægerne,
som det hed dengang. Henning Poulsen,
afdelingens første overlæge og en markant pioner inden for faget, døde få uger
før symposiet, og han blev mindet ved
åbningssessionen.
Set i et 50 års perspektiv har udviklingen
inden for specialet været enorm. Udover
anæstesiafsnit, tilknyttet de forskellige
kirurgiske specialer, omfatter anæstesi-

Det første danske anæstesiologiske
dobbelt-blinde randomiserede forsøg fylder 50
Ved årsmødet 2003 og i DASINFO har
Lars S. Rasmussen sørgmuntert deprimerende beskrevet dansk anæstesiologisk
forsknings endeligt. Som modvægt og
inspiration er her beretningen om den
kliniske akademiske anæstesiologis fødsel
i Danmark.
Den første danske publikation om et
anæstesiologisk emne, hvor der blev
anvendt dobbeltblinding, placebo og
tilfældig allokering af behandlingerne,
blev offentliggjort i Ugeskrift for Læger i
sommeren 1955: Ole Juhl: VITAMIN B6
OG POSTANÆSTETISKE GENER. Arbejdet omhandlede 300 patienter, som på
opvågningsstuen på KH, blev observeret i
3 timer for opkastninger, kvalme og motorisk uro efter generel anæstesi. I tilfældig
rækkefølge fik patienterne intravenøst
enten 5ml 2% pyridoxinopløsning eller
50mg Geastimol (ftalsyre-bis-diæthylamid)
fortyndet til 5ml eller 5ml fysiologisk saltvand. De tre medikamenter var fremstillet på KH’s apotek og blev leveret i ens
udseende, kodede ampuller.
Undersøgelser af B6 vitaminet Pyri-

doxins virkning på kvalme og opkastning
var der lavet bunker af og som regel med
positivt resultat. I ublindede ikke-randomiserede forsøg hjælper det meste. Ole
Juhl valgte i stedet ”den metode, der så
fuldstændigt som muligt eliminerer undersøgerens skøn,......en undersøgelse gennemført
under kode”. Og så var de 3 behandlinger
ligeværdige.
En formel statistisk vurdering, inkluderende en beregning af risikoen for at have
overset en reel forskel mellem behandlingerne, blev ikke foretaget. Nu var undersøgelsens resultat også så entydigt at en
nøjere matematisk manipulation dengang
ville være blevet anset for et overflødigt
videnskabeligt, puristisk skoleridt. Først
efter udgivelsen af Lægevidenskabelig
Forskning - en introduktion (edit. Jørgen
Pedersen og Bent Havsteen) i 1971 og
Henrik R. Wulff’s Rationel klinik i 1973
blev dansk lægevidenskablig forskning
kalkulerende i større stil.
Arbejdet adskiller sig fra nutidens ideal
ved den manglende information af patienterne. Denne undladelse var reglen for

afdelingen i dag respirationscenter vest,
lægeambulancen, simulatorenheden,
intensiv og neurointensiv afdelinger,
dagkirurgisk center, tryktanken og den
postoperative smerteenhed. Afdelingen
har eget forskningslaboratorium og der
er for øjeblikket 8 ph.d.-studerende.
Dagen sluttede med et brag af en jubilæumsfest med god mad, underholdning,
musik og dans. Et fantastisk rockorkester
fra Skejby Sygehus med Erik Sloth i spidsen sørgede for, at dansegulvet var stuvende fuldt til midt på natten. Fagligt var
dagen spændende og udbytterig og socialt
var det en begivenhed, som vi alle tænker
tilbage på med glæde og stolthed.
På organisationskomiteens vegne
Else Tønnesen
Grethe Astrup
Carl-Johan Jakobsen

50 år siden. Det var lægen, som kendte
sandheden. Og det var derfor ham, som
på betrykkende vis kunne skønne over,
hvad der var bedst for patienten og hvad
patienten kunne tåle at høre. Ole Juhls
artikel i Ugeskrift for Læger blev offentliggjort 7 år efter publikationen af den første
blindede, randomiserede klinisk kontrollerede lægevidenskabelige undersøgelse.
(Streptomycin treatment of pulmonary
tuberculosis: a Medical Research Council
Investigation. BMJ 1948;IV:769-82). Den
første danske ditto var kommet i Ugeskrift
for Læger den 9. april 1953. (H.O.Bang,
A.Levin Nielsen & E.S.Tobiasen: Banthineog placebobehandling af mavesår).
PS: Ole Juhl (f. 1925) blev kandidat
v.1952, speciallæge anæstesiolgi 1959
og overlæge anæstesiologisk afd. Ålborg
Kommune Hospital nov. 1959. Startede,
sammen med thoraxkirurgen Johannes
Christensen, det 2. center for coronar bypass kirurgi i Danmark i 1974. Juhl blev
ikke forsker, men en inspirerende læge og
læremester for stort set alle de anæstesiologer, som stod for opbygningen af thoraxanæstesiologien i Danmark i slutningen
af ’80erne og starten af ’90erne.
Preben G. Berthelsen, anæstesiolog
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Nekrolog
Henning Poulsen 02.05.1918-10.03.2005
Endnu en stor personlighed og markant
skikkelse i dansk og skandinavisk anæstesiologi er død.
Henning Poulsen blev født i København
d. 2. maj 1918 og læste medicin ved Københavns Universitet. Han blev læge i
1946. Allerede i 1947 og 1948 rejste han til
Stockholm for at studere anæstesiologi på
det Karolinske Institut under den berømte
professor Torsten Gordh. Efter han kom
tilbage til København arbejdede han på
Kommunehospitalet sammen med Bjørn
Ibsen bl.a. under polioepidemien. I 1953
flyttede han til Århus som leder af anæstesiafdelingen på Kommunehospitalet dér.
Her blev han indtil han i 1975 forlod Århus
for at blive leder af Dansk Sygehusinstitut
(DSI - Institut for Sundhedsvæsen), en
stilling han besad indtil han i 1988 lod sig
pensionere.
Henning Poulsen var en af dansk anæstesis pionerer og en af de første, der opnåede speciallægeanerkendelse i specialet.
Gennem hele sin karriere var han levende
interesseret i anæstesiologiens udvikling
– ikke alene i Danmark og Skandinavien,
men i hele verden. Skønt han var meget
interesseret i alle aspekter af anæstesiologien, var hans store interesse intensiv
terapi og genoplivning. Henning Poulsen
var initiativtager til oprettelsen af Dansk
Anæstesiologisk Selskab (DAS) i 1949
og sammen med Torsten Gordh (Stockholm), Otto Mollestad (Oslo) og Eero
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Turpinen (Helsinki) til Nordisk Anæstesiologisk Forening samme år. Han var
også initiativtager til oprettelsen af Acta
Anaesthesiologica Scandinavica i 1957 og
var med-redaktør på tidsskriftet i de første
15 år, hvor han udførte en kæmpe-indsats.
Hans betydning for faget fremgår bl.a.
af de mange tillidsposter mv. han havde
gennem sin karriere. Han var således gennem årene både sekretær og formand
for Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicin. I 1974 modtog han selskabets ærespris pga. sin store indsats
for dansk anæstesiologi og i 1989 blev
han æresmedlem af selskabet. Også på
det nordiske plan var Henning Poulsen
aktiv. Han var i en lang periode sekretær
for Nordisk Anæstesiologisk Forening
og i en periode også præsident. Han blev
udnævnt til æresmedlem af det nordiske
anæstesilæge-selskab i 1966. I 1964 blev
Henning Poulsen valgt som kasserer for
World Federation of Societies of Anaesthesiologists og 4 år senere som formand
for executive committee. Endelig var han
i årene 1964-1976 chairman of the World
Committee of Cardio-pulmonary Resuscitation. Henning Poulsen gjorde en meget
stor indsats i de år, han var I verdensfederationen. Bl.a. stod han bag oprettelsen
af træningscentre i anæstesiologi i både
Sydamerika og i Afrika. Hans indsats gav
genlyd rundt omkring i verden, hvad der
bl.a. resulterede i at han blev valgt som

