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A million suns are glowing in the night
Everything is quiet
Except for all the voices in my head
That say your name
Tonight I’m letting go
About to give in

I surrender myself
Into the arms of a beautiful stranger
I surrender myself to you - to you
I surrender myself
Saybia

Jo - Århus kunne godt - et fint, fint årsmøde er gennemført. Redaktøren 
med trådløs netforbindelse uanset, hvor han vimsede rundt og prima logi 
inden for 8 minutters afstand, det var en ren svir. Bemærk, at links til præ-
sentationerne i en del tilfælde er lagt ind i årsmødeprogrammet på nettet 
så du kan se/gense dem. 

Årsfesten løftede Erik Sloth helt op under loftet med temperamentsfuldt 
musisk output – det kan godt gøre én ydmyg.

Ja, anæstesiologerne er ved at surrender, ikke til en ukendt, men til 
de ukendte. Der arbejdes på DRG-kodning for intensivister, trykkammer, 
allergologer, ambulancefolk, respirationscentre, malign hypertermi mm., 
men selve faget anæstesi er i risiko for at blive glemt. Jeg vil opfordre jer, 
kære medlemmer, til at holde nøje øje med denne udvikling.

Generalforsamlingen var præget af mange indlæg ex auditorii, hvilket jeg 
oplever som en stor succes. De omhandlede bl.a. et nyt forskningsudvalg 
med rigtige penge, et håb om, at DASAIM vil betale for Sundhedsstyr-
relsens uddannelsesplaner, unge anæstesiologer som (kun?) vil studere i 
arbejdstiden. En livlig debat, som lover godt for selskabet. Se nærmere i 
referatet her i bladet.

Risus sardonicus, Preben Berthelsen ser tilbage på fremtiden i dette 
skrift, hvor Lassen og mange andre personligheder dukker op, for at give 
os vejledning om, hvordan vi skal forholde os i 2006.

Danmarks første ”anæstesilæge” Ole Lippmann er aktuel i bogud- 
givelse, se nærmere her i bladet. Maiken Jensen beretter om EKKO og 
eksaminationer ”over there”.  

KH Redaktøren

       541 - 072 
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referat fra DASAIMs 57. ordinære generalforsamling
Århus, �. november �00�

1: valg af dirigent
Bestyrelsen anbefaler Bent Husum som 
dirigent, hvilket godkendes med akkla-
mation. Bent Husum konstaterer, at ge-
neralforsamlingen er indkaldt i overens-
stemmelse med vedtægterne.

2. Formandens beretning
Hans Kirkegaard supplerer den skriftlige 
formandsberetning:

”Selskabet har nu 1.161 medlemmer. I 
løbet af året er 5 medlemmer afgået ved 
døden. Det er Henning Ruben, Jørn Juul, 
Klavs Lemholt, Henning Poulsen og Steen 
Michael Otkjær. Store personligheder, som 
har haft og fortsat har stor betydning for 
DASAIM. Personer, som har ydet en stor 
arbejdsindsats for selskabet. Jeg kunne 
underholde i meget lang tid om disse men-
neskers fortræffeligheder og alligevel ikke 
yde deres indsats fuld retfærdighed. Jeg vil 
imidlertid henvise til det, der allerede er 
skrevet, og det der måtte blive skrevet om 
deres bedrifter og så bede forsamlingen 
rejse sig og i stilhed ære deres minde.

I beretningsåret har 17 medlemmer 
udmeldt sig af selskabet. 25 har ansøgt 
om medlemskab af selskabet – navnene 
fremgår af DASINFO nr. 4, 2005. Siden 
udsendelsen af seneste DASINFO har 
følgende meldt sig ind i selskabet: Lars 
Nebrich, Ronalg Maung Maung Rajan, 
Ben Kristian Graungaard, Søren Rudolph, 
Ahmed Radif, Marlene Kanstrup Dahl og 
Anne Gert Jensen. Bestyrelsen anbefaler, 
at generalforsamlingen godkender med-
lemskabet.

Da der foreligger et omfattende skriftligt 
beretningsmateriale i DASINFO vedrø-
rende selskabets aktiviteter det seneste 
år – skal jeg henvise hertil.

Der er dog enkelte punkter, som jeg 
gerne vil uddybe. Der har desuden si-
den trykningen af bladet været en del 
mødeaktivitet, som kræver yderligere 
information. Endelig vil jeg gerne prøve 
at se lidt fremad mod udfordringerne det 
kommende år.

Lad mig starte med DAD, Dansk Anæ-
stesi Database. Vi har nu muligheden for 
at få etableret en landsdækkende anæstesi-
database inden for den nærmeste fremtid. 
Det er en unik mulighed for at få opsamlet 
data, der i løbet af få år vil være en utøm-
melig kilde til generering af ny viden og 
etablering af forskningsprojekter. De en-
kelte afdelinger kan sammenligne sig med 
landet som helhed, vi får et overblik over 
hyppigheden af komplikationer både de 
almindelige og de sjældne, vi får informa-
tion om de forskellige anæstesimetoders 
udbredelse osv. De store databasers tid er 
over os, og jeg vil gerne opfordre alle de 
tilstedeværende til at arbejde for, at DAD 
bliver en succes. I øjeblikket er vi ved at 
revidere det organisatoriske grundlag for 
databasen. I den anledning er der udpeget 
en ny formand for styregruppen. Det er 
Jakob Trier Møller, der har indvilliget i 
at påtage sig dette hverv. Hans organisa-
toriske talent er der ingen der betvivler, 
så hvad det angår, er der en lys fremtid 
for databasen. Men kom nu med derude 
i landet, lad os vise omverdenen hvad vi 
er kapable til i vores selskab.

Bestyrelsen vil gerne arbejde på at brin-
ge mere fokus på forskning. I starten af 
efteråret var selskabets 5 professorer og 
repræsentanter fra bestyrelsen samlet for 
at drøfte etablering af et forskningsud-
valg og et kommissorium. Bestyrelsen 
har efterfølgende arbejdet videre på op-
lægget, og der foreligger nu et godkendt 
kommissorium - teksten bliver lagt ud på 
hjemmesiden. 5 af udvalgets 7 medlem-
mer vælges på generalforsamlingen, to 
udpeges af bestyrelsen. Det tilstræbes, 
at mindst to af landets professorer sidder 
i udvalget. Der har imidlertid ikke været 
tid til at annoncere valget, da vi først fik 
kommissoriet endelig på plads i aftes. Vi 
anser det derfor forkert, at presse et valg 
igennem nu. Derimod vil bestyrelsen 
konstituere et udvalg, som sidder frem 
til generalforsamlingen næste år, hvor et 
egentligt valg gennemføres. Interesserede 

er meget velkomne til at melde sig til be-
styrelsen. På sidste års generalforsamling 
blev det udtrykt, at man gerne så selskabet 
arbejde for, at der mobiliseres økonomiske 
midler til forskningen. Bestyrelsen lægger 
derfor op til, at det meste af årets overskud 
omkring 200.000 kr. overføres til udeling 
til forskningsaktiviteter det kommende 
år. Kassereren kommer nærmere ind på 
dette under hans beretning. For at afrunde 
forskningsområdet, så er der i oktober 
måned kommet en ny komitélov til høring. 
Teksten i det nye lovforslag gør det mu-
ligt at indhente informeret samtykke fra 
inhabile patienter via nærmeste pårørende 
og behandlende læge. Dette er absolut 
en bedring i teksten, men ikke nok. Der 
vil stadig være mange akutte situationer, 
hvor det vil tage tid at få fat i pårørende. Et 
eventuelt projekt, der kræver øjeblikkelig 
intervention, kan derfor ikke gennemfø-
res - selv med det nye lovforslag. Dette 
er selvfølgelig ikke godt nok. Det har vi 
meddelt lægeforeningen, der kanalise-
rer selskabernes kommentarer videre til 
sundhedsministeriet.

Qua regionsdannelsen vil de næste par 
år bringe store forandringer inden for det 
danske sundhedsvæsen, inklusive de om-
råder som ligger inden for selskabets eks-
pertise. Lægeforeningen har allerede spil-
let ud i den kommende debat. DASAIMs 
repræsentanter har blandt andet været til 
møde om fremtidens akutbetjening. Dette 
vil vi høre mere om når Jens Winther hol-
der sit indlæg på lørdag, og Bent Hansen 
vil sikkert også komme ind på emnet. De 
planer, der er blevet forelagt Selskabet, 
og som vi mundtligt har kommenteret på, 
omtaler et énstrenget henvisningssystem. 
Skadestuerne lukkes og patienten kom-
mer ind i systemet via de praktiserende 
lægers klinikker (som skal tage en stor 
del af de nuværende skadestuepatienter) 
eller direkte ind i store akutmodtagelser 
med store optageområder og mange spe-
cialer. 

Der har også været møde om fremtidens 
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lægefaglige rådgivning. Der tegner sig 
to former for rådgivning en central og en 
regional. Med regionsdannelsen får SST 
udvidede beføjelser og vil stå som central 
formidler af lægefaglig rådgivning. Denne 
rådgivning vil uden tvivl have base i de vi-
denskabelige selskaber. Der vil imidlertid 
også blive tale om regional rådgivning, 
som vil blive efterspurgt af regionsrådene. 
Hvordan denne rådgivning vil blive for-
midlet er endnu ikke fast planlagt. Det er 
imidlertid vigtigt, at der inden for specialet 
er en kommunikation mellem den regio-
nale og den centrale rådgivning, så der 
ikke tales med kløvet tunge.

Men hvordan kan vi bedst være på for-
kant med den udvikling, der kommer til 
at ske. Hvordan bringer vi bedst vores 
speciale i en gunstig position. Bestyrel-
sen har naturligvis en central placering i 
denne udfordring. Det er imidlertid også 
nødvendigt, at andre opinionsdannere 
og aktive inden for selskabet kommer 
med i dialogen. Vi håber således, at et 
aktivt forskningsudvalg kan få specialets 
forskning sat på dagsordenen. De mange 
anæstesiologiske ledere, der sidder rundt 
om i landet, kommer også til at spille en 
stor rolle i regionsprocessen. Det er derfor 
vigtigt, at bestyrelsen får en dialog/sam-
arbejde med de anæstesiologiske ledere. 
Bestyrelsen betragter lederforum som 
ikke-eksisterende, da der i meget lang tid 
ikke har været synlige aktiviteter. I stedet 
har selskabet planer om at arrangere et 
møde mellem bestyrelsen og alle landets 
anæstesiologiske ledere for at, afklare 
hvorledes et eventuelt samarbejde kan 
udmøntes.

Det er også vigtigt at sikre et godt 
samarbejde med andre specialer. I den 
forbindelse arbejder selskabet på at syn-
kronisere andre selskabers møder, så de 
holdes samtidigt. Ligeledes arbejdes der 
på at etablere fælles sessioner. Vi er dog 
ikke indstillet på at ændre for meget ved 
det nuværende årsmødekoncept, da vi 
synes det fungerer optimalt.

Nu til videreuddannelsen. Bestyrelsen 
har fået en ansøgning fra videreuddan-
nelsesudvalget vedrørende revision af 
DASAIM’s målbeskrivelse og tilhørende 
dokumenter. Til dette arbejde foreslås, 

at målbeskrivelses-arbejdsgruppen gen-
oplives, og man ansøger nu om en sum 
penge til dette arbejde. Ansøgningen har 
rejst en principiel diskussion i bestyrel-
sen om, hvorvidt finansieringen af dette 
arbejde er en DASAIM-opgave. Vi vil der-
for gerne fremlægge ansøgningen under 
videreuddannelsesudvalgets beretning og 
anmode om tilkendegivelser fra general-
forsamlingen. 

Lad os nu vende blikket lidt ud over 
landets grænser. Det nordiske samarbejde 
udvikles fortsat. På europæisk plan er det 
nye ESA ved at etablere sig. Vi er som 
selskab meldt ind i ESA. Det gør dog ikke 
de enkelte DASAIM-medlemmer til aktive 
ESA-medlemmer, som det er tilfældet med 
SSAI. Vil man være aktivt medlem, skal der 
betales individuelt medlemskontingent. 
Det kunne også være interessant at knytte 
en tættere kontakt til andre anæstesiolo-
giske selskaber, for eksempel et af selska-
berne i de baltiske lande. Måske skulle vi 
også se den anden vej mod USA for at få 
tættere kontakt med selskaber her.

På verdensplan er der forskellige under-
visningsaktiviteter i gang. Her efterspør-
ges danske anæstesiologer til at deltage 
i disse undervisningsprogrammer, som 
finder sted i forskellige mindre udviklede 
lande. Når der foreligger konkrete fore-
spørgsler vil vi kanalisere dem ud til de 
enkelte medlemmer via gruppemail. Det 
får mig til at opfordre de af jer, der endnu 
ikke er registreret til modtagelse af disse 
mails, til at lade jer registrere hertil hos 
DADL. Det er den eneste overkommelige 
måde, hvorpå vi hurtigt kan komme i di-
rekte kontakt med medlemmerne.

Til slut vil jeg gerne sige tak til sekre-
tariatet, Tina Calundann og Gitte Blom 
for et problemløst samarbejde. Tak til 
årsmødekomiteen, Jakob Trier Møller og 
Jørgen B. Dahl, sekunderet af Mogens K. 
Skadborg og Else Tønnesen. Også tak til 
bestyrelsen for deres modtagelse af mig 
som ny formand og for deres store uegen-
nyttige arbejdsindsats. Endelig en speciel 
tak til de markante personligheder som 
efter lang, tro og arbejdsom tjeneste for-
lader bestyrelsen, Kirsten Eliasen, Freddy 
Lippert, Søren Walter-Larsen og Erika F. 
Christensen. Ingen er uundværlige, men 

selskabet vil absolut nødigt have undværet 
jeres professionelle indsats, tak”.

Ordet gives tilbage til dirigenten, der åb-
ner mulighed for kommentarer til såvel 
den skrevne som den mundtlige formands-
beretning.

Jakob Trier Møller fortæller, at AN-OP, 
HOC på Rigshospitalet har kørt med DAD 
(databasen) siden årsskiftet 2004/2005 og 
haft overvejende gode erfaringer med det. 
Der skal bl.a. arbejdes med at fremstille et 
datasæt, der ikke er for stort og det skal 
udbedres, at der nogle steder i landet er 
der uacceptabelt lange access-tider. JTM 
mener, at informationerne fra DAD vil 
kunne bruges som generator og, at der 
skabes grundlag for gode projekter. 

Formandens beretninger godkendes 
herefter.

3. Årsberetninger fra udvalg og 
arbejdsgrupper
Beretningerne fra DASINFO nr. 4, 2005 
gennemgås med mulighed for at stille 
spørgsmål og, fra udvalgenes side, mu-
lighed for at uddybe det skrevne.

Efteruddannelsesudvalget:
Anne Hansen gør opmærksom på, at der 
de seneste 1-2 uger har ligget et forslag 
til efteruddannelsespolitik på hjemmesi-
den. Anne Hansen efterlyser kommentarer 
til forslaget. CME-point er et europæisk 
pointsystem, som anbefales i UEMS-sam-
menhænge og som kort beskrevet er en 
tidsregistrering af den efteruddannelse, 
man tager. Udover CME-point har udvalget 
også set på, hvordan man kan arbejde med 
efteruddannelse ude i afdelingerne. Her er 
holdningen – både i udvalget og bestyrel-
sen – at man ikke skal forsøge at styre den 
enkelte anæstesiologs efteruddannelse. 
Medlemmernes holdning til efteruddan-
nelsesspørgsmålet efterlyses.

Susanne Wammen: Efterlyser en stilling-
tagen til, hvad efteruddannelsesudvalgets 
formål egentlig er. Skal medlemmerne 
fortsat tilbydes kurser – og i givet fald 
hvilke – er det overhovedet DASAIMs 
opgave at afholde efteruddannelseskurser 
for medlemmerne? Forslaget vedrøren-
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de CME må komme sekundært til disse 
spørgsmål. 

Torben Mogensen: Brugen af CME-point 
giver kun mening i internationalt regi og 
TM mener ikke, at selskabet vil få gavn af 
disse. TM opfordrer efteruddannelsesud-
valget til at lave god efteruddannelse for 
alle – indenfor de enkelte ”subspecialer”. 

Grethe Astrup: På engelsk-sprogede 
kongresser, hvor man ønsker at tiltrække 
deltagere fra andre lande kan CME være 
et incitament til deltagelse og i den sam-
menhænge kunne der i efteruddannel-
sesudvalgets regi nedsættes en gruppe 
med ansvar for tildeling af CME-point. I 
givet fald skulle dette arbejde akkrediteres 
internationalt via UEMS.

Anne Hansen: De europæiske krav til 
CME er, at man over 5 år skal have 250 
CME-point. De 10 dage, danske special-
læger overenskomstmæssigt har til efter-
uddannelse vil svare til 300 CME-point, 
(forudsat, at tiden bruges på kvalificeret 
efteruddannelse). Der er også den mu-
lighed, at de kurser, der udbydes af efter-
uddannelsesudvalget giver udenlandske 
deltagere mulighed for at opnå CME-point 
uden, at det samtidig kræves af danske 
speciallæger.

Hvad angår afholdelse af kurser i DA-
SAIMs regi findes der mange kurser, der 
dækker f.eks. de kompetencer, man skal 
efteruddannes i og de vil ikke nødven-
digvis blive bedre håndteret i DASAIMs 
regi. Herudover er der mange kurser i 
Lægeforeningens regi, der dækker de 
meget brede kompetencer og der er efter-
uddannelse, der relaterer sig meget til de 
enkelte fagområder. Efteruddannelsesud-
valget anbefaler, at de enkelte fagområder 
beskriver hvilken efteruddannelse, man 
anbefaler og hvad, der stilles til rådighed 
– også internationalt.

Der resterer således en del af det, der 
dækker efteruddannelse for den ”brede 
anæstesiolog”. Her mener efterudd.udv., at 
det kun er DASAIM, der kan stille de kur-
ser og den form for efterudd. til rådighed. 
Udvalget vil udarbejde en log-bog over, 
hvad der allerede eksisterer af efterudd. 
og hvad, der mangler.