korresponderende medlem af Deutsche
Gesellschaft für Anästhesiologie und
Wiederbeleberung i 1968 og af Faculty of
Anaesthetists of Royal College of Surgeons
i England 1968 og i Irland i 1953. I 1973
blev han valgt som Honorary Fellow of the
West-African College of Surgeons.
Henning Poulsen giftede sig I 1940 med
Gudrun. De fik 3 børn sammen, 2 sønner
og 1 datter. Gudrun døde i 1997, 9 år efter
Henning Poulsen gik på pension.
Henning Poulsen forblev aktiv næsten
til sin død. I de sidste år var han således
præsident for seniorforum i Nordsjælland,
hvor han arrangerede møder, udflugter og
lignende for pensionerede læger.
Med Henning Poulsens død har dansk
anæstesi mistet én af sine pionerer, internationalt kendt og værdsat. Vi, der har
kendt Henning Poulsen, vil komme til
at savne ham, hans gode humør, hans
initiativer og aldrig svigtende virkelyst.
Vor medfølelse går til Margrethe, med
hvem Henning Poulsen delte sine sidste
år, samt de to sønner og en søster, han
efterlader.
Æret være Henning Poulsens minde.
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen
Kirsten Schiøler
Preben Berthelsen
Bjarni Øvlisen

Referat af 8. ordinære

Nyt fra Dansk

generalforsamling i FAPA

Kolinesterase Kartotek (DKK)

Igen i år var den ordinære generalforsamling henlagt til Aldershvile Slotspavillon
ved Bagsværd sø. Generalforsamlingen
afholdtes 27. februar.

Til DKK henvises patienter på mistanke
om forlænget virkning af suxamethon og
mivacurium. Indtil nu er patienterne blevet undersøgt for plasma kolinesterase
(pke) aktivitet, hæmningsreaktioner som
fx dibucain, samt familieanalyse. Da det
drejer sig om en arvelig forandring af kolinesterasegenet, har vi besluttet at tage
det endelige skridt og starte DNA analyse
af pke-genet. Det betyder, at der for fremtiden skal tages to blodprøver i stedet for
som hidtil kun én. Fra den ene blodprøve
(serum) bestemmes pKe aktiviteten, og fra
den anden blodprøve (EDTA glas) extraheres DNA, og der laves bestemmelse af
de 2 mest almindelige mutationer, nemlig
A- og K-varianten. Efter behov sekventeres
hele genet med henblik på bestemmelse
af andre varianter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af regnskabet
til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Forslag til budget, herunder
kontingentfastsættelse
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Bjarne Lomholt valgtes som dirigent og
kunne konstatere, at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens årsberetning
Formanden, Hans B. Andersen, indledte
med at bemærke, at det var småt med store
og glædelige nyheder på det efterhånden
langtrukne overenskomstfornyelsesområde. Sidste år så vi frem til ikrafttræden
af en ny overenskomst i 2005, men 2006
ser nu ud til at være mere sandsynligt.
Herudover berettede han om vores engagement i organiseringen af den fremtidige
smertebehandling i Danmark.
3. Fremlæggelse af regnskabet
Poul Hansen fremlagde et årsregnskab,
som i modsætning til sidste år udviste et
pænt overskud.

4. Forslag fra bestyrelsen:
Ingen.
5. Forslag fra medlemmerne:
Ingen.
6. Kontingentfastsættelse:
Kontingentet fortsætter uændret
med 500 kr. årligt.
7. Valg af bestyrelse
27.april 2004 ændredes vedtægterne, således at bestyrelsen fra den dato består
af 4 medlemmer, hvoraf to er på valg lige
årstal og to på ulige årstal.
Alle bestyrelsesmedlemmer accepterede
genvalg og bestyrelse består herefter af:
Formand: Hans B. Andersen
Næstformand: Ole Berner
Kasserer: Poul Hansen
Bestyrelsesmedlem: Niels Kirkegaard
Næste år, 2006, ligger det ret fast, at Hans
B. Andersen og Ole Berner ønsker at ophøre med bestyrelsesarbejde, sidstnævnte
på grund af pensionering.
8. Valg af revisor:
Hans Ersgaard genvalgtes som revisor.
9. Eventuelt
Efter oplæg fra Karsten Bjerre-Jepsen
fastsattes årets kongres til at finde sted
fredag den 30. september til søndag den 2.
oktober 2005. Indtil videre på Havreholm
Slot, Hornbæk, Sjælland.
Til sidst takkede formanden dirigenten
og forsamlingen.
Referent: Ole Berner

Hvad gør jeg, hvis jeg har en patient
med mistanke om forlænget virkning
af suxamethon og mivacurium?
Gå ind på hjemmesiden
www.rigshospitalet.dk
Klik på: afdelinger
• anæstesi- og operationsklinikken
i HovedOrtoCentret
• sundhedsfaglig information
• vejledninger
• Dansk Kolinesterase Kartotek
På denne hjemmeside kan man downloade
1) teknik ved blodprøvetagning
2) rekvisition til serum
kolinesterase bestemmelse
3) skema vedr. anæstesiforløb
Det er vigtigt også at indsende oplysninger om anæstesiforløb for den enkelte
patient. Det er også vigtigt at indsende
begge blodprøver, da det er det samlede
resultat, vi kan konkludere ud fra.
Jørgen Viby Mogensen
Mona Ring Gätke
dkk@rh.dk
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Teoretiske kurser i speciallægeuddannelsen:
Reform af undervisningsmetoder
Kursusstruktur og organisation

Nuværende kursusform

Det teoretiske kursus i ”obstetrisk anæstesi” under hoveduddannelsen i anæstesiologi består aktuelt af et 2-dages modul,
som udover den obstetriske patient også
omhandler det nyfødte barn.
Kurset har i løbet af de seneste 10 år
gennemgået store ændringer, både hvad
angår varighed, struktur og undervisningsform. Fra i begyndelsen af 90’erne
at være et selvstændigt kursus med forelæsninger indenfor alle emner af obstetrisk
anæstesi, blev kurset i 90’erne underlagt
en ny struktur, hvor hovedtemaerne i højere grad var relateret til organsystemer
end til patientkategorier. Derved foregik
undervisningen i obstetrisk anæstesi som
spredte indlæg under de forskellige hovedemner. Undervisningsformen var, uanset
kursusstruktur, oftest katedral.
I erkendelse af det begrænsede udbytte
ved denne undervisningsform, har kursuslederne med de seneste reformer søgt
at lægge op til en mere interaktiv undervisningsform: Anvendelse af workshops
med færdighedstræning, simulations- og
casebaseret undervisning.

I den seneste kursusstruktur er der som
nævnt afsat 2 dage til undervisning i behandling af den obstetriske patient og det
nyfødte barn. I samråd med hovedkursusledelsen er undervisningen fordelt med en
dag til plenumundervisning og en dag til
simulatorbaseret undervisning. Af denne
grund bliver kurserne foreløbig afholdt
på KAS Herlev, hvor Dansk Institut for
Medicinsk Simulation har faciliteter og
kompetence til at bistå med simulatorundervisningen. Begge undervisningsdage
er baseret på cases, som kursisterne får
tilsendt før kurset.

Obstetrisk anæstesiudvalg
I obstetrisk anæstesiudvalg har vi benyttet
udvalgets samlede kompetence, både til at
sammensætte et relevant kursusprogram
og til at deltage som undervisere. Udvalget
arbejder under DASAIM med rekommandationer indenfor obstetrisk anæstesi, med
mødeprogrammer især for årsmøderne
og med uddannelse. Vi har i udvalget set
en udfordring i at skulle samarbejde om
uddannelse af kommende speciallæger.
Udvalgets medlemmer repræsenterer fem
store afdelinger fra hele landet og har alle
obstetrisk anæstesi som hovedansvarsområde. Målet har været at sammensætte et
kursusprogram, som indeholder en fælles opfattelse af de vigtigste læringsmål
indenfor vores subspeciale.

Plenumdagens emner var på de afholdte
kurser:
1) anæstesi til gravide
2) analgesi til fødsel
3) anæstesi til sectio
4) det asfyktiske barn
(ved neonatolog)
For hvert af de tre obstetriske emner har vi udsendt forskellige cases for
at komme igennem de vigtigste emner
indenfor området. Kursisterne bliver på
kursusdagen opdelt i hold, der hver skal
fremlægge behandlingsforslag til en af de
fremsendte cases efter en kort (10 min’s)
forberedelse i gruppen. Underviserne har
på forhånd fremstillet en præsentation af
udvalgets behandlingsforslag (læringsmål), der bliver vist som en slags facitliste
efter hver case.
Simulatordagens emner udvælges efter deres egnethed til denne undervisningsform.
På de seneste kurser var emnerne:
1) sectio hos patient med svær
præeklampsi
2) postpartum blødning og
3) genoplivning af nyfødte
(ved neonatolog)

Kurset indeholder desuden en workshop om anlæggelse af navlevenekateter
og pleuradrænage hos nyfødte. Underviseren ved denne er neonatolog, som ved
de øvrige pædiatriske emner.

Udvalgets erfaringer med den nye form
Vi har indtil nu gennemført tre kurser
under den nye struktur. Ved det første kursus i 2003 deltog kursister fra hele landet,
hvilket var for mange, især til simulatordagen. Siden har vi i 2005 haft kursisterne
fordelt på to hold, fra henholdsvis øst- og
vest-danmark.
Disse kurser har været en langt større
succes, dels på grund af de færre deltagere, dels fordi vi ved tilrettelæggelsen og
undervisningen har været bedre rustede
til at finde relevante og egnede cases til
henholdsvis simulator- og plenumdagen.
Vi har fra det første kursus erfaret, at
det er vigtigt på forhånd at have fastlagt
præcise læringsmål, som under alle omstændigheder skal komme frem i undervisningen eller ved debriefingen efter
simulator-seancen.
Det er en stor fordel at være en gruppe
af undervisere fra hele landet i samarbejdet omkring program og læringsmål. Samarbejdet i DASAIM med at opnå konsensus
omkring retningslinier for anæstesi og
behandlinger, fortsættes dermed i uddannelsesarbejdet, hvor vi alle får indflydelse
på, hvad de kommende speciallæger får
lært om vores subspeciale. Det er inspirerende for både kursister og undervisere, at der er flere eksperter tilstede til
at diskutere i plenum. Selvom vi søger
konsensus i de faglige retningslinier, giver
vores samlede tilstedeværelse os mulighed for at diskutere og forklare de ting,
vi gør forskelligt.
Evalueringerne fra de seneste to kurser var i top, og vi kan derfor anbefale de
øvrige faglige udvalg i DASAIM at samarbejde om kurserne og at anvende den
interaktive kursusform.

Obstetrisk Anæstesiudvalg, DASAIM
Ulla Bang, Torben Callesen, Søren Helbo Hansen, Ladawan Holk, Yvonne Rasmussen
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Legater
Dansk Selskab for Anæstesiologi
og Intensiv Medicins Fond

Professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond
af 23. august 2981

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.