Susanne Wammen: For 2 år siden blev 
det lagt op til generalforsamlingen at be-

slutte, hvad selskabet skal stille op med 
efterudd.udv. Der blev nedsat et nyt ef-
terudd.udv. der fik til opgave, at beskrive 
hvad, udvalgets opgave skulle være frem-
over. SW savner stadig et resultat heraf. 

Anne Hansen: Svarer på ovenstående 
med en henvisning til udvalgets kommis-
sorium, der beskriver, at hovedopgaven 
pt. er udformning af en egentlig efterud-
dannelsespolitik.

Hans Kirkegaard: Efterudd.udv. har ar-
bejdet seriøst med problematikken vedr. 
udvalgets fremtidige opgave og deres op-
læg har været forelagt bestyrelsen.

Der opfordres til, at medlemmerne læ-
ser efterudd.udvalgets forslag og efterføl-
gende giver sin mening til kende, evt. via 
e-mail. På denne måde sikres bestyrelsen 
det bedste grundlag for at arbejde videre 
med emnet.

Torben Mogensen: Mener ikke, at sel-
skabet skal pålægge medlemmerne krav 
om efteruddannelse – det ligger hos Sund-
hedsstyrelsen. Selskabet kan i denne sam-
menhænge blot rådgive og det vil i givet 
fald fordre en meget grundigere diskussi-
on. Efteruddannelse er den enkelte læges 
ansvar og det er afdelingernes ansvar at 
sikre, at det de yder, bliver udført af kom-
petente mennesker. Herudover kan efter-
udd.udv. synes overflødigt, idet alle udvalg 
nu er repræsenteret i bestyrelsen.

Bent Husum henstiller til, at bestyrelsen 
fremover strukturerer lignende oplæg til 
diskussion bedre og, at de fremlægges i 
god tid inden generalforsamlingen.

Kronisk smerteudvalg:
Ole Bo Hansen: Udvalget har holdt 1 møde 
siden forrige generalforsamling, hvor der 
var inviteret udefrakommende gæster, med 
henblik på at beskrive, hvad der i dag ydes i 
landet inden for kronisk smertebehandling 
og – ikke mindst – forslag til fremtidig dæk-
ning af den kroniske smertebehandling. 

Udvalget ønsker at blive repræsenteret 
i nordisk regi (SSAI) indenfor den eksi-
sterende uddannelse i kronisk smerte-
behandling.

Postoperativ rehabiliteringsudvalg:
Hans Kirkegaard synes det er problema-
tisk, at der dels ikke foreligger en skriftlig 

beretning og, at der heller ikke præsente-
res en mundtligt. Det rejser et mere princi-
pielt spørgsmål om, hvorvidt udvalget har 
en berettigelse. Bestyrelsen vil tage dette 
til overvejelse og vil muligvis på general-
forsamlingen 2006 komme med et forslag 
om, at postoperativ rehabiliteringsudvalg 
nedlægges.

Videreuddannelsesudvalget:
Bent Husum opsummerer, at der i den 
skriftlige beretning stilles forslag om en 
ændring af udvalgets sammensætning. 
Sammensætningen af dette udvalg er sta-
dig vedtægtsbestemt og såfremt ændrin-
gen vedtages på denne generalforsamling, 
skal dette konfirmeres på næstkommende 
generalforsamling.

Ole Nørregaard: Der har for første gang 
været opslået en professorstilling indenfor 
uddannelse og denne er nu besat.

De refleksive rapporter er fortsat til 
debat i den nye speciallægeuddannelse. 
Der er en del utilfredshed blandt mange 
af de, der skal udarbejde rapporterne, 
dels på grund af de manglende norma-
tive standarder og dels synes mange, at 
det tager for lang tid at lave dem. Man 
har set på de få rapporter, der allerede 
er udarbejdet mhp. fastlæggelse af stan-
darden og diskuteret, hvorvidt rapporten 
skal udarbejdes i fritiden – om den er en 
del af den formaliserede uddannelse og 
således skal udarbejdes i arbejdstiden. 
Ud fra de 2 sidstnævnte faktorer samt 
en undersøgelse hos et A-kursisthold an-
befaler udvalget, at der bruges 1 dag pr. 
refleksive rapport (hvilke der er 9/10 af 
over de 4 år). Udvalgets holdning til og et 
af argumenterne for rapporterne er, at ud-
dannelse, forskning og klinisk produktion 
er ligeværdige størrelser og er en del af 
det at være ansat på et hospital. 

Videreuddannelsesudvalget har søgt 
bestyrelsen om kr. 60.000,- som et en-
gangsbeløb i 2006 til brug for evaluering 
og justering af målbeskrivelsen for den 
nye speciallægeuddannelse. Den tidlige-
re arbejdsgruppe under videreudd.udv. 
- ”målbeskrivelsesgruppen” – foreslås 
derfor ”genoplivet”, evt. med enkelte ud-
skiftninger. Det bør være målet, at arbejdet 
finansieres eksternt fra, hvilket har lange 
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udsigter og der er meget vundet ved at 
arbejdet påbegyndes nu. Generalforsam-
lingen bedes om en tilkendegivelse af, 
om dette er noget der ønskes finansieret 
af selskabet.

Mads Koch Hansen: Anbefaler varmt, 
at selskabet bevilliger beløbet, bl.a. for 
at undgå interessekonflikter ved ekstern 
finansiering og for at bevare indflydelsen 
på området. 

Jakob Trier Møller: Efterlyser bestyrel-
sens holdning til spørgsmålet.

Anne Marie Sørensen: De problemer, 
der er aktuelt i forhold til målbeskrivel-
sen er ikke nye og beløbet bør bevilges, 
idet der skal arbejdes videre med en re-
vision af den. AMS foreslår imidlertid, at 
revisionen ikke udføres af den samme 
gruppe, der arbejdede med beskrivelsen 
i første omgang. Beskrivelsen bør ses på 
af nogle, med andre – måske mere kritiske 
– holdninger.

Stig Yndgaard forklarer kort, at besty-
relsen også har diskuteret dels sammen-
sætningen af arbejdsgruppen og dels hvor 
grænsen går i forhold til at betale for akti-
viteter, der ’”pålægges” eksternt fra som 
f.eks. i tilfældet med pionerkurserne. De 
enkelte projekter er som udgangspunkt 
værd at støtte hver især, men bestyrelsen 
er også nødt til at se på omfanget.

Mads Koch Hansen mener, at det i høj 
grad er sådanne aktiviteter, selskabet skal 
støtte – også set i lyset af, at der bruges 
penge på andre, mindre produktive ud-
valg. 

Karen Skjelsager deltog i den oprindelige 
målbeskrivelsesgruppe og er enig i, at der 
naturligvis skal ses på sammensætningen 
af den gruppe, der skal revidere målbeskri-
velsen. Der er lagt et meget stort arbejde 
fra alle regioner i, at få specialet i front. 
Der er udarbejdet nogle rigtig gode uddan-
nelsesprogrammer, hvilket bl.a. kan ses af 
de spørgeskemaundersøgelser, de uddan-
nelsessøgende selv har udarbejdet. Stort 
set samtlige afdelinger melder tilbage, at 
de er velorienteret i uddannelsen. 

Arbejdsgruppen er klar over, at der 
er nogle problemer. Der ønskes fortsat 
en national uddannelse med en national 
standard for, hvad det vil sige at være anæ-
stesiolog. Det skal undgås, at de enkelte 

regioner selv begynder at ”små-justere” 
målbeskrivelsen for at få tingene til at 
fungere i hverdagen. Arbejdsgruppen vil 
meget gerne foretage revisionen og kan 
ikke få pengene fra Sundhedsstyrelsen i 
øjeblikket.

Freddy K. Lippert: Denne del af uddan-
nelsen er en offentlig opgave og syge-
husejerne skal stå for en del af den, men 
opgaven bliver ikke løst ad denne vej. Ud-
dannelsen har haft en stor indflydelse på 
formningen af specialet, på at rekruttere 
nye folk og er endvidere medvirkende 
til at højne DASAIMs renommé i andre 
selskaber. Således er der god grund til at 
støtte arbejdsgruppen med det ønskede 
beløb.

Jakob Trier Møller foreslår, at afdelin-
gerne betaler for deres uddannelsesan-
svarliges deltagelse i arbejdet med revision 
af målbeskrivelsen. På denne måde vil 
det være sygehusejerne, der holder ud-
giften, som i denne måde ikke er ret stor 
for den enkelte. De penge, selskabet har 
genereret bør i højere grad bruges på 
f.eks. forskning.

Stanley Jensen henleder opmærksomhe-
den på, at det ansøgte beløb på kr. 60.000,- 
kun dækker et ud af skønnet 5 års arbejde. 
Dvs. at selskabets reelle udgift for arbejdet 
vil udgøre kr. 300.000. Det foreslås derfor, 
at selskabet betaler de 60.000,- for det 
første år og herefter forlanger, at udgiften 
lægges over på sygehusene.

Torben Mogensen: Uanset det aktu-
elle beløbs størrelse tilbagestår stadig 
en overordnet, principiel stillingtagen til 
opgavefordelingen mellem de offentlige 
myndigheder, arbejdsgiverne og de vi-
denskabelige selskaber. Emnet burde 
diskuteres i Dansk Medicinsk Selskabs 
regi, hvor man kan få en fælles holdning 
til, hvordan dette løses. 

Ole Nørregaard mener, at alle er enige i, 
at det er en offentlig opgave, men eftersom 
løsningen af den udebliver, har selska-
bet en stor strategisk fordel i at dække 
udgiften. 

Torben Mogensen tager punktet om de 
refleksive rapporter op. TM mener ikke, 
at der skal sættes dage af til udarbejdel-
sen af disse. Læger adskiller sig på flere 
måder fra sygeplejersker og det er svært 

at forestille sig en uddannelse, hvor man 
ikke læser mv. hjemme. Fremmødet i dag-
tiden for uddannelsessøgende er i forvejen 
problematisk og endnu 2 dage vil faktisk 
gøre en forskel. 

Ole Nørregaard: Udvalget er enigt med 
TM i, at uddannelsen kræver mere end ”8 
timers” indsats pr. dag. Udvalget skønner, 
at 15-16 timer pr. rapport er realistisk og 
man forsøger at lande på et pragmatisk 
kompromis: Udmeldinger fra bl.a. H:S 
indikerer, at opgaven skal løses i arbejdsti-
den. TM og udvalget deler den opfattelse, 
at man er akademiker og professionel og 
på den baggrund hører der andet til end 
det, man laver på hospitalsmatriklen. 
Kompromisset er fremkommet på denne 
baggrund.

Jakob Trier Møller: Mener også, at det 
er en dårlig idé at tage af den tid, der 
reelt er til uddannelse på sygehusene. 
Spørgsmålet er, om FAYL vil køre en sag 
på problemet, hvilket vil kunne afklare, om 
opgaverne skal stoppes eller, om der skal 
sættes arbejdstid af til udfærdigelsen. JTM 
er fortaler for, at opgaverne stoppes og at 
kursisterne evalueres på anden vis, som 
det gøres andre steder i Europa.

Vibeke Jørgensen: Er selv uddannelses-
søgende i hoveduddannelsen og skal selv 
lave de refleksive rapporter. VJ støtter det 
pragmatiske i, at det ikke er rimeligt at 
bruge 40 timer på det, det er heller ikke 
rimeligt, at man udelukkende skal bruge 
sin fritid. Dog skal der naturligvis være en 
principiel diskussion af, om det overhove-
det er noget, der skal bruges arbejdstid på. 
I forlængelse heraf kan diskussionen om 
forskningstræning tages op. Det vil være 
rimeligt, at der kan bruges arbejdstid på 
de reflekssive rapporter, som for mange 
faktisk er en omfattende proces.

Tina Horsted: Som det fremgår nu, er 
det et krav for at blive speciallæge, at man 
skal have godkendt sine kompetencer og, 
man skal have udfærdiget de skriftlige 
opgaver. Fagforeningen vil ikke acceptere, 
at der i ansættelsesforholdet ligger krav 
om, at man udføre pålagte opgaver uden 
for arbejdstiden for at få sin uddannelse 
godkendt. Det er, hvad FAYL henholder 
sig til.
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TH støtter kompromisset med 1 arbejds-
dag (10 dage på 4 år), til løsning af opgaven 
og mener, at det er vigtigt, at den brugte 
tid er synlig overfor sygehusejerne.

Torben Mogensen: Det er vigtigt, at vi-
dereuddannelsesudv. har gjort op, om det 
er til gavn for videreuddannelsen, at den 
indeholder de refleksive rapporter.

Ole Nørregaard: Udvalget mener na-
turligvis, at udfærdigelsen af opgaverne 
er til gavn for uddannelsen, men hvis det 
er umuligt at administrere i det virkelige 
liv, vil det naturligvis indgå i revisionen af 
målbeskrivelsen.

Lars S. Rasmussen: Der har ikke været 
100% enighed i udvalget. Målet med de 
refleksive rapporter er, at kunne evaluere 
de teoretiske kundskaber. Det nye er, at 
den teoretiske viden skal dokumenteres 
ved at udarbejde opgaven, hvori man ind-
drager sin teori. Spørgsmålet er, om der 
skal bruges tid fra den kliniske uddannelse 
på dette. LSR går ikke ind for, at der går tid 
fra den kliniske uddannelse for at tjekke 
de teoretiske færdigheder – i givet fald 
må opgaverne nedtones. 

Stanley Jensen: De uddannelsessøgende 
læger er i forvejen ikke ret meget på afde-
lingen i dagtiden og der kan dårligt skæres 
mere af den tid. 

Mads Koch Hansen: De uddannelses-
søgende læger har meget ofte vagt om 
natten, hvilket i sig selv er begrænsende 
for, hvor meget dagtid de kan have. Må-
ske kunne det være en idé, at afdelingens 
øvrige læger også er til stede om natten 
for på den måde at sikre niveauet for ud-
dannelsen!

ATLS:
Jakob Trier Møller efterlyser information 
vedr. det europæiske alternativ til ATLS. 

Susanne Wammen: Kan ikke kommen-
tere det europæiske forslag, da det ikke 
har noget med ATLS at gøre. Mogens 
Skadborg sad før SW i ATLS’s bestyrelse 
og arbejdede bl.a. på at få tydeliggjort 
regnskaberne og få barberet nogle udgif-
ter væk, hvilket lykkedes i et vist omfang. 
Der har været afholdt et bestyrelsesmøde 
siden DASAIMs sidste generalforsamling 
og det gik fortrinsvis ud på at få regnska-
bet og det nye budget godkendt. SW har 

ad flere veje forsøgt at foranledige, at der 
blev afholdt flere bestyrelsesmøder, da 
det pt. har mere karakter af en pseudo-
bestyrelse. DASAIM skal som videnska-
beligt selskab være repræsenteret i en 
sådan bestyrelse for at få muligheden for 
at komme med indspark til, hvordan ind-
holdet på kurserne og i manualen skal se 
ud. Det er imidlertid ikke muligt at komme 
igennem med forslag og på et tidspunkt 
bør det tages op i DASAIMs bestyrelse, 
om selskabet fortsat skal interessere sig 
for/være aktive i ATLS.

Freddy Lippert: Der har været massiv 
kritik af ATLS, der ikke er internationalt, 
men amerikansk og i europæiske selska-
ber har man opgivet at få indflydelse på 
ATLS i USA. På den baggrund har Euro-
pean Resuscitation Council sammen med 
et at de store kirurgiske selskaber taget 
initiativ til et europæisk kursus og det 
tilstræbes at første kursus kører fra maj 
2006.

Jakob Trier Møller: Sætter stort pris på 
initiativet og opfordrer bestyrelsen til en 
klar tilkendegivelse af, at selskabet støt-
ter dette.

Dansk Hjertestopregister
Erika F. Christensen: Dansk Hjertestop-
register er en klinisk national database, 
som er den eneste nationale præhospitale 
hjertestopdatabase, der findes. I styre-
gruppen er der 2 udfordringer: Den ene er, 
at rejse penge til at fortsætte arbejdet, og 
den anden udfordring er at tolke de data, 
der kommer ind. Årsberetningerne herfra 
kan ses på Kompetencecenter Øst. 

Dansk Medicinsk Selskab
Erika F. Christensen har siddet i denne 
bestyrelse et par år, og er ikke udpeget 
af DASAIM. Det er sket via repræsen-
tantskabsmødet i DMS – derfor ingen 
årsberetning herfra.

PHTLS
Erika F. Christensen har siddet i denne 
bestyrelse indtil for ca. 2 år siden, hvor 
en anden fra DASAIMs præhospitaludv., 
blev valgt til denne post. Imidlertid er der 
tvivl om, hvem der reelt sidder på denne 
post nu.

ERC
Der kommer nye internationale retnings-
linier indenfor resuscitation – som ikke 
”bare” er hjertestop, men akutte livstru-
ende tilstande – d. 28. november. Her be-
skrives de videnskabelige grundlag for de 
spørgsmål, der er rejst de seneste år og 
den manglende evidens. Hvad der bliver 
guidelines/”behandlingsretningslinier” 
offentliggøres d. 13. december. Begge 
dele kan findes på www.erc.edu 

Det Nordiske Forskningssamarbejde (SSAI)
Lars S. Rasmussen efterlyser konkrete 
forslag til aktiviteter inden for det nordiske 
forskningssamarbejde, således, at nogle af 
de penge der findes her kan kanaliseres 
ud.

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper har ikke 
haft supplerende kommentarer og der 
blev ikke stillet spørgsmål. Generalforsam- 
lingen godkender herefter beretninger-
ne.

4. Beretning og regnskab fra 
DASAIMs Fond og legatbestyrelsen 
Jensa la Cours Fond
Else Tønnesen: Regnskabet fremgår af  
DASINFO nr. 4, 2005. Afkastet er beske-
dent og der blev sidste år uddelt omkring 
kr. 27.000. Fondsbestyrelsen har disku-
teret, hvordan formuen kan øges og der 
arbejdes med konkrete forslag hertil.

Fonden har endvidere diskuteret med 
DASAIMs bestyrelse, om der via forsk-
ningsudvalget kan tildeles flere midler, 
f.eks. overskuddet fra årsmøderne.

5. Indkomne forslag
Ny struktur (vedtægtsændring) af videre-
uddannelsesudvalget. 
Ole Nørregaard: Danmark deles nu i 3 
udvalgsregioner, som hver i sær har vide 
beføjelser til at lave deres egen uddannel-
se. Det vil sige, at behovet for en national 
sammenknytning er vigtig og der er ikke 
mange andre end videreuddannelsesudv., 
der er i stand til at udfylde den position. 
Det er hensigten at få forankret centrale 
personer i de 3 regioner, med sæde i en 
central enhed i den regionale uddannel-
sesvirksomhed.
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I det skrevne forslag er der medtaget 
3 regioners repræsentanter. Imidlertid 
foreslås det nu, at de 3 regioners repræ-
sentanter fordobles således, at de 3 post-
graduate kliniske lektorer (PKL’er) for 
hver region er med. Herudover ønskes 
repræsentation af de specialespecifikke 
udvalg fra hver region. Baggrunden her-
for er dels at gøre det stærkere og ikke 
afhængigt af en enkelt person og, dels 
fordi repræsentanterne fra de specialespe-
cifikke uddannelsesråd erfaringsmæssigt 
er mere opdaterede. 

Opsummeret betyder dette, at man i 
første omgang har stillet forslag om at 
reducere udvalget fra 12 til 9 medlemmer, 
men nu ønsker at bibeholde 12 medlem-
mer, dog med en anden repræsentation 
end den nuværende.

Bent Husum gør opmærksom på, at der 
principielt ikke kan stemmes om det (mo-
dificerede) stillede forslag, idet det ikke er 
fremsat rettidigt. Dog kan generalforsam-
lingen vælge at se bort herfra, idet der er 
fremsendt et forslag rettidigt.

Stanley Jensen: Fastholder, at det mo-
dificerede forslag ikke kan behandles på 
denne generalforsamling. Enten tages 
forslaget ”af bordet” eller det behandles i 
den fremsendte form.

Mogens K. Skadborg: Der er fremlagt et 
forslag rettidigt og der er lang tradition for, 
at et sådan bliver modificeret af enten det 
pågældende udvalg eller generalforsam-
lingen. Det er således muligt at fremsætte 
ændringsforslag til et fremlagt forslag.

Ole Nørregaard: Fastholder det oprin-
delige forslag, hvis det ikke er muligt at 
få behandlet ændringen til dette.

Mogens K. Skadborg er stadig ikke enig 
i behandlingen af forslaget om vedtægts-
ændringen. Formelt er forslaget stillet 
rettidigt og generalforsamlingen er fuldt 
ud kompetent til at behandle indholdet 
heraf uanset, om det skal justeres.

Det foreslås fra flere, at bestyrelsen 
ser på de 2 udvalg, hvis sammensætning 
stadig er vedtægtsbestemt og får ændret 
dette formelt en gang for alle.

Forslaget til ny struktur af videreuddan-
nelsesudvalget vedtages i den fremsendte 
form og skal fremsættes og konfirmeres 
ved førstkommende generalforsamling.

6. regnskab og budget, herunder 
fastsættelse af kontingent
Freddy Lippert: Årsberetningen er frem-
lagt i DASINFO og på hjemmesiden og er 
godkendt af DASAIMs statsautoriserede 
revisor.

Der er et overskud på kr. 223.548,- - en 
smule mindre end forrige år. Egenkapi-
talen er på kr. 1,7 mio. Det foreslås, at kr. 
200.000 hensættes til forskningsformål 
(jvnf. forslag i formandens mundtlige be-
retning om uddeling af legater via forsk-
ningsudvalget og DASAIMs fond). Ifølge 
revisoren har det ikke noget formål blot at 
øge beholdningen i DASAIMs Fond – det 
vil tage mange år før afkastet er stort nok 
til formålet. 

Regnskabet fremlægges – budgettet 
er overholdt. 

Stanley Jensen vil gerne have bekræftet, 
at næsten halvdelen af selskabets indtæg-
ter bruges til Acta og SSAI. 

Freddy Lippert: Bekræfter udgiften til 
Acta og SSAI. Medlemmer er DASAIM er 
automatisk medlem af SSAI, medmindre 
det specifikt fravælges.

Generalforsamlingen godkender års-
regnskabet.

Freddy Lippert: Budgetforslaget for 2006-
2007 er fremlagt i DASINFO og er stort 
set blot en opskrivning af de udgifter, der 
reelt har været i udvalgene. Forslaget er 
endvidere, at kontingentet er uændret. 

Budgetforslaget godkendes.
Freddy Lippert er pr. 1. januar 2006 kas-

serer i SSAI og benytter lejligheden til 
at takke for samarbejdet i de år, han har 
været kasserer i DASAIM.

Niels Anker Pedersen og Morten Brinkløv 
har som kritiske revisorer ingen betæn-
keligheder ved at godkende regnskabet. 
Til gengæld er de i tvivl om, hvorvidt der 
er behov for kritiske revisorer, idet regn-
skabet godkendes af statsautoriserede 
revisor.

Freddy Lippert gør opmærksom på, at 
de kritiske revisorers opgave er at sikre, at 
selskabets midler anvendes fornuftigt. 

7. valg af formand
Formanden er ikke på valg i 2005.

8. valg af formænd for udvalgene, 
nævnt i protokollat 1
Præhospital og akutmedicinsk udvalg:
Lars Knudsen afløser 
Erika F. Christensen.

Børneanæstesiudvalget:
Torsten Lauritsen afløser 
Søren Walther-Larsen.

Efteruddannelsesudvalget:
Anne Hansen genopstiller og vælges.

Kronisk smerteudvalg:
Ole Bo Hansen genopstiller og vælges.

Obstetrisk anæstesiudvalg:
Ulla Bang genopstiller og vælges.

Thoraxanæstesiologisk udvalg:
Claus Andersen afløser Kirsten Eliasen.

Videreuddannelsesudvalget:
Ole Nørregaard genopstiller og vælges.

9. valg af kasserer og 2 yngre læger 
til bestyrelsen
Kasserer: 
Lars S. Rasmussen afløser 
Freddy K. Lippert.

Yngre Læger:
Ingen på valg.

10. valg af formænd for øvrige udvalg
Etisk udvalg:
Mogens K. Skadborg genopstiller 
og vælges.

11. valg af øvrige medlemmer til 
udvalg
Der uddeles stemmesedler vedrørende 
valg til anæstesiudvalget. Stemmerne 
optælles og resultatet heraf samt øvrige 
omrokeringer ses nedenfor:

Præhospital og akutmedicinsk udvalg:
Lars Knudsen, Frank Kaiser, Flemming 
Knudsen og Knud Golbækdal udtræder og 
erstattes af Peter Berlac, Susanne Wammen, 
Mathias Gibner og Søren Mikkelsen.
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Anæstesiudvalget:
Birgitte Ruhnau og Lars Clausen udtræ-
der og erstattes efter afstemning af Anne 
Øberg, Mette Hyllested, Ole Mathiesen og 
Per Herlevsen.

Børneanæstesiudvalget:
Tom G. Hansen og Søren Kjærgaard gen-
opstiller og vælges.

Udvalget for intensiv medicinsk terapi:
Jakob Steen Andersen og Kim M. Larsen 
genopstiller og vælges.

Kronisk smerteudvalg:
Jette Højsted og Jakob Westergaard-Niel-
sen udtræder og erstattes af Gitte Juhl og 
Markku Vourela.

Obstetrisk anæstesiudvalg:
Ladawan Holk, Torben Callesen og Yvonne 
Rasmussen udtræder og erstattes af Eva 
Weitling, Desiree Rosenborg og Hans Søren 
Helbo Hansen. 1 plads er ubesat.

Postoperativ rehabiliteringsudvalg:
Per Rotbøll Nielsen og Gitte Handberg ud-
træder – ingen opstiller.
Thoraxanæstesiologisk udvalg:
Dennis Bigler, Ricardo Sanchez og Claus 
Andersen udtræder og erstattes af Peter Bo 
Hansen, Jesper Petersen, Eigil Nygaard og 
Bodil Steen Rasmussen.

Videreuddannelsesudvalget:
Lars S. Rasmussen udtræder og erstattes 
af Helle Thy Østergaard.

Etisk udvalg:
Henrik Kristensen udtræder og erstattes af 
Inge de Haas. Anne Lippert og Hans Henrik 
Bülow genopstiller og vælges.

12. valg af repræsentanter for 
selskabet
SSAI 
(vælges for 2 år, max 6 år)
Susanne Wammen (2003) genopstiller 
og vælges.

DASAIMs fond og Jensa la Cours Fond:
Else Tønnesen henviser til funktionsperio-
den for de, der er repræsenteret i fondene. 
På baggrund af de pågående aktiviteter 
ønsker alle at fortsætte et år mere.

Revisorer for DASAIMs fond:
Jakob Trier Møller og Ole Beck genopstil-
ler og vælges.

13. valg af to revisorer og 
revisorsuppleanter
Niels Anker Pedersen og Morten Brinkløv 
genopstiller og vælges.

14. eventuelt
Ingen bemærkninger under dette punkt.

Ordet gives tilbage til Hans Kirkegaard, 
der takker Bent Husum for indsatsen. Ge-
neralforsamlingen takkes for de mange 
gode ytringer. Generalforsamlingen er-
klæres for afsluttet.

Referent: Tina Calundann
Godkendt af: Bent Husum, Stig Yndgaard 

og Hans Kirkegaard

Bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsen
Hans Kirkegaard, formand (2004)
Stig Yndgaard, næstformand 
 (formand IT-udv. og redaktør DASINFO)(2001)
Lars S. Rasmussen, kasserer (2005)
Carsten Tollund, bestyrelsessekretær (YL)(2003)
Lars Knudsen (præhospital og akutmedicinsk udv.)(2005)
Ann Møller (anæstesiudv.)(2004)
Torsten Lauritsen (børneanæstesiudv.)(2005)
Anne Hansen (efteruddannelsesudv.)(2003)
Kurt Espersen (intensiv medicinsk terapi)(2002)
Ole Bo Hansen (kronisk smerteudv.)(2003)
Jakob Roed (neuroanæstesiudv.)(2004)
Ulla Bang (obstetrisk anæstesiudv.)(2001)
Klavs Boysen (postop.rehab.udv.)(2004)
Claus Andersen (thoraxanæstesiudv.)(2005)
Ole Nørregaard (videreuddannelsesudv.)(2003)
Hanne Tanghus Olsen (YL)(2002)

tilforordnede til SSt Specialistnævn (vælges hvert 4. år)

Mogens S. Hüttel (1998)
Asger Bendtsen (1994)
Susanne Wammen (suppleant)(2002)
Mogens K. Skadborg (suppleant)(2001)

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

Ann Møller (formand)(2004)
Per Herlevsen (2001)
Susanne Ilkjær (2004)
Ole Mathiesen (2003)
Anne Øberg (2005)
Mette Hyllested (2005)

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

Torsten Lauritsen (formand)(2005)
Søren Kjærgaard (2003)
Tom G. Hansen (2003)
John Grønkjær Jensen (2004)
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efteruddannelsesudvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Anne Hansen (formand)(2003)
Claus Andersen (2004)
Rune Vedelsdal (2004)
Jørgen Dalsgaard (2004)

etisk udvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003)

Mogens K. Skadborg (formand)(2003)
Hans Henrik Bülow (2003)
Anne Lippert (2003)
Inge de Haas (2005)

Udv. for intensiv medicinsk terapi
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Kurt Espersen (formand)(2002)
Jakob Steen Andersen (2003)
Kim Michael Larsen (2003)
Lone Møller Poulsen (2004)
Torben Steensgaard Andersen (DSIT)(2004)
Vagn Bach (DSIT)(2004)
Niels-Erik Drench (DSIT)(2004)
Ebbe Rønholm (DSIT)(2004)

Associerede medlemmer:
Anders Larsson
Reinhold Helbo Jensen

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

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

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

Ole Bo Hansen (formand)(2003)
Anders Schou Olesen (2004)
Gitte Juhl (2005)
Markku Juhani Vourela (2005)

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

Jakob Roed (formand)(2004)
Bent Lob Dahl (2002)
Karsten Skovgaard Olsen (2002)

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

Ulla Bang (formand)(2001)
Hans Søren Helbo Hansen (2001)
Eva Weitling (2005)
Desiree Rosenborg (2005)

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

Klavs Boysen (formand)(2004)
Niels Henry Secher (2004)

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

Lars Knudsen (formand)(2005)
Annemarie Bondegaard Thomsen (2002)
Peter Berlac (2005)
Susanne Wammen (2005)
Mathias Gibner (2005)
Søren Mikkelsen (2005)

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

Claus Andersen (formand)(2005)
Christian Lindskov Christiansen (2003)
Bodil Steen Rasmussen (2003)
Peter Bo Hansen (2005)
Jesper Petersen (2005)
Eigil Nygaard (2005)

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

Ole Nørregaard (formand)(2003)
Doris Østergaard (hovedkursusleder)(1999)
Dorte Keld (kursusleder Aalborg)(2004)
Kim Michael Larsen (kursusleder Århus)(2003)
Jeppe Lund (kursusleder Odense)(1999)
Bente Dyrlund Pedersen (kursusleder København)(1999)
Peter Mouridsen (region Nord)(2001)
Kirsten Bested (region Syd)(sekretær)(2003)
Helle Thy Østergaard (region Øst)(2005)
Tina Horsted (YL)(2004)
Anja Mitchell (YL)(2004)

organisationskomité Årsmøde
Jakob Trier Møller (koordinator)
Jørgen B. Dahl (videnskab)

revisorer (vælges hvert år)

Niels Anker Pedersen
Morten Brinkløv

Dansk Standards udvalg (vælges hvert 2. år)

Lars Rybro (2004)(DASAIMs repr.)
Niels Lomholt (valgt af Dansk Standard S104)
Nils W. Johannesen (valgt af SST og Amtsrådsforeningen)

DASAIMs Fonds bestyrelse (én afgår efter tur hvert 5. år)

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

DASAIMs Fonds revisorer (vælges hvert år)

Ole Beck
Jakob Trier Møller
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oberstinde Jensa la Cours legat (vælges hvert 5. år, første gang 1988)

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

UeMS og eBA (vælges hvert 4. år)

Dorte Keld (2003)

repræsentanter i Den Danske perfusionist Skole
(udpeges af bestyrelsen)

Inge Krogh Severinsen
Lars Willy Andersen

Inspektorer i anæstesiologi (udpeges af bestyrelsen)

Region Nord: Odd Ravlo (1997), Per Lambert (2002), 
Peter Mouridsen (2004), Minna Skov Nielsen (2005)
Region Syd: Jeppe Lund (1997), Peter Lindholm (2002), 
Anders Gadegaard Jensen (2004), Jarl Voss Siggaard (2004)
Region Øst: Poul Christensen (2002), Karen Skjelsager (2000), 
Birgitte Ruhnau (2002), Bente Dyrlund Pedersen (1997), 
Rikke Maaløe (2004)

AtlS Denmark Fond (indstilles af bestyrelsen)

Susanne Wammen (2004)

pHtlS (indstilles af bestyrelsen)

Dansk Medicinsk Selskabs Bestyrelse
(valgt af DM’s repræsentantskab)

Erika F. Christensen

Dansk råd for genoplivning (Drg) (indstilles af bestyrelsen)

Freddy Lippert (2001)
Torsten Lauritsen (suppleant)(2005)

SSAI
Hans Kirkegaard (2004)
Susanne Wammen (DASAIM repr. 2003)
Ivar Gøthgen (ACTA direktør)

Chairs SSAI Advisory panels (udpeges af SSAI board)

Lars S. Rasmussen (Anesthesia)(2001)
Ola Winsö (ICM)
Eija Kalso (Pain)
Eldar Søreide (Emergency Medicine)

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

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

ethical Advisor SSAI Advisory panel (udpeges af bestyrelsen)

Mogens K. Skadborg (2001)

tilforordnede til retslægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen

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
Tid:		 	 9.	og	10.	oktober	2006	
Kursusledere:		 Kim.	M.	Larsen	og	Erik	Sloth
Undervisere:		 Anæstesiologer	med	ekkoerfaring	samt	kardiologer
Program:	 Endeligt	program	følger
Tilmelding:	 Til	sekretær	Tina	Calundann,	sekretariat@dasaim.dk  
	 	 AN-OP,	HOC	4231,	H:S	Rigshospitalet,	Blegdamsvej	9,	2100	København	Ø,	tlf.	3545	6602
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efteruddannelsespolitik
Indholdsfortegnelse
1. Baggrund for en efteruddannelses-
 politik
2. Hvilke krav er der officielt til 
 efteruddannelse
3. Rammer og struktur
 - Kontinuerlig kompetenceudvikling
 - Behovsafdækning
 - Planlægning
 - Uddannelsesaktiviteter
 - Effekt af efteruddannelse
 - Dokumentation
4. Økonomi
5. Recertificering og pointsystemer
6. Konklusioner

1. Baggrund for en 
efteruddannelsespolitik
I modsætning til videreuddannelsen har 
ansvaret for efteruddannelsen været over-
ladt til den enkelte læge, dog er der tra-
dition for, at de videnskabelige selskaber 
har et efteruddannelsestilbud.

DASAIM’s kursusudvalg har igennem 
adskillige år med stor tilslutning arrange-
ret efteruddannelseskurser for selskabets 
medlemmer. Langt de fleste kurser har 
haft som mål at udvikle specifikke medi-
cinske ekspertkompetencer til brug for 
alle anæstesiologer, eller de har været 
møntet på anæstesiologer, der arbejder 
indenfor et af de efterhånden veletablerede 
fagområder under anæstesiologi. 