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.

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.

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.

Holger og Ruth Hesses mindefond
Fondens formal er at yde støtte til forskning og udvikling inden
for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til forskning og
udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien eller
til akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer.
Legatet uddeles til enkeltpersoner eller institutioner i få portioner.
Der foreligger ikke specielle ansøgningsskemaer, men ansøgning med kortfattet beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan,
kortfattet curriculum samt oplysninger om evt. ansøgning om
støtte fra andre steder. Ansøgning i 3 eksemplarer sendes til
Holger og Ruth Hesses mindefond, c/o Inga Hesse Kovstrup,
Brandsøvej 17, Skærbæk, 7000 Fredericia. Ansøgningsfrist 1.
oktober. Ansøgningsmaterialet vil blive behandlet fortroligt.
Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, finder uddelingen sted
i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

Uddelinger fra DASAIMs fond og
Oberstinde Jensa la Cours legat
På et nyligt afholdt bestyrelsesmøde i ovennævnte fonde,
blev der fra DASAIMs fond uddelt kr. 8.985,- til afdelingslæge,
dr.med. Frank Pott fra anæstesiologisk forskningsenhed på
H:S Bispebjerg Hospital. Beløbet skal bruges til indkøb af
udstyr til opsamling af dynamiske kredsløbsparametre.
Afdelingslæge Lise Schlünzen, neuroanæstesiologisk afd.,
Århus Sygehus, fik tildelt kr. 8.600,- til støtte til forskningsprojekter, omhandlende akupunkturs indflydelse på det
regionale cerebrale blodflow.
På samme møde tildeltes stud.med. Christian S. Meyhoff
og overlæge, ph.d. Lars S. Rasmussen, AN-OP, HOC, H:S
Rigshospitalet kr. 10.000,- til støtte for projektet: Relation
mellem blodtryk og lavinvasive indikatorer for hjertets
minutvolumen.
Endelig modtog afdelingslæge Lise Schlünzen, neuroanæstesiologisk afd., Århus Sygehus, kr. 10.000,- til støtte for
projektet ”Fokale cerebrale ændringer i glukosemetabolismen ved overgang fra vågen til bevidstløs tilstand”.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Viby Mogensen
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Tilblivelsen af en ALF

FACTBOX STAR OF LIFE

Antallet af lægeambulancer i Danmark
er stigende og en stor del af landet er i
dag dækket af disse ordninger. Senest er
der pr. 1. maj 2005 oprettet en lægeambulance i Storstrøms amt. Oprindeligt var
lægeambulancerne udrykningsordninger
fra sygehusene svarende til det, der i dag
betegnes som ”lægehold”. Dette har udviklet sig og nutidens lægeambulance er en
højt specialiseret enhed, der oftest holder
til uden for hospitalsmiljøet og fungerer
uafhængigt af dette.
Men hvem er lægeambulancelægen?
Hvordan udvikler vi det præhospitale samarbejde? Hvordan håndterer vi de oplevelser som det præhospitale miljø kan byde
på? Hvad er anæstesiologens rolle i et
fremtidigt helikopterbaseret præhospitalt
system? Hvordan sikrer vi det bedst mulige
udgangspunkt for præhospital forskning?
Alle disse spørgsmål og mange flere trænger sig mere eller mindre på efterhånden
som vi bliver flere og flere.
Det første spørgsmål: ”Hvem er lægeambulancelægen” kan i hvert fald i store
træk besvares her: Lægen i ambulancen
er speciallæge i anæstesiologi med interesse for det præhospitale område. Udover
dette stilles der i de forskellige ordninger
en række krav om kurser og intern uddannelse. Eksempler på dette er ATLS
(Advanced Trauma Life Support) ALS
(Advanced Life Support) og CEP-kursus
(Chief Emergency Physician).

Lægeambulancerne drives delvist som
konsulentordninger. Som eksempel på
dette er arbejdet i H:S Lægeambulance
organiseret således, at tjenesten på hverdage i ”dagtiden” er en del af dagarbejdet
for nogle af de anæstesiologer, der er tilknyttet traumecentret på Rigshospitalet.
Resten af døgnet dækkes af speciallægekonsulenter.
Og alle de andre spørgsmål? I et forsøg
på at finde svarene, blev der den 9. april
afholdt en temadag for lægeambulancelæger og for enkelte andre med særlig interesse indenfor det præhospitale område.
At næsten alle landets lægeambulancer var
repræsenteret viser at der er stor interesse
for disse emner.
Dagen startede klokken 11.00 på en
solbeskinnet lørdag morgen i en luksusspejderhytte uden for Slagelse med velkomst og præsentation af programmet
som bød på:
• samarbejdsøvelse med eksternt
konsulentfirma, DolphinGroup
• oplæg om diverse emner med
efterfølgende faglig diskussion
• middag og forsat diskussion
Som det fremgår af billederne havde
samarbejdsøvelsen et ikke-medicinsk tema
og der var da også flere formål med øvelsen; at lære nye kolleger at kende, at visualisere starten på et nyt og forhåbentligt
stort samarbejde imellem de forskellige

Den 6-takkede ”Star of Life” har siden slutningen af 1970’erne været et
internationalt symbol for professionelle ambulance- og redningsfolk.
Stjernen er blå og hver af de 6 takker i stjernen symboliserer:
• Diagnostik
• Beredskab
• Behandling på skadested
• Behandling under transport
• Rapportering og dokumentation
• Overflytning til relevant behandling
Kilde: ”Hvad er meningen med virksomhedens logo?”
af Ian Wisler-Poulsen, Grafisk Litteratur 2005
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lægeambulanceordninger og - for enkelte
- også at bryde en grænse eller to! Efter
en vel overstået øvelse, hvor alle fik ros
for hurtighed og evner til at kommunikere
(store ord fra en tidligere uddannelseschef
i frømandskorpset!) var det tid til de faglige
diskussioner.
Eftermiddagen var delt op i en række
indlæg med efterfølgende diskussion.
Som eksempel på indlæg kan nævnes:
• præhospital væskebehandling
v. Annemarie Bondegaard Thomsen
• dokumentation og KOOL funktion
v. Freddy Lippert
• luftambulancelæge
– erfaringer fra Norge
v. Lars Knudsen
• forslag til opbygning af en
Traumeuddannelse i SSAI-regi
v. Peter Berlac
• præhospital forskning
v. Erika Frischknecht Christensen
Disse og andre indlæg gav udgangspunkt for gode diskussioner og det var
åbenlyst at der var brug for mere tid til
diskussion og for et mere formaliseret
samarbejde lægeambulancerne i mellem.
I den afsluttende diskussion blev det besluttet, at arbejde hen i mod en ALF (Ambulance Læge Forening), der selvfølgelig
er åben for alle anæstesilæger, der kører
lægeambulance ligesom der blev nedsat
flere arbejdsgrupper.
Repræsentanterne fra Århus meldte sig
som arrangør af et nyt møde til efteråret.
Den afsluttende middag foregik i god ro og
orden uden, at der blev brug for assistance
fra den lokale lægeambulance.