I kursusudvalget har man de seneste 
år måttet konstatere, at det har været 
tiltagende svært at få tilstrækkelig tilslut-
ning til de planlagte kurser. Årsagerne til 
denne udvikling er multifaktoriel, men en 
væsentlig grund er formentlig, at special-
læger indenfor fagområderne får dækket 
en stor del af deres efteruddannelsesbehov 
indenfor deres egne rækker og ofte i et 
internationalt forum.

Formålet med dette politikpapir er at 
redegøre for DASAIMs holdning til kva-
litetssikring af anæstesiologers efterud-
dannelse. Derudover fremsættes forslag 
til konkrete aktiviteter der understøtter 
dette mål.

Lægeforeningens politik forholder sig 

til efteruddannelse af alle læger, hvori-
mod European Board of Anaesthesiology 
(EBA) udelukkende tager stilling til efter-
uddannelse af speciallæger.

DASAIM’s efteruddannelsespolitik er rettet 
mod speciallæger i anæstesiologi

2. Hvilke krav er der officielt til 
efteruddannelse
I henhold til lægeløftet er lægen forpligtet 
til at holde sig fagligt ajour, men der er i 
øvrigt ikke fastlagt formelle rammer for 
efteruddannelsen eller krav til indhold, 
form eller omfang.

Lægestanden forsøger selv at sætte 
standarder for efteruddannelse. Lægefor-
eningen har således formuleret en række 
politikpapirer om efteruddannelse, der 
indenfor frivillighedens rammer peger på 
behovet for en struktureret og kvalitets-
sikret efteruddannelse. 

De videnskabelige selskaber har i for-
skellig grad forholdt sig til efteruddan-
nelse.

Endelig har både European Union of 
Medical Specialists (UEMS) og EBA for-
muleret efteruddannelsespolitikker.

Lægers efteruddannelse indgik ikke i 
Speciallægekommissionens kommisso-
rium. Kommissionen valgte alligevel at 
behandle spørgsmålet i sin betænkning, 
da den lægelige efteruddannelse anses 
for nødvendig for at vedligeholde og ud-
vikle de speciallægekompetencer, der 
skal opnås i løbet af den formaliserede 
uddannelse.

Kommissionen forudsætter, at alle læ-
ger har ret og pligt til at vedligeholde og 
udvikle sine kompetencer og derfor skal 
have mulighed for at deltage i livslang, 
kontinuerlig efteruddannelse, at efterud-
dannelsen skal kunne dokumenteres, og at 
den enkelte læge selv skal være ansvarlig 
for dokumentationen.

På baggrund heraf har kommissionen 
anbefalet:

• at der ikke aktuelt etableres et recer-
tificeringssystem i Danmark

• at den lægelige efteruddannelse kva-
litetssikres

• at arbejdet med udvikling af kvalitets-
sikring/akkreditering af efteruddan-
nelsesaktiviteter fortsættes

• at det igangværende arbejde med ud-
vikling af metoder til dokumentation 
af efteruddannelsen fortsættes.

Det forventes, at standard(er) for kom-
petenceudvikling indgår i Den Danske 
Kvalitetsmodel.

Efteruddannelse af læger har traditio-
nelt været rettet mod vedligeholdelse og 
udvikling af den medicinske ekspertise. 
Fremtidens efteruddannelse skal dække 
et langt bredere felt. Dette er i overens-
stemmelse med udviklingen internatio-
nalt, hvor Continuing Medical Education 
(CME) udskiftes med det bredere begreb 
Continuing Professional Development 
(CPD). Når der i denne redegørelse bru-
ges begrebet lægelig efteruddannelse skal 
det forstås i den brede definition.

3. rammer og struktur
kontinuerlig kompetenceudvikling
I lighed med lægeforeningen og EBA er 
DASAIMs holdning at udgangspunktet for 
deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter er 
frivillighed og motivation, og den enkelte 
læges behov er udgangspunkt for fastlæg-
gelse af efteruddannelsens indhold.

Hvordan kan dette hænge sammen med 
sikring af kvalitet og relevans samt krav 
om dokumentation af efteruddannelse?

I lægeforeningens efteruddannelses-
politik beskrives efteruddannelse som en 
kontinuerlig kompetenceudvikling/proces 
lig med kvalitetsudviklingsprocessen.

Dokumentation

Ændring af adfærd 
- evaluering

Uddannelses-
aktiviteter

Planlægning

Behovsvurdering
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De enkelte elementer i processen finder 
i vidt omfang allerede sted som en naturlig 
del af lægens kompetenceudvikling, men 
ved at sætte efteruddannelsen ind i en 
struktur som beskrevet bliver planlægnin-
gen en bevidst og synlig proces, der kan 
beskrives, evalueres og dokumenteres. 

Behovsafdækning
En effektiv efteruddannelse kræver at de 
uddannelsesmæssige aktiviteter bygger på 
en afdækning af det konkrete behov.  

Dette gøres i dagligdagen på en række 
forskellige måder såvel formelle som 
uformelle.

Det bedste udgangspunkt for at afdække 
behov for læring er at vurdere tre komple-
mentære processer:
• Lægens professionelle praksis
• Formelle processer som f.eks. audit
• Afdelingens standarder og 
 udviklingsplaner

Mere konkret kan følgende aktiviteter li-
stet i seks kategorier danne udgangspunkt 
for en afdækning af læringsbehovet:
• Lægens egne erfaringer i den direkte 

patientkontakt, f.eks. ”blinde pletter”, 
vanskelige situationer, innovationer, fejl, 
patientklager og feedback, refleksion 
over egen praksis.

• Relationer inden for ens team eller afde-
ling, f.eks. afdelingskonferencer og ud-
dannelsesmøder, uddannelsessøgende 
læger, mentoring.

• Ikke kliniske aktiviteter, f.eks. konferen-
cer og internationale besøg, forskning 
og undervisning, artikler og faglige 
diskussioner

• Formelle tilgange til kvalitetsudvikling 
og risikovurdering, f.eks. audit, uven-
tede hændelser, patienttilfredshedsun-
dersøgelser, risikovurdering.

• Særlige aktiviteter rettet mod behovsad-
dækning f.eks. objektive test, analyse 
af videnshuller, observation, selvevalu-
ering, recertificeringssystemer.

• Peer review, f.eks. ekstern, uformel – af 
den enkelte læge, intern, tværfaglig

Det skal understreges, at det for både 
professionen og den enkelte afdeling vil 
virke begrænsende og udviklingshæm-

mende, hvis al læring bygger på afdækning 
af konkrete behov. Der bør være plads til 
uddannelse, som ikke umiddelbart kan 
relateres til specifikke behov.

planlægning
Planlægningen af de nødvendige uddan-
nelsesaktiviteter bør som et minimum fore-
gå i forbindelse med den formaliserede 
medarbejderudviklingssamtale, men disse 
samtaler opfylder ikke den forudsætning 
at afdækning af læringsbehov foregår i en 
kollegial udveksling og ikke i et over/un-
derordnet forhold. Det anbefales derfor 
at overveje andre tiltag, der specifikt er 
rettet mod planlægning af den enkeltes 
uddannelse.

En metode til afdækning af lærings-
behov og planlægning af egen læring, 
herunder evaluering, er brugen af en 
mentor. Det kan være en kollega, som 
man har tillid til, og som kan hjælpe med 
at afdække ”huller” og som kan give kon-
struktiv feedback.

Som led i kvalitetssikring og udvikling bør 
afdelingen, klinikken have en strategi for 

planlægning af medarbejdernes 
professionelle udvikling.

DASAIM’s efteruddannelsesudvalg har til 
opgave at rådgive medlemmerne i spørgsmål 

vedrørende efteruddannelse.

Uddannelsesaktiviteter
Den generelle kompetence hos en special-
læge defineres som evnen til at mestre en 
flerhed af roller og egenskaber, der udover 
den medicinske ekspertfunktion skal imø-
dekomme andre og bredere funktioner. De 
roller og dertilhørende kompetencer som 
kræves, defineres som medicinsk ekspert, 
kommunikator, samarbejder, leder/admi-
nistrator, sundhedsfremmer, akademiker 
og professionel.

Der er fuld overensstemmelse imellem 
det nationale videreuddannelsessystem, 
lægeforeningen og de internationale de-
klarationer vedr. efteruddannelse. Det fast-
slås, at efteruddannelse spænder over en 
bred vifte af kompetenceområder.

Det efteruddannelsestilbud, som skal 
være til stede for DASAIM’s medlemmer, 

kan ikke dækkes af kursusvirksomhed 
indenfor DASAIM.

Det vil være naturligt at planlægge en 
del af uddannelsesaktiviteterne i Lægefor-
eningens regi, hvor man i høj grad dækker 
de ”brede” kompetencer. 

Medicinsk ekspertkompetenceudvik-
ling, der er rettet mod anæstesiologer 
hører naturligt ind under DASAIM’s an-
svarsområde, men med udviklingen af 
stadig flere fagområder har vi ikke det 
nødvendige medlemsgrundlag for at 
dække det enkelte fagområde sufficient. 
Det kræver et internationalt tilbud.

Derimod kan kurser rettet mod gene-
relle anæstesiologiske kompetencer ar-
rangeres i DASAIM’s regi.

 DASAIM’s efteruddannelsesudvalg har til 
opgave at udforme et kursuskatalog med en 
liste over aktuelle relevante efteruddannel-

sestilbud for hver lægelig kompetence.
I tilfælde af, at kursusudbudet anses for 

utilstrækkeligt, kan udvalget i samarbejde 
med relevante udvalg i DASAIM eller andre 
interessenter afdække behovet, udarbejde 

forslag til kursusindhold og arrangere kurser.  
Alle fagområder og øvrige DASAIM udvalg 
udarbejder en liste over efteruddannelses-

tilbudet indenfor eget område 
– såvel nationalt som internationalt.

effekt af efteruddannelse 
og evaluering
Alle har en naturlig interesse i at vise, at 
efteruddannelse ”nytter”, men muligheden 
for at måle en direkte effekt af en given 
efteruddannelsesaktivitet er vanskelig. 
Læring er en proces, hvilket betyder at 
en lang række mellemkommende varia-
ble mellem uddannelsesaktiviteten og en 
eventuel effekt, gør det umuligt at påpege 
direkte årsagssammenhænge.

Endvidere kan udbyttet betragtes ud fra 
forskellige niveauer. For ”det offentlige” 
kan der være ønsket om en billig og effek-
tiv behandling. For den enkelte institution 
er der interessen i at opretholde højest 
mulig standard, som et mål i sig selv og 
som led i kvalitetssikring og risikostyring, 
og endelig muligheden for at kunne re-
kruttere velkvalificerede medarbejdere. 
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For den enkelte læge er efteruddannelse 
også en del af en personlig udvikling.

I sidste ende er målet med al efterud-
dannelse at yde patienterne forebyggelse, 
diagnostik og behandling af høj kvalitet.

Det anbefales, at der i planlægningen af 
efteruddannelse medtænkes opfølgning 

og forstærkende tiltag.

  
Dokumentation
Dokumentation af efteruddannelse tjener 
tre formål:
• at imødekomme en forventning hos 

arbejdsgivere, myndigheder, befolknin-
gen, patienter og standen selv om, at 
læger vedligeholder og udvikler deres 
kompetencer og kunne dokumentere, 
at dette sker

• at give den enkelte læge en mulighed 
for at få overblik over egen efteruddan-
nelse, og anvende dette i en personlig 
dokumentation af egen kompetenceud-
vikling, reflektere over de gennemførte 
aktiviteter og anvende det i planlægning 
af fremtidige aktiviteter

• at synliggøre de tidsmæssige ressourcer 
afdelingen bruger på efteruddannelses-
aktiviteter for arbejdgiverne

Lægeforeningen har udviklet et system 
til dokumentation af efteruddannelsen 
baseret på elektronisk registrering på 
DADLNET. Den enkelte læge registrerer 
selv sine efteruddannelsesaktiviteter og 
oplysningerne indgår anonymt i en data-
base, der giver mulighed for en statistisk 
belysning af standens samlede efterud-
dannelsesniveau. Den enkelte læge har et 
samlet overblik over egne aktiviteter og 
kan sammenligne disse med f.eks. hele 
specialets.

Det anbefales, at alle DASAIM’s medlemmer 
registrerer deres efteruddannelsesaktiviteter 

i Lægeforeningens database.

4. Økonomi
Lægers efteruddannelse finansieres af 
tre kilder
• Arbejdsgivere/det offentlige
• Medicinalindustrien
• Lægen selv

For overlæger og afdelingslæger er der 
via deres overenskomster aftalt 10 efterud-
dannelsesdage om året.

Problemet med formuleringerne er, at 
det ikke er udspecificeret, hvem der beta-
ler. Der er skabt præcedens for at lægen 
får fri med løn til efteruddannelse, men det 
er ikke specificeret at arbejdsgiveren skal 
betale for kurset. I nogle områder af landet 
har man brugt betalt efteruddannelse som 
rekrutterings- og vedligeholdelsesstrategi, 
men andre steder er de afsatte økonomi-
ske midler helt utilstrækkelige.

Industrien bruger en del økonomi-
ske midler på lægers efteruddannelse. 
Årsmøderne i DASAIM er et eksempel. 
Indtjeningen på udstillingen betyder at 
medlemmerne kan deltage til en redu-
ceret pris.

Derudover samarbejder industrien med 
afdelinger eller enkelt personer som tilgo-
deses i efteruddannelsesøjemed.

Mange steder betaler lægen størstepar-
ten af udgifterne til efteruddannelsen. Så 
længe det er den enkelte læge der bestem-
mer og vælger hvilke aktiviteter vedkom-
mende ønsker at deltage i, kan det blive 
svært at få uddannelsen arbejdsgiverfi-
nansierede, men hvis man på afdelingerne 
får struktureret kompetenceudviklingen 
som beskrevet, bliver det tydeliggjort, at 
det ikke kun er lægen der nyder godt af 
efteruddannelsen, men i høj grad også 
arbejdspladsen.

En mere udbredt arbejdsgiverbetaling 
faciliteres formentlig også af akkredite-
ringsprocessen.

En del af efteruddannelsen er af uformel 
karakter og kræver ingen finansiering. 

Det anbefales at afdelingerne registrerer og 
dokumenterer speciallægernes efteruddan-

nelse, og i vid udstrækning forsøger at dække 
udgifterne til uddannelsesaktiviteterne.

5. recertificering og pointsystemer
UEMS anbefaler at de nationale lægefor-
eninger og de videnskabelige selskaber 
etablerer et system der kan registrere hvor 
meget tid den enkelte læge har brugt på 
efteruddannelsesaktiviteter. 

Systemet skal kunne dokumentere såvel 
som validere efteruddannelsen.

Man foreslår et pointsystem der tilgo-
deser alle former for efteruddannelses-
aktiviteter.

UEMS anbefaler en monitoreringscyk-
lus på fem år.

Tilsvarende anbefaler man oprettel-
sen af et nationalt råd, der er ansvarlig 
for at evaluere kurser og andre efterud-
dannelsesprogrammer og som tildeler 
efteruddannelsespoint til de forskellige 
aktiviteter.

Kun certificeret efteruddannelse tæl-
ler.

UEMS anbefaler alle medlemslande at 
anvende samme pointsystem, da dette gi-
ver mulighed for at udveksle point landene 
imellem og indenfor alle specialer.

Det foreslåede pointsystem er baseret 
på a credit = en unit of CME svarende til 
en time.

En halv dags aktivitet giver tre credits. 
En hel dag kan maximalt give seks 
credits

Credits optjent udenfor arbejdspladsen 
tilhører kategori 1.

Credits optjent indenfor arbejdspladsen 
tilhører kategori 2.

Over en fem års periode skal man op-
tjene 250 credits og pointene skal fordele 
sig ligeligt i begge kategorier.

Der er ikke krav om recertificering 
hvis man ikke optjener tilstrækkeligt 
med point.

Østrig, Frankrig, Holland, Belgien, 
Schweiz og Norge? anfører at brug af 
European CME Credits (ECMEC) er ob-
ligatorisk i deres respektive land. 

Lægeforeningen har etableret doku-
mentationsredskabet, men har ikke gjort 
yderligere tiltag for tilskynde brugen af det 
internationale system. Der tildeles ikke 
CMEC for deltagelse i lægeforeningens 
kurser.

På nuværende tidspunkt ville det være 
DASAIM der skulle stille ressourcer til 
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rådighed til at certificere uddannelsesakti-
viteterne og vurdere det enkelte medlems 
efteruddannelsesaktivitet og tildele credits 
i henhold dertil.

Fortalere for det europæiske system 
anfører at efteruddannelsen ved indførelse 
af CMEC får et mere internationalt præg, 
og at vi på et tidspunkt formentlig vil blive 
tvunget til at bruge det. Nogle argumente-
rer endvidere for, at det vil blive nemmere 
at få arbejdsgiverne til at betale.

Modstandernes væsentligste pointe er, 
at systemet kræver væsentlige ressourcer, 
både manpower og penge, og at man stadig 
kun får et system som måler efteruddan-
nelsen kvantitativt.

En opfyldelse af CME kravene er en 
forringelse af det vi forpligter os til ifølge 
overenskomsterne. Ti dage årligt svarer 
til 300 CMEC.

6. konklusioner
Det er DASAIMs holdning at udgangs-
punktet for deltagelse i efteruddannelses-

aktiviteter er frivillighed og motivation, og 
den enkelte læges behov er udgangspunkt 
for fastlæggelse af efteruddannelsens ind-
hold.

Det er hver enkelt læges pligt at vedli-
geholde eller udvikle sine kompetencer 
indenfor alle syv lægelige kompetencer.

Det anbefales, at alle DASAIM’s med-
lemmer registrerer deres efteruddan-
nelsesaktiviteter i Lægeforeningens da-
tabase.

Som led i kvalitetssikring og udvikling 
bør afdelingen, klinikken have en strategi 
for planlægning af medarbejdernes pro-
fessionelle udvikling. Det anbefales, at 
der i planlægningen af efteruddannelse 
medtænkes opfølgning og forstærkende 
tiltag.

Det anbefales at afdelingerne registre-
rer og dokumenterer speciallægernes 
efteruddannelse, og i vid udstrækning 
forsøger at dække udgifterne til uddan-
nelsesaktivitetern.

DASAIM’s efteruddannelsesudvalg er 

rådgivende i spørgsmål vedrørende ef-
teruddannelse.

DASAIM’s efteruddannelsesudvalg 
har til opgave at udforme et kursuskata-
log med en liste over aktuelle relevante 
efteruddannelsestilbud for hver lægelig 
kompetence.

I tilfælde af, at kursusudbudet anses 
for utilstrækkeligt, kan udvalget i sam-
arbejde med relevante udvalg i DASAIM 
eller andre interessenter afdække behovet, 
udarbejde forslag til kursusindhold og 
arrangere kurser.  

Alle fagområder og øvrige DASAIM 
udvalg udarbejder en liste over efterud-
dannelsestilbudet indenfor eget område 
– såvel nationalt som internationalt.

På nuværende tidspunkt er der ikke enig-
hed om hvorvidt det vil være hensigtsmæs-
sigt at indføre CME systemet. 

Efteruddannelsesudvalget
24. oktober 2005

referat af 55. ordinære generalforsamling i DAo
Torsdag, den �. november �00�, kl. 16.00. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Århus

Formanden Lynge Kirkegaard bød velkom-
men til generalforsamling år 2005 i Danske 
Anæstesiologers Organisation.

pkt. 1. valg af dirigent
Bent Husum blev foreslået og valgt med ak-
klamation. Dirigenten konstaterede, at ge-
neralforsamlingen var rettidigt indkaldt.

pkt. 2. Formandens beretning
I beretningsåret er følgende medlemmer 
afgået ved døden:
Knud Sestoft, Horsens, Søren Eriksen Ha-
derslev, Henning Ruben, Skodsborg, Klavs 
Lemholt, Sønderborg, Henning Poulsen, 
Fredensborg, Lars Bentzon, Sønderborg 
og Steen M. Otkjær, Ringsted.

Forsamlingen æredes deres minde.

Formanden fortsatte:
”Jeg tror, at det er den længste liste over 
afdøde kolleger, jeg har omtalt i den tid, 

jeg har været i DAO’s bestyrelse. Men 
det er heldigvis sådan, at vi har større 
tilgang, end vi har afgang, så vi skal i dag 
byde velkommen til 39 nye medlemmer 
i Dansk Anæstesiologers Organisation. 
Deres navne er nævnt under indmeldelser 
i den skriftlige beretning, så velkommen 
til dem.

Udover det skal jeg knytte et par korte 
bemærkninger til årets bestyrelsesarbejde. 
Det er sådan, at det har været et særligt 
år vedr. bestyrelsesarbejde, idet arbejdet 
har været meget præget af møder udenfor 
bestyrelsen. Vi har faktisk kun holdt 2 
bestyrelsesmøder i perioden. Udenfor be-
styrelsen har der været en række møder, 
først og fremmest vedrørende overens-
komsten for praktiserende speciallæger. 
Endvidere har der været en række møder 
vedr. kapaciteten på intensivområdet, som 
er det hovedområde, vi har beskæftiget os 
med på sygehusområdet. Og endelig har 

der været de sædvanlige møder i Over-
lægeforeningens repræsentantskab og 
i FAS’ repræsentantskab. Desværre har 
det været sådan de sidste par år, at FAS’ 
repræsentantskabsmøde falder sammen 
med årsmødet her. Og da de fleste af os 
har prioriteret årsmødet højere end FAS’ 
repræsentantskabsmøde, har vi ikke været 
repræsenteret på repræsentantskabsmø-
det og bliver det heller ikke i år.

Det jeg vil gøre nu, er at knytte nogle 
kommentarer til den skriftlige beretning, 
der hvor jeg synes, der er nogle ting, vi 
måske skulle debattere på generalforsam-
lingen. Og så er jeg i øvrigt til rådighed 
for spørgsmål, hvis der er andre ting, man 
ønsker debatteret. 

Kapaciteten på intensivafdelingerne
Det første jeg lige vil knytte et par kom-
mentarer til, det er arbejdet vedr. kapaci-
teten på landets intensivafdelinger. Det er 



�0 · DASINFO · Januar �006

et arbejde, som vi startede for 2 år siden, 
hvor jeg sammen med formanden for DA-
SAIM og formanden for DSIT aftalte, at 
nu skulle vi endnu engang prøve at sætte 
et projekt i gang for at kaste lys over dette 
alvorlige problem. Min baggrund for at 
gøre det som organisationsformand var, 
at jeg havde observeret, at der var nogle 
kolleger, som kom i klemme i de konflik-
ter, der opstod på baggrund af mangel på 
plads på intensivafdelingerne. Jeg syntes 
desuden, at det gav et dårligt arbejdsmiljø 
for de kolleger, som måtte påtage sig den 
byrde at bruge meget af deres tid på ikke 
at behandle patienter, men at prioritere i en 
knap situation. Det store hovedarbejde har 
været gjort af et udvalg af folk fra DASAIM 
og DSIT, og de har fremlagt resultaterne 
af spørgeskemaundersøgelserne, de har 
lavet, tidligere i dag. Der bliver senere i 
eftermiddag lejlighed til på gruppemødet 
at diskutere, så jeg vil bare kort sige, at 
spørgeskemaundersøgelserne har vist, at 
hvis man omregner tallene for 2 uger til 
årsværdier, så er der faktisk tæt på 1000 
patienter, der bliver flyttet fra den ene 
intensivafdeling til den anden på grund 
af pladsmangel. Der er ca. 4000 patienter, 
som bliver afvist, dvs. patienter som vurde-
res at have behov for intensiv terapi, men 
som må afvises pga. kapacitetsproblemer. 
Og der er ca. 2500 patienter, som har be-
hov for postoperativ intensivterapi, hvor 
operationen aflyses, fordi der ikke er plads. 
Så hvis vi tæller sammen, drejer det sig om 
ca. 7500 patienter på årsbasis. Det er høje 
og rystende tal, synes jeg. Sammenholdes 
dette med, at vurderingen, som vi også 
har fået fra denne spørgeskemaunder-
søgelse er, at vi har ca. 35.000 patienter 
igennem landets intensive afdelinger på 
årsbasis, vil det altså sige, at det faktisk 
er 20% af patienterne, som bliver omfat-
tet af dette her problem. Det er noget, 
som vi nødvendigvis i det her samfund 
bør gøre noget ved, hvis vi stadigvæk vil 
fastholde, at enhver akut syg patient har 
krav på omgående og kompromisløs be-
handling. Men det arbejdes der som sagt 
på glimrende vis med, og jeg vil håbe, at 
man fortsat holder gryden i kog og bliver 
ved med at presse på overfor de relevante 
myndigheder og politikere. 

Kommunalreformen
Kommunalreformen er jo i fuld gang, og 
der skal være valg om 14 dage til de nye 
regionsråd og de nye kommunalbesty-
relser, og som alle ved, er det jo noget 
som ganske givet vil få stor indflydelse 
på planlægningen af hospitalssektoren i 
Danmark. Vi har jo allerede været igen-
nem de forberedende strukturændringer 
i mange amter, hvor man har forsøgt at 
tage højde for det, man frygter/håber vil 
komme, afhængig af hvordan man nu ser 
på det. Man behøver ikke at være i tvivl 
om, at det fortsætter, og kodeordet er 
jo centralisering. Man samler især akut 
behandlingen på større enheder. Det er 
en politik, som jeg faktisk sagtens kan 
støtte; men som har stor betydning for 
os, som er frontlinie medarbejdere vedr. 
akutbehandling. Hvor vi har haft mange 
mindre og måske ikke specielt belastede 
vagtberedskaber, så bliver vi nu samlet 
på store akut sygehuse, hvor der er en 
meget høj vagtbelastning. Det giver et 
specielt arbejdsmiljø for anæstesiologer, 
og I ved jo også, at der ved den sidste 
fornyelse af overenskomsten, som trådte 
i kraft 1. april 2005, som noget nyt kom en 
arbejdstidsbegrænsning. Dette er egentlig 
i henhold til arbejdslovens bestemmelser, 
således at man ikke må have mere end 16 
timer effektiv tjeneste i løbet af et døgn. 
Det kommer til at få indflydelse på mange 
af de anæstesiologiske vagtlag på de nye 
store sygehuse, og det bekymrer mig, at 
den måde som man i øjeblikket ser det 
bliver løst på, er at dele vagten. Jeg mener 
af flere grunde, at det er en dårlig ide, og 
jeg vil opfordre til, at man ude omkring på 
hospitalerne arbejder for, at man i stedet 
for benytter sig af vagtdublering. Det har 
mange fordele, og det koster kun en lille 
smule mere. Det har bl.a. den klare fordel, 
at hvis man har to mænd inde på sygehu-
set, så kan man hurtigt mobilisere de 2, 
når der pludselig bliver behov for deres 
arbejdskraft. Så der er altså nogle helt 
klare driftmæssige fordele ved at anvende 
den metode til løsning af 16 timers proble-
met frem for at dele vagten. En anden ting, 
som er i fuld gang med at belaste os, er de 
præhospitale ordninger, som opstår. Det 
har kostet mange anæstesiologiske res-

sourcer at etablere præhospital ordninger, 
som de etableres i en række amter. Det 
vil formentlig brede sig, så der bliver lavet 
endnu flere ordninger, og det er altså et 
problem rundt omkring. I hvert fald i yde-
ramterne, hvor man skal bruge så mange 
ressourcer på præhospitalbehandlinger, at 
det kan udvikle sig helt groteskt. Således 
i mit amt, hvor man faktisk får en ganske 
udmærket behandling ude på landevejen 
og på vej ind på sygehuset, hvorefter man 
kommer ind og afleverer patienten på et 
stort set personaletomt sygehus, fordi de 
anæstesiologiske ressourcer er allokeret 
til præhospital behandling frem for at være 
allokeret til at drive sygehus. 

Der er fokus på akutbehandlingen på 
flere områder i lægeforeningen, således 
at der i øjeblikket i DADL regi holdes en 
række møder landet over vedr. akutbered-
skabet. Der er møde den 9.11. i Odense, 
og der er planlagt andre møder i andre 
egne af landet, som jeg ikke lige har da-
toer på, men hvis man interesserer sig for 
dette, skal man holde øjne og ører åbne 
og forsøge at komme til disse møder, hvor 
man vil diskutere akutberedskabet ud fra 
et lægeligt synspunkt. Det blev også bragt 
op på Overlægeforeningens repræsentant-
skabsmøde, og det er faktisk sådan, at det 
lykkedes Erika Christensen og jeg at få 
vedtaget, at næste års tema til temadagen 
på repræsentantskabsmødet skal være 
akutbehandling.

Sygesikringsområdet
Moderniseringen af overenskomsten for 
praktiserende speciallæger har jo karakter 
af en ”never ending story”, og jeg har stået 
her hvert år og sagt, at nu tror vi, at det 
begynder at gå bedre. At nu har vi snart 
en overenskomst. Det vil jeg også sige i 
år, og jeg vil sige det med de samme ord. 
Og i hvert fald får vi snart en konkret 
afgørelse på, om vi får det eller ej. Der 
har i år været 3 møder i et underudvalg, 
hvor vi primært har arbejdet med, hvordan 
man skal beskrive smertebehandlingen i 
anæstesiologisk speciallægepraksis. Vi 
har været i meget strid modvind fra vores 
modparts side, de har jo gjort meget for 
at betvivle kvaliteten af den smertebe-
handling, vi yder. De har været meget 
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utilbøjelige til at synes, at det var noget 
man skulle fortsætte med at gøre i anæ-
stesiologisk speciallægepraksis. Vi har 
imidlertid holdt fast i det, og jeg mener 
ikke, at vi kan lade være med at holde fast 
i det, for det jo er en del af det anæstesiolo-
giske speciale, det at vi er smertebehand-
lere. Vi er nu på det stadium, at ved sidste 
møde i det store moderniseringsudvalg 
den 16. august blev det besluttet, at det 
næste møde, skal være det sidste møde. 
Dette er der enighed om, og det bliver 
formentlig i december måned. Så får vi 
enten en moderniseringsrapport, som så 
skal danne baggrund for forhandling af 
honorartaksterne. Eller også går arbejdet 
i stå, og så vil det formentlig tage noget tid 
at få det sat i gang igen. Skulle det gå i stå, 
er det jo ikke første gang i FAS’ historie, 
at et moderniseringsarbejde er gået i stå. 
Men man har bare erfaring for, at når den 
slags først er gået i stå, så tager det lang tid 
at få det skubbet i gang igen. Så vi håber 
selvfølgelig, at vi bliver enige, men jeg kan 
ikke sige mere på dette tidspunkt. Og det 
er som sagt smertebehandlingen, der er 
problemet. Anæstesien har vi i princippet 
været enige om lige fra arbejdets start.

FAS strukturen 
Så vil jeg afslutningsvis sige nogle få ord 
om FAS’ struktur og kommunalreformen. 
De, der har fulgt med i lægeforeningsde-
batten, vil vide, at der i flere år har været 
en diskussion om, hvordan FAS’ fremti-
dige struktur skulle være. Det har ikke 
så meget været en strukturdiskussion 
i relation til kommunalreformen. Deri-
mod har der været en voksende intern 
splittelse i FAS forstået på den måde, at 
overlægeforeningen har ønsket en mere 
selvstændig profil. Det er jo således, at 
Overlægeforeningen er en del af FAS, og 
når der skal forhandles overenskomst, så 
bliver hele fodarbejdet gjort i Overlæge-
foreningen, men det er FAS’ formand, som 
sidder for bordenden ved forhandlingerne. 
I og med at Overlægeforeningen udgør 
en meget stor majoritet i FAS, har man i 
tiltagende grad syntes, at dette ikke var 
hensigtsmæssigt. Der bliver nu valgt en ny 
formand for FAS på repræsentantskabsmø-
det i weekenden, og det er en mand, som 

kommer fra Overlægeforeningen. Det er 
også en mand, som offentlig har sagt, at 
hans hovedopgave bliver at få gennemført 
en strukturændring i FAS. Hvordan den 
præcis kommer til at se ud, det ved vi ikke, 
men den kommer formentlig til at se ud 
således, at Overlægeforeningen får en 
meget mere selvstændig struktur, og så 
bliver der en eller anden FAS tilbage til at 
dække resten. Det vil jo først og fremmest 
sige foreningen af praktiserende special-
læger, som er den anden store gruppe, og 
det er jo der, vi hører til, som praktiserende 
speciallæger i anæstesiologi. Dertil kom-
mer alle de andre små, det er militærlæger, 
kommunalansatte læger mm. Vi ved ikke, 
hvordan det kommer til at se ud, vi ved 
ikke hvordan speciallægeorganisationer-
nes skæbne bliver, men vi får i hvert fald 
en anden ramme at referere i fremover. 

Det var slut på den mundtlige beret-
ning, og så er bestyrelsen selvfølgelig 
parat til at modtage kommentarer eller 
spørgsmål”.

Debat om både den skriftlige og den mundtlige 
beretning
Tage Mors Nielsen, Odense spurgte, om 
der i anæstesidelen i anæstesiologisk spe-
ciallægepraksis er indbygget, at man må 
bedøve hos kirurger og gynækologer. 

Poul Lenler-Petersen, Silkeborg spurgte, 
om DAO har gjort sig nogle tanker om de 
breve, der er sendt ud fra amterne om-
kring overlægernes ansættelsesforhold 
i forbindelse med regiondannelsen. Der 
står, at hvis vi ikke protesterer, overgår vi 
til en ansættelse i regionen.

Ole Sørensen, Køge spurgte, om man 
kunne forestille sig, at overenskomsten 
på sygesikringsområdet blev delt. Derved 
kunne anæstesidelen komme videre og 
ikke afvente smertedelen.

Formanden svarede:
Tage Mors Nielsen spurgte om der blev 
åbnet for, at man kunne bedøve for andre 
specialer. Det er jo sådan i den nuværende 
overenskomst, at de eneste der kan rekvi-
rere anæstesiassistance, er øre- og øjen-
læger. På anæstesiområdet er forslaget til 
den nye overenskomst bygget op således, 
at der bliver lavet 5 anæstesigrupper. Det 

starter med en gruppe 1, som er den lille 
kortvarige maskeanæstesi på max. 15 
min. Den næste er en kortvarig anæstesi 
med intubation/larynxmaske, og så kører 
de opad væsentligst defineret ud fra tid. 
Når vi skal til økonomidelen, vil der blive 
forhandlet et honorar for hver af disse 5 
anæstesigrupper. Det er så tanken, at disse 
5 anæstesigrupper sammenholdes med 
ydelseskataloget for hvert speciale. Det er 
nemmest at illustrere ud fra ørelægerne, 
som vi kender. Paracentese eller tubulation 
vil falde i anæstesigruppe 1. Adenotomi 
vil falde i anæstesigruppe 2. Tonsillek-
tomi eller næseoperation vil formentlig 
falde i anæstesigruppe 3. Der bliver altså 
lavet en matrix, hvor en given kirurgisk 
ydelse er koblet til en anæstesiologisk 
ydelse. I starten vil det blive for øjen- og 
ørelægeydelser; men samtidig er vi enige 
med modparten om, at det bliver en del 
af aftalen, at hvis sygesikringen ønsker 
at gøre det muligt for andre specialer at 
rekvirere anæstesi, så er anæstesihono-
rarerne forhandlet på plads og skal blot 
kobles til den kirurgiske ydelse. Ved den 
sidste modernisering indenfor kirurgi blev 
der således lavet en hensigtserklæring om, 
at man vil forhandle mulighederne for at 
rekvirere anæstesi, når anæstesimoder-
niseringen er på plads.