Anne Marie Sørensen og
Steen Barnung

Foto: Steen Barnung

DASAIMs officielle
e-mailadresser

16. årlige kongres for ESCTAIC

Bestyrelsen

Det er med stor glæde, at vi hermed inviterer til den 16. årlige konference for
European Society for Computing and
Technology in Anaesthesia and Intensive
Care (ESCTAIC) som afholdes i Aalborg
fra 7.-10. september 2005.
ESCTAIC organisationen går tilbage til
1989 og er et etableret forum for dialog
mellem den kliniske og den tekniske del
af anæstesiologi og intensiv behandling
omkring teknologiske og IT-relaterede
aspekter af anæstesiologi, intensiv pleje,
akut behandling og medico teknik.
Siden starten i 1989 har der været afholdt en årlig konference og der er til
stadighed tilgang af såvel teknologi-interesserede anæstesiologer og intensivister
som medicinsk orienterede ingeniører og
IT-udviklere.
Konferencen i 2005 udbyder et spændende program med flere prominente talere, hvilket også betyder, at flere forskellige
emner indenfor området vil blive berørt.
En fuldstændig oversigt over emner kan
ses på konferencens hjemmeside, hvor
der også findes en kort præsentation af de
enkelte inviterede talere (www.esctaic05.
hst.aau.dk)
Der vil bl.a. blive sat fokus på ny teknologi af udvikleren af mikrodialyse og
formand for Nobel Komiteen, Urban
Ungerstedt fra Sverige, Ivar Gøthgen fra
Denmark, og af opfinderen af puls-oxymeteret, Takou Ayoagi fra Japan. Ved andre
sessioner vil der være fokus på brugen
af computersystemer til telemonitoring,
teleterapi eller beslutningsstøtte-systemer. Dette inkluderer talere som Azriel
Perel (Israel) og Adam Seiver (USA), der
beskriver computersystemer til brug ved
glykosekontrol og antibiotisk terapi i intensiv behandling.

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
Kasserer

webmaster@dasaim.dk
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)
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Brug af fysiologiske modeller og disses implementering og applikationer til
intensivafdelinger vil også blive berørt
på konferencen. Her er Anders Larsson
(Danmark) blandt talerne. Emner som
ergonomi, ”workflow’ og ”management
of risk” på anæstesiologiske afdelinger
vil også blive præsenteret. Inviterede talere til disse emner er bl.a. Thomas Rose
(Tyskland), Alfred Winter (Tyskland) og
Dwayne Westenskow (USA).
De enkelte sessioner vil også inkluderer mundtlig præsentation af abstracts,
indleveret til konferencen. Indsendelse af
abstracts er meget velkommen og detaljer
kan findes på konferencens hjemmeside.
Abstract-deadline er 1. juli 2005 og accepterede abstracts vil blive publiceret i
”The Journal of Clinical Monitoring and
Computing”.
Som en specialaftale for klinikere, der
ikke har mulighed for at deltage i hele
konferencen af arbejdsmæssige årsager,
tilbyder vi enkelt-dagsdeltagelse. Se websiden for detaljer.
Udover det faglige program kan konferencen byde på hyggelige aftener i Aalborg, guidede ture i det nordjyske og galla
middag hos ”Røverne i Rold”. Vi håber, at
kunne skabe samme hyggelige, uformelle
atmosfære, som har kendetegnet de tidligere konferencer i ESCTAIC.
For yderligere informationer om abstract-indlevering, tilmelding og sponsorater, se venligst www.esctaic05.hst.aau.dk
eller kontakt os på esctaic05@hst.aau.dk
Vi ser frem til at byde velkommen
i Aalborg.
Steve Rees
formand for konferencen

European Society for Computing & Technology in Anaesthesia & Intensive Care

16th Annual Meeting
7th - 10th September 2005

AALBORG, DENMARK

www.esctaic05.hst.aau.dk

in collaboration with the Danish Society for Biomedical Engineering (DMTS)

Call for Applications for the 8th
Scandinavian Training Program in Intensive Care Medicine
The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI)
co-ordinates an advanced Inter-Nordic
training program in Intensive Care Medicine. The training program is limited
to 30 trainees. The training period is 2
years, starting January 2006. During
the training period the SSAI organises 6
courses. These courses will circulate in
all the Nordic countries and the common
language will be English. The training
period includes an exchange program with
a clinic in another country. During the 2year period the trainee will be appointed a
host clinic. The host clinic will employ the
trainee in an appropriate position during
the training program. A minimum of one
year of clinical training should be done at
a university clinic.
The trainee is expected to attend the
examination for the European Diploma
in Intensive Care Medicine and acquire
the European Diploma in Intensive Care
(EDIC) awarded by the European Society
of Intensive Care Medicine.

Trainees completing the 2-year InterNordic training program and the EDIC
will receive a Diploma in Intensive Care
Medicine from the SSAI. All expenses for
this program (including travelling, accommodation and a fee for each course) have
to be covered by the host clinic. The total
cost for all 6 courses is estimated to about
6000 Euro, i.e., 1000 Euro per course. Applicants must be young specialists with
relevant training in anaesthesiology. 25
to 30 trainees will be accepted to the program. They are selected according to their
affiliation, academic merits, clinical skills
and motivation by the discretion of the
committee of the training program.
For further information please contact
chairman of the SSAI Inter-Nordic training program, Sten Rubertsson, phone
+46 18 6114852, +46 18 6110000, e-mail:
sten.rubertsson@akademiska.se