Poul Lenler-Petersen spurgte til det der 
sker i øjeblikket, nemlig at alle hospitalsan-
sætte overlæger har fået et brev fra deres 
arbejdsgiver indenfor de sidste par uger, 
hvori det bliver varslet, at deres ansæt-
telse vil blive overført til den kommende 
regionskommune. Hvis man har noget 
imod det, kan komme med indsigelser. 
For de overenskomstansatte overlæger 
forholder det sig således, at de er ansat 
ved et sygehus, de har altid kunnet flyttes 
med et opsigelsesvarsel, som er 6 mdr. 
Det svarer til, at man har sagt dem op og 
tilbyder dem ansættelse et andet sted. 
For de tjenestemandsansatte forholder 
det sig anderledes, de har været ansat 
med den formulering, der hedder med 
tjeneste i X-amt og tjeneste ved X-købing 
sygehus indtil videre. Det kan godt gå 
hen og få betydning, for vi forudser jo 
bl.a., at der skal ske sygehusnedlæggel-
ser. Hvis man nu forestiller sig, at de vil 
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nedlægge Sønderborg Sygehus, så har 
arbejdsgiverne pligt til at tilbyde de tje-
nestemandsansatte en anden passende 
stilling. Rammen bliver selvfølgelig større 
nu, når ansættelsen er i regionen, og det 
kan så i den yderste konsekvens blive i 
Svendborg, man tilbydes en ny stilling. De 
forhold har Overlægeforeningen taget et 
generelt forbehold for. Der er sendt brev 
til alle amter om, at det tager vi forbehold 
for. Det man vil gøre er, at første gang det 
her sker, vil man tage en sag på det. Og så 
vil det være udfaldet af denne sag, der vil 
være retningsgivende fremover.

Der er mange, der mener, at vi ikke 
har en chance. Der er lige sket det, at 
hele det kommunale skattevæsen er ble-
vet overført til staten, og der har man 
været igennem den diskussion. Der har 
man taget de samme forbehold, der har 
dog ikke været nogen sager endnu. Alle 
skattefolk er i dag statsansatte, og tjeneste-
mændene vil i yderste konsekvens kunne 
blive flyttet over hele landet. Der er taget 
de forbehold, der skal tages, og så må 
det være fremtidige konkrete sager, der 
bliver retningsgivende for, hvordan det 
bliver. Men jeg tror, at vi skal forberede 
os på, hvis de tilbyder os en anden pas-
sende stilling indenfor regionen, så kan 
man altså ikke hæve ventepenge. Det vil 
man jo kunne, hvis de ikke kan tilbyde en 
anden passende stilling. 

Til Ole Sørensen vil jeg sige, at jeg ikke 
kan forestille mig en adskillelse af anæ-
stesi- og smertedelen. Det har hele tiden 
været oplægget i denne forhandlingsrun-
de, at det, man ville gå efter, var en samlet 
aftale både for anæstesi- og smertebehand-
ling. Der har ikke været stillet konkrete 
forslag fra modpartens side. De har ikke 
ventileret, at de skulle være interesseret 
i en splittende aftale. 

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

pkt. 3. Beretning fra nedsatte udvalg. 
DAO har ikke nogen nedsatte udvalg.

pkt. 4. rettidig indkomne forslag til 
sagers behandling.
Intet.

pkt. 5., 9. og 10. regnskab for 2005, 
budget for 2006 samt fastlæggelse af 
kontingent.
Kassereren, Hans B. Andersen gennemgik 
regnskab og budget, som blev godkendt. 
Det blev besluttet at kontingentet for næ-
ste år er uændret.

pkt. 6. valg af bestyrelse.
Hans B. Andersen og Lynge Kirkegaard var 
på valg. Hans B. Andersen blev genvalgt, 
hvorimod Lynge Kirkegård ikke ønskede 
genvalg. I stedet blev Ivan Nielsen valgt.

referat af 6. FApA kongres
Havreholm Slot, �0. september- �. oktober �00�

pkt. 7. valg af udvalgsmedlemmer.
Intet.

pkt. 8. valg af revisorer og 
revisorsuppleant.
Mogens Hüttel og Jeppe Lund blev valgt 
som revisorer og Søren Mikkelsen som 
revisorsuppleant. 

pkt. 11. eventuelt.
Grethe Astrup sagde tak til Lynge Kirkega-
ard for 12 års arbejde i DAO’s bestyrelse, 
herunder formandskabet de sidste 6 år. 
Tiden som bestyrelsesformand har især 
været præget af moderniseringsarbejdet 
for de praktiserende anæstesiologer, Over-
lægeforeningens tiltagende annektering 
af overlægernes problemer og diskus-
sionen om DAO’s plads i den fremtidige 
struktur. 

Formanden takkede herefter nuværende 
og tidligere bestyrelsesmedlemmer, FAS, 
DAO’s medlemmer og dirigenten.

organisationens bestyrelse 2005/06
Overlæge Grethe Astrup (formand), 
 Århus Sygehus Nørrebrogade
Speciallæge, dr.med. Hans B. Andersen 
 (kasserer), København
Speciallæge Poul Hansen (sekretær),
 Århus
Speciallæge Ivan Bo Nielsen, 
 Frederikshavn

Referent Poul Hansen

Årets kongres afholdtes i det meget smukt 
beliggende Havreholm Slot, som på in-
gen måde var præget af den umiddelbart 
forestående afvikling og udstykning til 
ejerlejligheder.

Efter indledning ved Karsten Bjerre-Jep-
sen fortalte Finn Møller Petersen, RH, om 
den prækonditionerende effekt af inhalati-
onsanæstetika, dvs. den effekt, der beskyt-
ter f.eks. hjerte og nyrer mod følger efter 
ischæmi. Effekten synes at være knyttet til 
det mindskede inflammatoriske response, 
hvor man specielt ved kardiopulmonal 
bypass (CPB) fandt bedre bevaret myo-

kardiefunktion, afkortet indlæggelsestid 
og tilsyneladende mindsket hyppighed af 
sene hjertetilfælde.

Hasse Hjortsø, KAS Glostrup, gennem-
gik organisationen, patientklientellet, ope-
rationskategorierne, anæstesiteknikken 
og den postoperative smertebehandling 
ved den dagkirurgiske operationsklinik 
på KAS Glostrup.

Allan Horn, Center for Rygkirurgi, for-
talte begejstret om sine erfaringer med 
brugen af det hurtig- og kortvirkende 
Remifentanil (Ultiva), som i kombination 
med et sovemiddel som f.eks. Propofol 

giver en meget styrbar og enkel anæstesi, 
hvor man blot skal ventilere patienten fra 
start til slut.

Carl Johan Erichsen, som har været over-
læge ved anæstesiafdeligen, Slagelse Sy-
gehus, og i denne stilling var leder af den 
lægelige side af Storebæltberedskabet, 
fortalte meget spændende om organisa-
tionen og funktionen af dette.

Jette Højsted, RH, behandlede emnet 
neuropatiske smerter: definition, under-
søgelsesteknik og behandlingsstrategier 
ved anvendelse af antidepressiva og/eller 
antikonvulsiva.
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vindere af ACtA Foredragskonkurrence 
på DASAIMs Årsmøde �00�

1. Læge Kathrine Holte, H:S Hvidovre Hospital, gastroent
2. Klin.asst. Jacob Kofoed-Nielsen, Aalborg Sygehus
3. Afdelingslæge Ole Mathiesen, KAS Glostrup

publikumsprisen:  Afdelingslæge Pär Johannsson, H:S Blodbank, H:S Rigshospitalet

prisen for bedste poster:  Klinisk asst. Michael Ibsen, KAS Herlev

en yngre anæstesiologs erfaringer 
fra DASAIM’s årsmøde �00�

DASAIMs årsmøde blev i år afholdt i År-
hus, sammenfaldende med 50 års jubilæet 
for anæstesien i byen. 

Det videnskabelige program var end-
nu engang stort, der var et rigt udvalg af 
sessioner med spændende diskussioner 
efterfølgende. Foredragsholdere, såvel 
som moderatorer, var alle gode og der 
var en del ”store navne” fra både ind- og 
udland. Indlæggene afsluttedes med gode 
diskussioner, som dog nogle gange måtte 
afbrydes for at holde tiden. Sessionerne 
var som altid gode til at give et opdateret 
overblik over et specifikt emne, og dis-
kussionerne blev aldrig for detaljerede. I 
pauserne kunne man studere de mange 
spændende postere og se nærmere på 
det sidste nye udstyr inden for anæstesi 
og intensiv terapi. Mange firmaer var 
repræsenteret, og der var god lejlighed 
til at prøve de mange produkter. Også 
forplejningen var i top.

Torsdag eftermiddag gik med de mange 
posterdiskussioner, hvor de 43 abstracts 
(det højeste antal nogensinde!) blev præ-
senteret. Der var masser af spændende 
forskning, også fra helt unge forskere 
inden for faget. Sidst på eftermiddagen 
afholdte FYA sin årlige session, i år om-
handlende supervisions- og undervisnings-
kultur blandt engelske anæstesilæger kon-
tra danske. Talerne var anæstesikursist 
Morten Lind, der har en lang baggrund 
som professionel skiinstruktør, og anæste-

silæge Cliff Reid fra Basingstoke, England. 
Morten Lind præsenterede en række inte-
ressante betragtninger om forskellene på 
undervisnings- og læringskulturen i sine to 
”brancher”. Anæstesilæge Cliff Reid holdt 
et tankevækkende oplæg om den kliniske 
undervisning på hans afdeling, der nok fik 
mange af tilhørerne til at måbe over hvor 
langt bagud vi til tider er i Danmark, på 
denne front. Begge oplæg var sjove og 
lærerige med meget stof til eftertanke, 
og fremmødet var stort.

Fredagen var også pakket med gode 
parallelsessioner, kun afbrudt af den 
spændende foredragskonkurrence, hvor 
6 udvalgte abstracts blev fremlagt for den 
kritiske forsamling. Fremmødte stemte 
afslutningsvis til publikumsprisen for bed-
ste foredrag. Fredag aften var der Hus-
feldt-forelæsning, efterfulgt af en skøn 
aften med dejlig middag, revy, prisover-
rækkelser og fest. Uddannelsesprisen, 
der indstilles af FYA’s bestyrelse, gik til 
Erik Sloth, Skejby Sygehus, for hans sto-
re undervisningsindsats gennem årene. 
Til festen var der mulighed for at give 
sin favoritoverlæge en rigtig svingtur på 
dansegulvet. Anæstesilæger er et festligt 
folkefærd!

For de morgenfriske var der afslutten-
de sessioner lørdag formiddag, før man 
kunne rejse hjem til familien, mættet med 
gode oplevelser. 

Det var et rigtigt godt årsmøde, hvor 

man fik ny viden med hjem, fik mødt tid-
ligere kolleger og fik nye kontakter. Et 
spørgsmål der dog hurtigt opstod var: hvor 
var alle de yngre anæstesiologer, introlæ-
gerne, kursisterne? Ved de, hvor lærerigt 
og sjovt det er at være på årsmøde? Var 
de alle på arbejde? Kunne de ikke få fri 
til deltagelse? Er 500 kr. for dyrt for tre 
dages årsmøde?  

Årsmødet er:
• fagligt godt og en god anledning til bred 

opdatering
• et vigtigt socialt arrangement
• niveaumæssigt for alle anæstesiologisk 

interesserede
FYA opfordrer alle yngre kolleger til at 

deltage næste år. Husk at ønske fri i god 
tid og at sende os en indstilling til uddan-
nelsesprisen!

På gensyn!
     

Per Martin Bådstøløkken
Foreningen af Yngre Anæstesiologer 

Herudover fortalte Jette Højsted lidt om 
anvendelse og meget om bivirkninger ved 
brug af opioider, herunder afhængighed 
og misbrug.

Det sociale program var som sædvanlig 
meget vellykket og festligt takket være 
Marianne Bjerre Jepsen.

Næste ordinære generalforsamling 
afholdes søndag den 26. marts 2006. Re-
server venligst.

Referent Ole Berner

Morten Lind og Cliff Reid
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rapport fra et eksamensforløb
På Rigshospitalet foretages årligt godt 
1000 hjerteoperationer på voksne og ca. 
200 på børn. Al kongenit hjertekirurgi 
samt skønsmæssigt 2/3 af al øvrig hjerteki-
rurgi monitoreres under operationen med 
transesophageal ekkokardiografi (TEE). 

Beslutning om anvendelsen af TEE hos 
den enkelte patient beror selvfølgelig på 
anæstesiologens/afdelingens erfaring 
med og skøn over udbyttet i den pågæl-
dende situation, men naturligvis også 
på de indikationer for perioperativ TEE, 
som er formuleret af American Society 
of Anesthesiologists (ASA) og Society of 
Cardiovascular Anesthesiologists (SCA) i 
1996 (1) og siden hen suppleret i 2003 af 
de amerikanske hjerteorganisationer (2). 
I disse rekommandationer opereres med 
3 kategorier af indikationer: 
I:  Indikationer, hvor der er stærkeste 

evidens for at TEE er brugbart 
II:  Indikationer, hvor der er svagere evi-

dens for at TEE er brugbart
III: Indikationer, hvor der ikke er evidens 

for at TEE er brugbart
Udbyttet af undersøgelsen afhænger af 

tre faktorer: Patient, apparat og undersø-
ger. Patienterne er forskellige; nogle frem-
byder nemt tilgængelig anatomi og gode 
akustiske vinduer, - andre er af uransalige 
årsager bare svære at undersøge.

Det meste apparatur er i dag så godt, 
at det sjældent er rimeligt at give dette 
skylden for ringe billedkvalitet. En ekko-
maskine kan dog være mere eller mindre 
brugervenlig med færre eller flere tekni-
ske og ”knap”-relaterede finesser, som 
forudsættes kendt. 

Dette fører os videre til faktor num-
mer 3: Undersøgere kan have forskellige 
forudsætninger. Disse bedres i takt med 
stigende erfaring, interesse og viden. 
Undersøgelsen giver først rigtig mening 
når relevant anatomi/patologi kan påvises 
med en sikkerhed, der tillader at der tages 
konsekvens af fundene.

Jeg satte mig for at ville bringe mine 
kundskaber indenfor dette felt op til et 
veldefineret niveau. Jeg meldte mig der-
for til den amerikanske eksamen ”Spe-

cial Competence in Perioperative echo-
cardiography”, PTEeXAM, afholdt een 
gang årligt siden 1998 af National Board 
of Echocardiography (NBE) i samarbejde 
med ASE og SCA, (www.echoboards.org). 
Hjertecentret på RH støttede mig i pro-
jektet med såvel tid til læsning (6 uger) 
samt finansiel støtte i forbindelse med 
deltagelse i eksamen.

Hvad angår tilmeldingsproceduren, er 
NBE helt kompromisløs. Jeg var den første 
dansker, der havde søgt om optagelse og 
eksamenskoordinatorerne var derfor ube-
kendt med vores autorisationspapirer. Der 
fordres et ”unrestricted medical license 
with an expiration date”. Dette haves ikke 
i DK. Selve ansøgningsblanketten samt 
diverse autorisationsbeviser (Autorisa-
tion som læge, Selvstændig virke samt 
Speciallægeerklæring) skal derfor supple-
res med et ”Certificate of Good Standing” 
(begrænset i gyldighed til 3 mdr.) samt 
et brev fra Sundhedsstyrelsen om, at der 
ikke eksisterer formel tidsbegrænsning af 
danske lægers autorisation. I DK har man 
autorisation indtil den bliver taget fra én. 
Alle papirer skal sendes med snail-mail, 
selv fax eller e-mail direkte fra den danske 
Sundhedsstyrelse til NBE´s eksamensko-
ordinator accepteres ikke. Dette forløb 
gav mange søvnløse nætter, da antallet af 
pladser er begrænset og de tildeles efter 
”først-til-mølle”-princippet.

Det næste meget centrale punkt i enhver 
eksamenslæsning er pensumbeskrivelse 
og fastlæggelse af niveau. På hjemmesiden 
er der en ”Content Outline”. Detaljerings-
graden er dog svær at bestemme og man 
må forlade sig på, at de bøger man har 
bestemt sig for, opfylder pensumkravene. 
Dette er ret frustrerende. Forsøg på, ved 
direkte telefonisk kontakt til NBE, SCA og 
eksamenskoordinator, at fravriste organisa-
tionerne gamle eksamensopgaver, er helt 
nytteløse. De eksisterer simpelthen ikke.

PTEeXAM 2005 skulle afholdes i Bal-
timore, Maryland, hvis østlige placering 
var en fordel for mig som tilrejsende fra 
Europa. Jeg installerede mig et par dage før 
på hotellet og sonderede Baltimore Con-

vention Center, hvor slaget skulle stå på 
den sidste dag af SCA’s årlige kongres.

Registrering pågik fra kl. 11:30. Eksa-
men startede kl. 13:00. Det eneste, der 
skulle/måtte medbringes var éns pas og 
en passer. I aulaen var der en stemning af 
nervøs rastløshed og flere sad i krogene og 
læste (!?). Tre- til firehundrede eksaminan-
der blev placeret således, at fire personer 
skulle dele en tv-skærm. Rigelig afstand 
imellem alle, forstås. Salen var præget af 
nervøsitet, utålmodighed og frygt for de 
talrige kontrollører, der uafladeligt skrid-
tede gangene af. Alle trin i proceduren var 
styret med hård hånd af en talskvinde ved 
en central pult, hvor tilladelse til brud af 
plombering samt påbegyndelse af læsning 
blev givet over højtalere.

Første del var 17 cases med video-loops, 
hvortil hørte 5-6 MC-opgaver med hver 
5 svarmuligheder. Øvelsen bestod i lyn-
hurtigt at forholde sig til indholdet af den 
pågældende case, de 5-6 spørgsmål samt 
alle svarmulighederne. Efter 60 sek. vistes 
videosekvensen, herefter 60 sek. pause til 
besvarelse af spørgsmål og derefter gen-
tagelse af videosekvens. Kunsten var, at 
forstå problematikken i første hug så man 
ikke spildte kostbar videotid på at genlæse 
spørgsmålene. Svarene førtes ind i et hæfte 
som farvning af én ud af 5 cirkler.