1) the application form
(available on www.SSAI-nordic.org)
2) a letter by the applicant informing about
the applicant’s motivation and expectations regarding the program
3) a recommendation letter from a superior documenting the applicant’s interest
in, and commitment to intensive care
medicine, and
4) a curriculum vitae (one original)
- should be sent by e-mail and by ordinary mail service to the Secretary of the
SSAI Steering Committee of the InterNordic training program before October
16th 2005:
Katja Andersson
Department of Anaesthesiology and
Intensive Care
Uppsala University Hospital
751 85 Uppsala, Sweden
Telephone +46 18 6114852
Fax +46 18 559357
E-mail: katja.andersson@akademiska.se

4. Danske Thoraxanæstesiologi Symposium
afholdes i Ålborg den 31. marts 2006 kl. 13.00 - 18.00
1. april 2006 afholdes
årsmøde for thoraxanæstesiologer kl. 09.00 - 13.00
Thoraxudvalget, DASAIM
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Tværfagligt

Traumekursus

Rigshospitalets Traumecenter inviterer til
tværfagligt traumekursus
22.-23. september 2005
Detaljeret kursusprogram www.rh-traumekursus.dk

Kursus i
ekstrakorporal cirkulation
for medlemmer af DASAIM
Den 26. - 28. september 2005 bliver der afholdt kursus i ekstrakorporal perfusionsteknik ved Den Danske
Perfusionist Skole, Skejby Sygehus, i samarbejde med thoraxanæstesiologisk udvalg under DASAIM.
Sted:
Antal:
Indhold:
Målgruppe:
Kursusafgift:
Tilmelding:

Den Danske Perfusionist Skole, Skejby Sygehus, indgang 6, undervisningslokale 24, (1. sal, tv.)
Max. 10 deltagere
Hjerte-lungemaskinens opbygning og virkemåde, opfyldning og udluftning, perfusionsforløbet,
hypotermi og hæmodilution, hæmodynamik, hæmatologi/ hæmostasiologi, kardioplegi, IABP,
LVAD, ECMO, TAH samt praktiske perfusionsøvelser i et dyreeksperimentelt set-up
Speciallæger i anæstesiologi med thoraxanæstesiologi som hovedinteresse
kr. 4.000,00
Til Linda Nielsen, T-forskning, tlf. 89495432, e-mail: ldn@sks.aaa.dk
senest mandag den 1. september 2005
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Børneanæstesiologiske udfordringer

Fredag d. 30.9.2005 og lørdag d. 1.10.2005

Sted:

Auditoriet afsnit 4031, opgang 4, 3. sal, Rigshospitalet

Baggrund:

Når man bedøver små børn, vil man jævnligt komme i en situation, som man er usikker på. Vi har samlet en del af
disse vanskelige eller kontroversielle problemer og vil gennem et praktisk orienteret kursus give deltagerne en
bedre forudsætning for at kunne vælge en hensigtsmæssig håndtering af disse situationer.

Indhold:

Anæstesi til neonatale ‹ Kongenit mb. cordis og anæstesi ‹ Awareness og søvndybdemonitorering hos børn
‹ Induktion af psykisk vanskeligt barn ‹ Modtagelse og resuscitation af nyfødt ‹ Anæstesi og øvre luftvejs
inﬂammation ‹ Luftvejshåndtering hos små børn ‹ Fiberoptisk vejledt intubation af børn
‹ Vanskelig i.v.-anlæggelse ‹ Ultralydsvejledt vaskulær access ‹ Ultralydsvejledt perifer nerveblokade
‹ Anæstesi til shockeret barn
Rundbordsdiskussioner: Interessante cases og anæstesiologiske dilemmaer
Workshops: Intraossøs adgang ‹ Fiberoptisk vejledt intubation ‹ Ultralydsvejledt vaskulær access (fantom)
‹ Live ultralydsskanning af kar og nerver på børn

Målgruppe:

Alle anæstesiologer

Undervisere:

Ovl. Kirsten Eriksen, afd.læge Annette Freudendal-Pedersen, afd. læge Lars Hesselbjerg,
ovl. Rolf Holm-Knudsen, ovl., dr. med. Zbigniew K-Nielsen, afd. læge Anni Skoven.
Anæstesi- og operationsklinik 4231, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet.
Klinikchef ovl., dr. med. Steen Henneberg, afd. læge Lise Jørgensen, ovl. Søren Walther-Larsen.
Anæstesiklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.
Ovl. Steen Hertel. Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

Kursusleder:

Ovl. Rolf Holm-Knudsen

Arrangør:

Anæstesi- og operationsklinik 4231, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet.

Pris:

2950 DKK. Prisen inkluderer kaffe, frokoster, kursusmiddag fredag aften og kursusmaterialer.

Deltagerantal:

Max. 32

Tilmelding:

Til sekretær Gitte Blom på gblom@rh.dk . Tlf.: +45 3545 3474. Hurtig tilmelding tilrådes da der pga.
workshops og rundbordsdiskussioner kun er et begrænset antal pladser.
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Pionerkursus

- et kursus i praktisk brug af de nye
evalueringsmetoder i speciallægeuddannelsen
27.-28. september 2005 i Slagelse
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 deltagere fra Region Nord og Syd meget velkomne

Deltagerantal:

24

Tilmelding:

DASAIM’s sekretariat, Tina Calundann, sekretariat@dasaim.dk ,
anæstesi- og operationsklinikken 4231, HOC,
H:S Rigshospitalet, 2100 København Ø

Tilmeldingsfrist: 15. juli 2005
Kursusform:

Internat på Hotel Frederik den 2. i Slagelse

Pris:

4.250,- kr.

Kursusleder:

Karen Skjelsager, ksk@cn.stam.dk

Kurset er udviklet af overlæge, MHPE Bente Malling, overlæge MHPE Kirsten Bested, overlæge,
MHPE Helle Thy og overlæge, MHPE Karen Skjelsager.
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Airway management for
Anaesthesiologists
- a SSAI (Scandinavian Society for Anaesthesia and Intensive Care Medicine) approved course

Time:

From November 17th 10.00 a.m. to November 18th 3.00 p.m. 2005

Place:

Rigshospitalet, University hospital of Copenhagen, Denmark

Price:

3.950 DKK (550 EURO), including course material, lunches and working-dinner on the evening of the 17th.

Background:

Problems with managing the airways are primary causes of serious compli-cations and death in relation to
anaesthesia. The course will provide you with tools to prevent this to happen to your patients.