Sytten cases eller knapt 2 timer senere 
var alle fuldstændigt udmattede. Hæfterne 
blev indsamlet og hvis ikke blyanten umid-
delbart blev lagt væk, kom en kontrollør og 
bankede knoerne i bordet. Ingen måtte for-
lade salen før alt var indsamlet og talt op.

Femten minutters pause, hvorefter del 
2 begyndte med samme minutiøse kontrol 
som når NASA afsender en rumfærge. Et 
hæfte med 150 MC-opgaver, hver atter 
med 5 mulige svar, og 3 timers koncen-
tration. Denne del var dog langt mere 
behagelig, idet det nu var muligt selv at 
disponere sin tid.

Opgaverne kom godt rundt i stoffet. De 
var svære men ikke urimelige. Kun enkelte 
opgaver med dobbelte negationer. Atter 
fik man ikke lov at forlade salen før alt var 
indsamlet og talt op. Det blev pointeret 
at det ikke nyttede at kontakte NBE med 
henblik på resultater; man ville få skriftligt 
svar efter 10 uger.
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Beståelsesprocenten var i år 68%. Der 
gives i det skriftlige svar en detaljeret re-
degørelse for hvordan ens svar ligger i 
forhold til resten af gruppen og i de enkelte 
emner. Efter yderligere 8-10 uger får man 
tilsendt et læderindbundet diplom (!).

Alt i alt en, på mange måder meget in-
teressant oplevelse. Amerikanerne har jo 
tradition for krav om eksaminer og optje-
ning af point i l a deres post-graduate virke. 
Der er ikke tvivl om at mange af disse tiltag 
får folk til bøgerne. Den første europæiske 
eksamen i TEE er afholdt i EACTA-regi i 
Montpellier denne sommer. Der var ikke 
så stor tilslutning (32 eksaminander), men 
initiativet hilses velkomment. 

Flere internetbaserede initiativer er 
opstået de senere år. Et amerikansk ini-
tiativ udgående fra Utah er NAPE, Natio-
nal Academy of Perioperative Echocar-
diography. Denne organisation tilbyder 
post-graduat interaktiv undervisning til 
anæstesiologer og intensivister over nettet. 
Indholdet har omfang og et fagligt niveau, 
der muliggør kvalificering til beståelse af 
ASCeXAM, PTEeXAM og efterfølgende 
Board Certificering. Fra the University 
of Melbourne udgår ligeledes et kursus 
med efterfølgende eksamen, Postgraduate 
Diploma Perioperative and Critical Care 
Echocardiography, som er “Entirely Di-
stance Education”. Niveauet er her det 
same som ovenstående.

Hvis ovenstående skulle have inspireret 
nogen til lignende tiltag stiller jeg gerne 
min erfaring til rådighed.

Referencer:
1. ASA/SCA. Practice Guidelines for Perioperative 
Transesophageal Echocardiography. Anesthesiology 
1996; 84: 986-1006.
2. ACC/AHA/ASE 2003 Guidelines Update for the 
Clinical Application of Echocardiography. www..acc.
org/clinical/guidelines/echo/index.pdf

Litteraturforslag: 
Perrino & Reeves: A Practical Approach to Tran-
sesophageal Echocardiography, Lippincott Williams 
& Wilkins 2003
Otto: Textbook of Clinical Echocardiography, WB 
Saunders Company 2000
Sidebotham, Merry & Legget: Practical Perioperative 
Transesophageal Echocardiography, Butterworth 
Heinemann 2003
Kremkau: Diagnostic Ultrasound. Principles and In-
struments. WB Saunders Company 2003
Weyman: Principles and Practice of Echocardiography, 
Lea & Febiger 1994.

Web-adresser: www.echoboards.org

Maiken Brit Jensen
Thoraxanæstesiologisk afdeling

H:S Rigshospitalet

For 50 år siden blev de første dødsfald, som 
følge af sedering af kritisk syge, publiceret. 
Dette har været en inspirationskilde til at 
overveje nutidens næsten ritualiserede 
brug af sedering til patienter på intensiv-
afdelinger. Men først historien:

Verdens første professor i anæstesiologi 
- Ralph Milton Waters (1883-1979) skrev i 
1944: ”Relief from pain is purchased always 
at a price. The price in both morbidity and 
mortality does not greatly differ whatever the 
agent or agents used”. Waters’ synspunkt 
omhandlede anæstesimidler i alminde-
lighed. Sedering og smertebehandling af 
kritisk syge blev først aktuelt små 10 år 
senere da Bjørn Ibsen (1915-), med inspi-
ration og goodwill fra indsatsen mod den 
københavnske børnelammelsesepidemi 
i sommeren1952, fik etableret verdens 
første multidisciplinære intensivafdeling 
på Kommunehospitalet i 1953 (1).

Blegdammen 1954-1956
På Københavns epidemisygehus – Bleg-
damshospitalet – behandledes, efter erfa-
ringerne fra polioepidemien, de sværeste 
tilfælde af tetanus (dem med sardinske 
grin) med tracheotomi/overtryksventila-
tion. Til forskel fra poliopatienterne var det 
nødvendigt at curarisere (d- tubocurarine) 
og sedere (pentobarbital, kloralhydrat, 
pethidin, lattergas - N2O) tetanuspatien-
terne. De innovative procedurer og re-
sultaterne blev hurtigt publiceret i the 
Lancet. (Lassen HCA, Bjørneboe M, Ibsen 
B, Neukirch F. Treatment of Tetanus with 
Curarisation, General Anæsthesia and In-
tratracheal Positive-Pressure Ventilation. 
Lancet 1954;1040-44.) Tre patienter af 4 
overlevede en tetanisk tilstand, som nor-
malt ville have ført til døden. At en 15-årig 
dreng døde af ”myocarditis, granulocytope-
nia, and septicaemia” var sørgeligt, men 
ikke uventet eller alarmerende. 

”At that time we felt rather optimistic, 
but further experience proved us to be too 
optimistic” skrev HCA Lassen, Erik Hen-
riksen, Frits Neukirch og Henning Sund 

om risus sardonicus, lattergas 
og sedering af kritisk syge

Kristensen 2 år senere i deres skelsætten-
de artikel: Treatment of Tetanus – Severe 
Bone-Marrow Depression after Prolonged 
Nitrous Oxide Anæsthesia. (Lancet 1956; 
527-30). Fire måneder efter offentliggø-
relsen af de første glimrende resultater 
var en 53-årig kvinde blevet indlagt med 
så svær tetanus at hun måtte curariseres 
og ventileres. Også hun udviklede, i løbet 
af en uge, svær knoglemarvsdepression 
med granulocytopeni, thrombocytopeni 
og megaloblastisk erythropoiese. Et 
behandlingsforsøg med store doser B12 

vitamin var omsonst, og kvinden døde 
under samme omstændigheder som den 
15-årige dreng. 

Hvem der først fik den geniale ide at 
noget var afgørende galt gemmer sig, 
desværre, i de historiske tåger. Men det 

Poliounderholdning
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var den medicinske 1. reservelæge Erik 
Henriksen som fik til opgave at gennemgå 
de 13 tetanuspatienter som var behand-
let efter de nye retningslinier. Der var 2 
etiologiske muligheder. Enten gav tetanus 
toxinet en hidtil uerkendt knoglemarvs-
dysfunktion - eller også var det ét af de 
talrige medikamenter som patienterne 
nødvendigvis måtte behandles med. Til 
trods for den almindelige opfattelse, at 
lattergas var totalt uskadeligt, viste en 
sammenstilling at ”...only nitrous oxide 
was a common factor in the treatment of 
all patients who presented with blood chan-
ges”. Dette var naturligvis ikke et sikkert 
bevis. For 50 år siden var der så denne 
mulighed: ”In view of the fact that our first 
2 patients who recovered had shown signs 
of bone-marrow depression, and thus had 
proved that the hæmatological changes were 
not invariably fatal, it was felt permissible 
to try the ef fect of prolonged anæsthesia 
with nitrous oxide and oxygen under strict 
hæmatological control”.

To patienter med svær tetanus (en 10-
årig dreng og en 13-årig pige) blev i den 
følgende periode sederet først med bar-
bitursyre præparater - uden knoglemarvs 
påvirkning - og dernæst med lattergas. 
De udviklede begge de typiske knogle-
marvsændringer, som heldigvis viste sig 
reversible ved ophør af N2O behandlin-
gen. Sagen var hermed opklaret i den grad 
som datidens viden tillod.

Først 25 år senere blev etiologien til 
knoglemarvs depressionen klarlagt. N2O 
oxiderer irreversibelt cobalt atomet i B12 
vitaminet førende til ophør af syntesen af 
DNA-basen thymin. (Amess JAL et al. Me-
galoblastic Hæmopoiesis in Patients Recei-
ving Nitrous Oxide. Lancet 1978;339-42).

Western Infirmary, glasgow 1983
Historien om den uskyldige lattergas’ 
dødelige bivirkning er ikke enestående. 
I 1972 blev etomidat introduceret som et 
hurtigtvirkende, let styrbart anæstesimid-
del med minimal effekt på det cardiovascu-
lære system. Stoffet blev uhyre populært 
til sedering af kritisk syge på intensive 
afdelinger. I juni 1983 rapporterede Le-
dingham & Watt, fra Western Infirmary 
i Glasgow, i et læserbrev til the Lancet 
(Lancet 1983;1270.) at mortaliteten i de-
res intensivafdeling var fordoblet, på et 
par år, selvom patienterne ikke var blevet 
mere syge. Efter en analyse, analogt med 
den som blev foretaget på Blegdammen i 
1955, opdagede Ledingham & Watt at 69 
% (18 af 26) af patienter sederet med eto-
midat døde mens kun 25% (12 af 47) som 
fik benzodiazepiner bukkede under. Det 
er sjældent at læserbreve ændrer klinisk 
praksis, men dette var undtagelsen. Det 
er siden sandsynliggjort at det var etomi-
dats (reversible) hæmning af syntesen af 
cortisol/aldosteron i binyrebarken som 
forårsagede overdødeligheden.

Øger sedering kritisk syges 
overlevelse i 2005?
At sedering ikke er en nødvendighed, i 
behandlingen af kritisk syge, kan ses af 
billedet af den poliosyge pige. Alligevel 
er det blevet normen at patienter, som 
skal respirator behandles, bliver sederet. 
At det letter det daglige arbejde bør ikke 
forlede os. Selv få dages sedering og im-
mobilisering kan have uhensigtsmæssige - 
endda livstruende - fysiske og fysiologiske 
konsekvenser. Det er så velkendt at jeg 
ikke vil gå videre ind på det, men istedet 
omtale en psykologisk mekanisme som 
jeg tror kan have indflydelse på patienters 
skæbne på intensive afdelinger.

Grundlæggende for vellykkede inten-
sive forløb er, udover viden og indsigts-

fuld triage, behandlernes engagement. 
Det er let at hjælpe en patient, også i et 
langvarigt forløb, hvis vedkommende er 
vågen, kommunikerende og smertefri.  
Det modsatte scenarie kan påvirke os 
negativt - i psykologisk henseende. Den 
sederede, tilsyneladende livløse patient bli-
ver - ubevist - opfattet som et præparat. En 
ikke-person, hvor døden ikke er et dårligt 
alternativ, eller særligt afskrækkende. Det 
bliver lettere, mindre omkostningsfyldt, 
at svare negativt på et spørgsmål om det 
kan nytte hos den bevistløse patient end 
hos den vågne, smertefrie patient, som 
betragter børnebørnenes tegninger for 
enden af sengen.

Der findes ikke undersøgelser som 
tyder på at længrevarende sedering er 
gavnlig for kritisk syge. Tværtimod viste 
John Kress og medarbejdere, i 2000, at 
sederede respiratorbehandlede patienter, 
som én gang i døgnet blev vækkede, kla-
rede sig significant bedre end patienter 
randomiseret til kontinuerlig sedering (2). 
Yderligere viste det sig, ved en opfølgning 
1 år senere, at de patienter som ikke var 
blevet kontinuerligt sederet havde signifi-
cant færre psykiske følgevirkninger (3). 

Der skal nok, også i fremtiden, komme 
medikamenter der har direkte dødelig 
virkning, ligesom lattergas og etomidat. 
Denne trussel er dog ringe, tror jeg, sam-
menlignet med de farer som vedvarende 
sedering, med farmakologisk velkendte 
stoffer, kan udsætte patienterne for.

1. Berthelsen PG, Cronqvist M. The first intensive 
care unit in the world: Copenhagen 1953. Acta Anaes-
thesiol Scand 2003;47:1190

2. Kress JP et al. Daily interruption of sedative in-
fusions in critically ill patients undergoing mechanical 
ventilation. NEJM 2000;342:1471

3. Kress JP et al. The long-term psychological ef-
fects of daily sedative interruption on critically ill 
patients. Am J Respir Crit Care Med 2003;168:1457

PS. Hvis man ikke lærer af sine fejl, er 
der ingen grund til at begå dem. Lassen og 
Sund Kristensen udnyttede senere latter-
gassens knoglemarvsdeprimerende effekt 
i behandlingen af 2 patienter med kronisk 
myeloid leukæmi. Desværre var der ingen 
forskel i følsomheden af den normale og 
den neoplastiske knoglemarv.

Preben G. Berthelsen
Anæstesiolog
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Danmarks første “anæstesilæge” 
Danmarks første “anæstesilæge” har fået 
tegnet sit portræt tegnet i en bog af Niels 
Barfod. Ole Lippman var direktør for 
Simonsen & Weel, hvor han udviklede 
adskilligt udstyr til anæstesiafdelinger 
inklusive DC konverter, monitorerings-
udstyr, respirationsventiler og anæste-
siapparater. Han var dog nok så kendt 
som engelsk repræsentant i Danmark ved 
krigens afslutning og herunder ansvarlig 
for bombardementet af Shell huset, og han 
organiserede bl.a. ambulancen til Buda-

pest 1956 mv. Han var også Danmarks 
første anæstesilæge, idet han inden krigen 
havde importeret et McKesson apparat fra 
USA, som han var den mest kompetente til 
at benytte. Han stod derfor for anæstesien 
til de første thorakotomier, som Husfeldt 
gennemførte på Finsensinstituttet. Alt 
dette og meget mere er nu beskrevet af 
Niels Barford i bogen ”En Kriger”, som 
er udgivet på Gyldendal.

Niels H. Secher

støtter ikke rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor man ikke 
er aktiv deltager. Ansøgningsfrist 1. oktober.

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

Holger og ruth Hesses mindefond
Fondens formål 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 ansøgningsske-
maer, 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, Skær-
bæk, 7000 Fredericia. Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgningsmaterialet 
vil blive behandlet fortroligt. Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, 
finder uddelingen sted i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

læge Fritz karners og hustru edith karners fond til fremme og 
optimering af det operative patientforløb
Fondens formål er at virke til fremme og optimering af det operative 
patientforløb ved at yde støtte og bistand til forskning og behandling 
med speciel interesse i smertereduktion, nedsættelse af rekonvalescens, 
reduktion i komplikationer, samt tidlig hjemsendelse fra hospital. Ud-
deling af disponibelt beløb i henhold til fundatsen sker efter bestyrelsens 
skøn én gang årligt med uddeling af legatet i forbindelse med DASAIMs 
årsmøde. Ansøgningsfrist er 13. oktober 2005. Ansøgning sendes i fire 
eksemplarer til: Ledende overlæge, dr.med. Claus Lund, anæstesiafde-
lingen 532, H:S Hvidovre Hospital, 2650 Hvidovre. 

Ole Lippman ca. 1939, hvor han fungerede 
som anæstesilæge for Erik Husfeldt

legater
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt og 
fagligt under følgende former:
1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, som anerken-

delse 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 Sel-
skab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond, att.: Advokat Keld 
Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K. Ansøgningsfristen er 30. 
april og 30. september.

oberstinde kirsten Jensa la Cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning af rygmarvsanæ-
stesi, 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 Husfeldt-forelæsning. Der vil blive uddelt 1-4 portioner, primært 
til udgifter i forbindelse med uddannelse og studier i udland. Fondet 
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konStAterIng AF HJerneDØD
Nedenstående er godkendt af Dansk Neurokirurgisk Selskab og tilsendt Sundhedsstyrelsen

konStAterIng AF HJerneDØD
CHeCklISte

NAVN: ____________________________________________________________________       CPR.NR.: ________________________
(evt. LABEL)

DATO OG TIDSPUNKT FOR INDTRÆDEN AF COMA OG OPHØR AF SPONTAN RESPIRATION: _______________________

1. kliniske kriterier

a. Årsag til irreversibel coma: ___________________________________________________________________________________

b. Medvirkende/potentielt reversible årsager til coma?
Centralt hæmmende medicin?  Ja     Nej 
Neuromuskulært blokerende medicin?  Ja     Nej 
Metaboliske eller endokrine forstyrrelser?  Ja     Nej 
Hypotermi?  Ja     Nej 

c. Hjernestammereflekser: 1. us.  2.us.
Pupil-lysreflekser?  Ja     Nej   Ja     Nej 
Corneareflekser?  Ja     Nej   Ja     Nej 
Okulo-cefale reflekser?  Ja     Nej   Ja     Nej 
Okulo-vestibulære reflekser?  Ja     Nej   Ja     Nej 
Motorisk respons ved stimulation i ansigt?  Ja     Nej   Ja     Nej 
Motorisk respons i ansigt ved stimulation af ekstremiteter?  Ja     Nej   Ja     Nej 
Hostereflekser?  Ja     Nej   Ja     Nej 
Svælg (kløgnings)-refleks?  Ja     Nej   Ja     Nej 
Er der apnø ved test?  Ja     Nej   Ja     Nej 
PaCO2 ved slutningen af apnøtesten  ________kPa  _______kPa

Dato og tidspunkt for undersøgelsens afslutning  ___________ ___________

2. Cerebral angiografi
Foretaget?   Ja     Nej             Intrakraniel cirkulation påvist?   Ja     Nej 

Dato og tidspunkt for undersøgelsens afslutning  ___________ ___________

3. Dokumentation
Læge A – Speciallæge i neurospeciale  Læge B

Navn: _________________________________________  Navn: _________________________________________

Underskrift: ____________________________________  Underskrift: ____________________________________ 

Dansk Neurokirurgisk Selskabs ” Hjernedødsudvalg” – august 2005
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Hjernedødsundersøgelse
Definition: Hjernedødskriteriet er gældende ved lov i Danmark. Ved hjer-
nedød forstås irreversibelt ophør af hjernestammens funktion, og diagnosen 
kan stilles alene ved en klinisk undersøgelse, når nedenstående betingelser 
er opfyldte.
patienttype: Det drejer sig hyppigst om patienter med følger efter svær 
subaraknoidalblødning eller et svært hovedtraume.
Betingelser: Nedenstående betingelser skal være opfyldte, inden under-
søgelsen påbegyndes:

• Årsagen til hjernedød er kendt.
• Hjernelidelsen er utilgængelig for behandling og vurderet som  

dødelig.
• Læsionen er strukturel; som hovedregel påvist ved CT eller MR.
• Der er forløbet mindst 6 timer fra tabet af bevidsthed og ophør af 

spontan respiration (sidstnævnte beror på en lægelig vurdering og 
vil som hovedregel være sammenfaldende med det tidspunkt, hvor 
patienten holder op med at trigge respiratoren).