Course content
Theory/lectures:
Preoperative evaluation of the airway made useful ➥ Have a plan! ➥ Awake intubation - making
it a pleasant experience! ➥ Fiberoptic intubation made easy! ➥ The ”cannot-intubate-cannotventilate”-situation. Recognition. Management choices. ➥ Safe extubation and ”warning the next”
➥ The paediatric airway ➥ Airway techniques and equipment - what is new and what do I really
need? ➥ Bronchoscopy and BAL in the ICU ➥ Separating the lungs ➥ Frontline - what next?
Practical/workshop:
Chricothyrotomy on larynxes from pigs ➥ Fiberoptic airway management ➥ On full-scale simulators,
SimMan: Managing the ”cannot-intubate-cannot-ventilate” and the ”cannot-intubate-can-ventilate”situation and other ➥ Retrograde intubation and various devices (ILMA, LMA-proseal, Macintosh,
Miller, McCoy, Henderson-, Bullard, Retromolar, Co-bra, Easy-Tube, rigid bronchoscope, etc)
➥ Lung separation and bronchial blockers ➥ The paediatric airway

Arranged by:

Department of Anaesthesia and Operating Theatre Services, 4231, Centre of Head and Orthopaedics,
Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Copenhagen. Telephone: +45 3545 3474.
Homepage: www.airway.rh.dk

Course director:

Michael Seltz Kristensen M.D., msk@rh.hosp.dk

Faculty:

Anaesthesiologists, pulmonologist and ORL-surgeon with expertise in air-way management plus:
Special guest lecturer: Dr. Carin Hagberg, Professor and director, Advanced Airway Management,
University of Texas.

Registration:

To secretary Gitte Blom: gitte.blom@rh.hosp.dk. Deadline is September 5th.
The number of participants is limited due to the workshop.

Notice:

1. The course language is English
2. All participants are asked to bring along an airway-management patient-case or question - for the discussion and workshop
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BASAL EKKOKARDIOGRAFI

Formål:

Indføring i basal ekkokardiograﬁ med hovedvægt på
”Focus Assesed Transthorakal Echo” = FATE

Målgruppe:

Anæstesiologer med ingen/ beskeden kendskab til ekkokardiograﬁ

Sted:

Skejby Sygehus, lokale 4

Tid:

4. og 5. oktober 2005

Kursusledere:

Kim. M. Larsen, Erik Sloth

Pris:

Kr. 2.600,00 inkl. frokost

Undervisere:

Anæstesiologer med ekkoerfaring samt kardiologer

Tilmelding:

Senest 15. august 2005 til sekretær Tina Calundann, sekretariat@dasaim.dk
AN-OP, HOC 4231 H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 3545 6602

Dag 1
09:00-09:15
09:15-10:00
10:00-11:00

11:00-11:15
11:15-12:30
12:30-13:00
13:00-13:45
13:45-14:15
14:15-14:30
14:30-15:30
15:30-17:00
Middag kl. 19.00

Kaffe og introduktion
Basal ultralydsteori.
Fortid, nutid og fremtid
Focus Assessed Transthoracic
Ultrasound (FATE)
- Hvordan laver man en
transthorakal ekko? Inkl. demo
Pause
Hands on TTE
Frokost
Ekkokardiograﬁ til
hæmodynamisk optimering
Cases
Kaffe
Den transoesophagale undersøgelse
Hands on TTE

Dag 2
09:00-09:30
09:30-10:30
10:30-10:45
10:45-11:45
11:45-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00

Kaffe og video (deltagernes ekko)
Basal Doppler-ekkokardiograﬁ
inkl. demonstration
Kaffe
Systolisk og diastolisk funktion og
dysfunktion (TTE/TEE) (kardiolog)
Hands on TTE
Frokost
Vurdering af valvulopati
(TTE/TEE) (kardiolog)
Cases
Kaffe og evaluering
Hands on TTE, small talk
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Modtagelse og overﬂytning
af brandsårspatienten
Tid:

13. oktober 2005, kl. 9-16.30

Sted:

Rigshospitalet, konferencerum 1

Pris:

1.250 kr. incl. kaffe, frokost og kursusmateriale

Baggrund:

Behandling af den svært brandskadede person er en behandlingskrævende udfordring
for det personale der modtager patienten.
Kurset gennemgår behandlingsstrategi og procedurer i forbindelse med den
præhospitale fase, ved den primære modtagelse på lokalt sygehus og ved overﬂytning
til specialafdeling samt endelig kort den ﬁnale behandling

Målgruppe:

Læger, der kommer i kontakt med og blive involveret i den primære behandling
og overﬂytningaf brandsårspatienter

Deltagerantal: 25
Indhold:

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

Arrangør:

Anæstesi- og operationsklinikken,
HovedOrtoCentret 4231, Rigshospitalet. Tlf.: 3545 3474

Kursusleder:

Afdelingslæge Hans-Henrik Kruse,
leder af den anæstesiologiske del af brandsårsbehandling på Rigshospitalet

Undervisere:

Brandsårslæger og anæstesiologer fra HovedOrtoCentret og TraumeCentret
på Rigshospitalet samt korpslægerne fra Falck og Københavns Brandvæsen

Tilmelding:

Senest den 22. august 2005 til sekretær Gitte Blom på gitte.blom@rh.hosp.dk
Deltagerne vil senest den 29. august få at vide, om de er optaget på kurset
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GE Healthcare

Critical care is all about creating better
outcomes – by treating patients more
e�ectively and making more informed
decisions at the point of need.
GE Healthcare’s Carestation® solutions
can help you tip the scales in favour of
your patients.

Patient Monitoring
Complete set of both gold-standard and
unique clinical parameters like advanced
ECG and gas exchange – for accurate
diagnosis, personalized to your patient.

Respiratory Care
High-performance and responsive
ventilation coupled with advanced
respiratory monitoring, o�ering a variety
of therapeutic and diagnostic procedures
in an adaptable and exible respiratory
carestation.

Supplies & Accessories
Monitoring and airway management
accessories, and unique sensors like the
D-liteTM. Allowing simultaneous measurement of airway gases, SpirometryTM and
metabolism – to help ensure su�cient
tissue oxygenation.

Clinical Information Systems & PACS
Paperless and lmless information, with
the tools you need for assessing,
planning, documenting and analysing
critical care e�ectively – such as predened care protocols and graphical
work list with reminders.

Clinical Communications

Breathing life into
Critical Care

GE Healthcare Clinical Systems
Park Allé 295, 2 sal
2605 Brøndby

Tlf. 43 29 57 00
Fax: 43 29 57 01
www.gehealthcare.dk

Clinical connectivity solutions that make
life-critical clinical data accessible
throughout critical care and beyond
– like providing real-time information to
help make your meetings more e�cient.

Scandinavian Zonal Meeting
7th and 8th October 2005

Programme

Sign up:
Torben Mogensen
Hospitalsdirektionen
H:S Hvidovre Hospital
DK-2650 Hvidovre
Phone +45 3632 2526
FAX +45 3647 3941
E-mail:
esrascandinavia@hh.hosp.dk
Deadline:
1th September 2005
Payment (Dkr):
(incl. course and lunch)
ESRA member:
Not ESRA member:
Dinner:

Regional Anaesthesia
Peripheral Nerve Blocks
How to locate the nerves

995,1.200,100,-

Organization committee:
Torben Mogensen, Billy Kristensen,
Zbigniew Koscielniak-Nielsen, NilsChristian Hjortsø, Peter Ahlburg
Skandinavian ofﬁce:
esrascandinavia@hh.hosp.dk
Lisbeth Friisenbach,
Hvidovre Hospital afsnit 133
Kettegård Alle 30
DK-2650 Hvidovre, Denmark
Tel. +45 3632 2504

Friday 7th October 2005, 09.30 – 16.00
· Ultrasound guided localization of nerves for peripheral nerve blocks
Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Denmark and Øivind Klaastad, Norvay
· Regional anaesethesia for grossly obese patients.
Rudi Stienstra, Holland
· Panel discussion
· Lunch
· Continuous Peripheral Nerve Block – an update
Billy Kristensen, Denmark
· Patient controlled incisional and intraarticular techniques.
Kjell Axellson, Sweden
· PCEA for postoperative pain and birth pain.
Rudi Stienstra, Holland
· Panel discussion
Dinner begins at six o’clock in a restaurant in Copenhagen

Saturday 8th October 2005, 09.00 – 12.00
Workshop: Nerve injury after peripheral nerve blockade. Why and what to do?
Torben Mogensen, Denmark, Christian Krarup, Denmark, Kjell Axelsson, Sweden
Hands on: Demonstration of peripheral nerve blocks on live models.
Billy Kristensen, Denmark, Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Denmark,
Øivind Klaastad, Norway, Peter Ahlburg, Denmark
Language: English

Payment
ESRA member

❏ Dkr. 995

Not ESRA member

❏ Dkr. 1200

Dinner

❏ Dkr. 100

Total

...................

1. Payment to bank
❏
Nordea
Regnr. 2149, kontonr. 0565 251 112 (domestic)
Swftcode: NDEADKKK
IBAN no: DK4320000565251112
Important: Write: Fond 9463 on the transfer

2. Payment with creditcard
❏ MasterCard
❏ Euro card
❏ Visa
❏ Dankort

Card no ...............................................................................

Out of date ...........................................................................................

Name of cardholder ...........................................................

Signature .............................................................................................

Name .................................................................................

Phone ..................................................................................................

Address .............................................................................

E-mail ..................................................................................................

I want to participate in:
❏ Workshops

❏ Demonstrations

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

Intensiv Symposium 2006

Hindsgavl Slot, Middelfart
Fredag d. 2. februar - lørdag d. 3. februar
Program
Fredag d. 2. februar
09.40 - 10.20
10.20 - 10.30

Registrering
Udstilling, kaffe og sandwich
Velkomst

Traume
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.10
12.10 - 13.25

Modtagelse, visitation og transport
Udredning og behandling på ITA
Fremtidens traumebehandling i Danmark
Diskussion
Udstilling og frokost

Hjerte- og lungesvigt
13.25 - 14.10
How to diagnose and treat severe ARDS
Paolo Pelosi
14.10 - 14.30
Pause
14.30 - 15.15
Cardiovascular insufﬁciency with initiation
and withdrawal of mechanical ventilation
Michael Pinsky
15.15 - 15.25
Diskussion
15.25 - 16.10
Udstilling og kaffe

Tilmelding:
Mødeafgift:
Sidste frist:

Yderligere info:

Endokrinologi
16.10 - 16.55
16.55 - 17.05

Endocrine control
Diskussion

Fredag aften afholdes middag, hvor ledsagere er velkomne

Lørdag d. 3. februar
Pre- and post intensive care
09.00 - 09.40
Outreach teams
09.40 - 10.20
Intensive care after care
10.20 - 10.30
Diskussion
10.30 - 11.00
Udstilling og pause
Sepsis
11.00 - 11.45
11.45 - 11.55
11.55 - 12.40

Pathophysiology of sepsis: molecules,
cells and immune dysfunction (40 min)
Michael Pinsky
Diskussion
Udstilling og frokost

De 3 professorer

Til Tina Calundann på sekretariat@dasaim.dk. Tilmeldingen er bindende og registreres som tidspunktet,
hvor mødeafgiften er indbetalt. Begrænset deltagerantal.
Deltager uden ledsager: kr. 1.700,Deltager med ledsager til middag: kr. 2.300,Beløbet bedes indbetalt på bankkontonr.: 7670 1666333
for tilmelding og indbetaling er mandag d. 14. november 2005. Husk at opgive navn og adresse ved
indbetalingen! Mødeafgiften inkluderer mødedeltagelse, overnatning i enkeltværelse (deltager u/ledsager)
eller dobbeltværelse (deltager m/ledsager), måltider og middag fredag aften. Antallet af værelser på
Hindsgavl Slot er begrænset og fordeles i den rækkefølge, mødeafgiften modtages. Deltagere, der ikke får
værelse på Hindsgavl, vil blive indlogeret på hotel i nærheden.
Kurt Espersen på kurt.espersen@rh.hosp.dk, tlf. 3545 4131

VICARE

Medical

AstraZeneca, Baxter A/S, Eli Lilly, Gambro, GlaxoSmithKline,
Merck Sharp & Dohme, Wyeth Lederle, B.Braun Medical, Pﬁzer
Fresenius Kabi, Octapharma AB, Swedish Orphan, Novartis Healthcare A/S,
Dräger Medical Denmark, Edwards Lifesciences, Fresenius Medical Care
Arr.: DASAIM/DSIT - Kristian Antonsen, Henrik Christensen, Kurt Espersen, Anders Larsson, Ebbe Rønholm

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

Afsender:

DASAIM

H:S 32601
Rigshospitalet
Roche OMNI A4 21/08/03 15:01 Side 1
AN/OP, HOC 4231
2100 København Ø
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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