• Det skønnes, at niveauet af sovemidler og/eller muskelrelakserende 
midler i blodet er umåleligt. Da der ikke findes pålidelige laborato-
riemetoder til at bestemme dette, beror det på et lægeligt skøn, men 
der bør være gået mindst 6 timer efter ophør af relakserende/sede-
rende/smertestillende droger, inden hjernedødsdiagnosen stilles.

• Legemstemperaturen skal være ≥ 35 grader, og det systoliske  
blodtryk ≥ 90 mmHg.

Den kliniske undersøgelse
De samme to læger skal foretage begge undersøgelser, som skal foretages 
med mindst en times interval. En af lægerne skal være speciallæge i neuro-
kirurgi, neurologi eller neurofysiologi.

Tidspunktet for den sidste undersøgelse = 
tidspunktet for dødens indtræden.

Ingen af de anførte reaktioner må være til stede:
Pupil/lysreflekser: Der lyses med stærkt lys i et øje ad gangen. Normalt 
respons: Pupilkontraktion.
Corneareflekser: Der stryges med vatpind på cornea, mens øjenlåget forsigtigt 
holdes oppe. Normalt respons: Øjenlukning/blinken.
Okulocefale reflekser: Hovedet eleveres til 30 grader. Undersøgeren holder 
patientens øjne åbne. Hovedet drejes hurtigt til en side og holdes der i nogle 
sekunder, derefter til den modsatte side og holdes nogle sekunder. Normalt 
respons: Øjendrejning.
Okulovestibulære reflekser: Man sikrer sig, at der ikke er voks/blod, som 
forhindrer isvandet i at nå trommehinden. Hovedgærdet eleveres til 30 
grader. Der skylles med isvand 20-30 ml i et øre ad gangen. En eventuel 
reaktion afventes mindst 1 minut efter indsprøjtningen, og der skal gå mindst 
5 minutter mellem undersøgelserne af de to sider. Det foreslås derfor, at 
undersøgelse af den ene side foretages tidligt i hjernedødsundersøgelsen. 
Normalt respons: Øjendrejning/nystagmus.

Motorisk respons ved smertestimulation af ansigt: Anvend tryk på mastoidet 
eller ved n. supraorbitalis’ udtrædelsessted. Normalt respons: Grimasseren 
og/eller motorisk respons i ekstremitet(er).
Motorisk respons i ansigtet ved smertestimulation af ekstremiteter: Anvend 
tryk mod et negleleje (f.eks. med kuglepen eller skaftet på reflekshammer) 
i en ekstremitet ad gangen. Normalt respons: grimasseren og motorisk 
respons i ekstremitet(er). Bemærk, at der kan ses spinale reflekser hos en 
hjernedød patient.
Hostereflekser: Sugekateter føres i trakealtuben, og der suges. Normalt 
respons: Hoste.
Svælgreflekser: Et sugekateter, vatpind eller tungespatel føres til pharynx’ 
bagvæg. Normal respons: Hoste/kløgning.
Apnøtest: Undersøgelsen foretages af ”neuro-speciallægen”. Inden undersø-
gelsen iværksættes skal patienten være normoventileret. 10 minutter inden 
undersøgelsen foretages, dvs. inden man indleder hjernedødsundersøgelsen, 
gives patienten ren ilt på respiratoren. Herved undgås kredsløbspåvirkningerne 
i de fleste tilfælde. Når testen indledes, frakobles respiratoren, og der til-
ledes ilt via kateter i tuben 6 liter/minut. Brystkassen og abdomen blottes og 
iagttages af de 2 undersøgere for respirationsbevægelser. Respiratoren skal 
være frakoblet i 10 minutter. Umiddelbart før respiratoren tilkobles, udtages 
arterie-blodprøve til bestemmelse af blodgasser. Slut pCO2 skal være ≥ 8 kPa. 
Hvis der kommer udtalt blodtryks/pulsfald eller arytmi under testen, kan det 
være nødvendigt at afbryde den tidligere.

Bemærkninger
Der er visse situationer, hvor en fuldgyldig hjernedødsundersøgelse ikke kan 
foretages. Det drejer sig hyppigst om følgende:

1) Pupilreaktionen kan ikke undersøges pga. udtalt hævelse af ansigtet.
2) Responset fra ekstremiteterne kan ikke undersøges pga. bandagering 

eller medullær læsion.
3) En pCO2 på > 8 kPa kan ikke opnås.
Det er i disse tilfælde (1-3) en lægelig vurdering, om undersøgelsen trods 

disse mangler kan accepteres, eller om der skal suppleres med en cerebral 
4-kars arteriografi.

Der er ikke klare kliniske kriterier for at stille den kliniske hjernedøds-
diagnose hos børn under 1 år. Her må den kliniske diagnose bekræftes ved 
cerebral 4-kars arteriografi.

Ved en primær hjernestammelæsion skal hjernedødsdiagnosen bekræftes 
med supplerende cerebral 4-kars arteriografi.

Der skal udvises særlig agtpågivenhed med apnøtesten hos patienter med 
KOL, svær adipositas eller acidose.
ved enhver afvigelse fra den normale procedure, skal dette 
dokumenteres i journalen.

Dansk Neurokirurgisk Selskabs ” Hjernedødsudvalg” – august 2005
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Nordisk diplomuddannelse i pædiatrisk anæstesi & intensiv terapi
 
I starten af �006 bliver et antal uddannelsesstillinger under SSAI med henblik på erhvervelsen af en 1-årig diplomuddannelse i 
pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi opslået i Acta Anaesthesiologica Scandinavica til besættelse den 1. september �006. 
Uddannelsen varer 1� måneder, heraf skal mindst � måneder primært være tilknyttet intensiv terapi af børn. Desuden indgår der i 
uddannelsen 1 måneds udlandsophold ved et af de i ordningen omfattende Nordiske centre. I de 1� måneder er der desuden indlagt � 
obligatoriske kurser af i alt 4 dages varighed. Kurserne vil omhandle såvel basal pædiatri (fysiologi, farmakologi, mv.) som pædiatrisk 
anæstesi og intensiv terapi. Kursusstederne vil rotere imellem de � Nordiske lande. Målet med uddannelsen er ikke at uddanne 
superspecialister i anæstesi og intensiv terapi indenfor børneområdet, men snarere at medvirke til at højne det generelle nordiske 
niveau indenfor pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi. 
Det totale antal stillinger om året er 10-1�, fordelt på følgende lande: Sverige � Finland �, Norge �, Danmark � og Island 0-�. 
Uddannelsesstillingerne er placeret på følgende hospitaler: Norge: Rikshospitalet og Ullevål i Oslo; Sverige: Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus (Stockholm), Barnsjukhuset (Lund) og Dronning Silvias Barnsjukhus (Göteborg); Finland: Børnehospitalerne i 
henholdsvis Helsinki, Oulu og Turku; Danmark: Rigshospitalet i København, Skejby Sygehus i Århus og Odense Universitetshospital, 
samt endelig Island: Landsspitalet i Reykjavik.

Hvem kan ansøge? Målgruppen er yngre nordiske speciallæger i anæstesiologi og intensiv terapi med dokumenteret interesse 
indenfor anæstesi og intensiv terapi af børn. 

Hvad skal man gøre? Interesserede kursister skal for at komme i betragtning kontakte klinikchefen på en af de anæstesiologisk/
intensiv afdelinger, som er omfattet af ordningen. I Danmark skal man kontakte enten ledende overlæge Poul Klint Andersen, 
anæstesiologisk intensiv afdeling V, Odense Universitetshospital, ledende overlæge Mogens Skadborg anæstesiologisk afdeling, 
Skejby Sygehus, eller klinikchef Steen W. Henneberg, anæstesiafsnit 401�, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. I samarbejde med 
klinikchefen indsendes herefter en formel ansøgning med et registreringsskema + CV til overlæge Tom G. Hansen (se adresse mv. 
nedenfor). Den pågældende afdeling forpligter sig med klinikchefens underskrift til klinisk, finansielt, mv. at støtte ansøgeren i de 
1� måneder uddannelsen pågår.

er du interesseret, så kontakt: Ovl. Tom G. Hansen, anæstesiologisk intensiv afd. V, Odense Universitetshospital, �000 Odense C 
Tlf. 6�41 �81� - Fax 6611 �41� - Email: tom.g.hansen@ouh.fyns-amt.dk 

Nordisk kursus i avanceret smertebehandling

I regi af The Scandinavian Society Of Anaesthesiology And Intensive Care Medicin (SSAI) er der igen udbudt et kursus i avanceret 
smertebehandling. Kurset henvender sig til anæstesiologiske specialister, og foregår i de � nordiske landes hovedstæder med � dage 
på hver af de � kurser. 
Kurset er af � års varighed, og består udover de teoretiske kurser, af et � måneders klinikophold på en multidisciplinær smerteklinik 
tilsluttet et universitetshospital. Kurset afsluttes med at kursisten gennemfører et projekt eller skriver en artikel. Deltagerne får efter 
at have gennemført alle faserne et diplom udstedt af SSAI. Hvert kursus koster 4.�00 dkr. og kursisterne står selv for udgifter i 
forbindelse med rejse, kost og logi, og man skal således beregne en udgift i direkte omkostninger på �0.000 kroner for kurset. 
Kurset indeholder foredrag arrangeret af de respektive nordiske værter, og omhandler emner fra både den akutte, kroniske og 
cancerbetingede smertescene.

Efter at have gennemført det nordiske kursus i avanceret smertebehandling i perioden �004 til �00�, kan jeg på det varmeste anbefale 
kolleger fra det anæstesiologiske område at søge kurset. Kursisterne på mit hold var ansat på en bred vifte af forskellige typer af 
anæstesiafdelinger, og med meget forskellig tilknytning til egentlig smertebehandling. Der var kolleger, som havde fuldtidsbeskæf-
tigelse indenfor et eller flere af smerteområderne, og der var kolleger, som kun meget sporadisk havde behandlingsopgaver indenfor 
disse områder. Kurset er tilrettelagt så alles interesser bliver varetaget. I løbet af kurset blev der oparbejdet flere interkollegiale 
netværk til udvikling af kommende fælles projekter.

Der er nu annonceret for det �. af disse nordiske kurser i avanceret smertebehandling med ansøgningsfrist den �0. januar �006. 
Det første kursus afvikles i marts �006, og jeg kan på det varmeste anbefale at man søger kurset. 

Kurset er annonceret i det seneste nummer af Acta Anaesthesiologica Scandinavica. Ansøgningsskema til kurset kan rekvireres 
hos SSAI’s sekretariat på adressen: petter.borchgrevink@medisin.ntnu.no

Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge 
Fyns Amts Smertecenter
Odense Universitetshospital

SSAI	❐	SSAI	❐	SSAI	❐	SSAI	❐	SSAI	❐



4. thoraxanæstesiologiske Symposium
”lungepåvirkning ved hjertekirurgi”

Fredag den 31. marts 2006, kl. 13.00-18.00
Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, Aalborg Sygehus

1�.00 - 1�.0� Velkomst. Bodil Steen Rasmussen
1�.0� - 1�.�0 Hypoxemia after cardiac surgery. Does it matter? Overlæge Bodil Steen Rasmussen, Aalborg

1�.�0 - 1�.00 Open-lung – during cardiac surgery
  Moderatorer: Claus Andersen og Christian Lindskov

1�.�0 - 14.10  Does it make a difference? Dr. Diederik Gommers, Erasmus, Holland
14.10 - 14.40   What about the side effects? Professor Anders Larsson, Aalborg
14.40 - 1�.00 Selective recruitment. Afdelingslæge Lars Kjærsgaard Hansen, Aalborg
1�.00 - 1�.�0 Kaffepause

1�.�0 - 16.4�  Ventilatory strategies
  Moderatorer: Eigil Nygaard og Jesper Pedersen

1�.�0 - 16.10 Ventilatory strategies – tidal volume? Dr. Herman Wrigge, Bonn, Tyskland
16.10 - 16.4� Pro et con: Extubation på lejet
  Pro: Overlæge Ricardo Sandez, Varde
  Con: Overlæge Stig Yndgaard, Rigshospitalet

16.4� - 1�.1� Pause
1�.1� - 18.00 Varme ud af huset. Overlæge Benedikt Kjaergaard, thoraxkirurgisk afdeling, Aalborg

1�.00 -  Festmiddag på Hotel Hvide Hus, Vesterbro �, �000 Aalborg, tlf. �81� 8400

Mødeafgift: Symposium kr. ��0,- Middag kr. 1�0,- Overnatning Hotel Hvide Hus kr. 800,- Samlet pakke kr. 1.000,-
Bindende tilmelding: Senest fredag d. �4. februar �006 til sekretær Helle Christiansen an.14488@nja.dk
Beløbet bedes indsat på konto: Danske Bank ��01 - �40�06�6�6 med angivelse af navn og adresse.
Yderligere information: Bodil Steen Rasmussen an.bsr@nja.dk eller telefon �����006.

DT - Danske Thoraxanæstesiologers Årsmøde
Lørdag den 1. april �00�, kl. 0�.00 - 1�.00
Hotel Hvide Hus

Mødet henvender sig til alle fastansatte læger ved thoraxanæstesiologiske afdelinger. Ingen mødeafgift.
Bindende tilmelding af hensyn til frokost senest fredag d. �4. februar �006 til an.hellechristiansen@nja.dk

Dagsorden:
1: Dansk hjerteregister, resultater fra �00� ved Carl Johan Jakobsen, Skejby Sygehus
�. Orientering fra centrene – kliniske aktiviteter og forskning ved repræsentant fra hvert center
�: Ny hoveduddannelse i anæstesiologi ved postgraduat lektor, Hans Ole Holdgaard, Aalborg Sgh., Aarhus Universitet
4: Orientering fra EACTA ved præsident Carl Johan Jakobsen, Skejby Sygehus
�: Evt.

Efter mødet er der frokost kl. 1�.00 - 1�.00.
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Symposium for alle anæstesilæger og -sygeplejersker
d. 15 marts 2006, kl. 16.00-19.00
Auditorium 1, H:S Rigshospitalet

Klinisk kompetencevurdering 
– godt eller skidt?
Vi	stiller	skarpt	på	kompetencevurdering	
Hvad	vinder	vi	og	hvad	mister	vi,	når	der	fokuseres	på	opnåelse	af	specifikke	kompetencer?

Formål
Symposiet	behandler	emnet	klinisk	kompetencevurdering	med	udgangspunkt	i	den	nye	speciallægeuddannelse	og	
den	kommende	nye	specialuddannelse	for	anæstesisygeplejersker.	Speciallægeuddannelsen	er	for	nogle	år	siden	
systematiseret	og	operationaliseret	med	fokus	på	mål,	læring	og	evaluering	af	de	medicinske	kompetencer.		
Emnet	belyses	bredt	fra	flere	vinkler	med	styrker	og	svagheder	ved	kompetencevurderingen	ud	fra	det	anæstesiologi-
ske	speciales	målbeskrivelse.	Endvidere	belyses	emnet	med	eksempler	fra	erhvervslivet	og	andre	uddannelser.

Vi	håber	hermed	at	kunne	medvirke	til	yderligere	refleksion	vedrørende	sundhedsuddannelserne.	

Program
Velkomst
v/ Jørgen Viby Mogensen

Introduktion
v/ Jakob Vedtofte og Charlotte Rosenstock

Med udgangspunkt i klinisk kompetencevurdering i den nye speciallægeuddannelse:
- hvilke kompetencer har man valgt at fokusere på og hvorfor?
- hvad er de ”blinde pletter” i uddannelsen?
v/ Doris Østergaard og Jette Led Sørensen

Den nye speciallægeuddannelse og forskning - ven eller fjende?
v/ Jørgen Viby Mogensen

Hvad former klinisk praksis og hvordan spiller klinisk kompetencevurdering ind i dette?
v/ Kristian Larsen og Martin Beyer

Et kritisk syn på klinisk kompetencevurdering 
v/ Henning Salling Olesen (RUC)

Klinisk kompetencevurdering set fra de uddannelsessøgendes side
v/ Arash Afshari

Paneldebat og debat med salen

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

Arrangeret af:		 	 Afd.	for	Uddannelse,	Forskning	og	Udvikling	i	anæstesiologi	på	Rigshospitalet
Deltagelse		 	 er	gratis	og	alle	er	velkomne!
Tilmelding		 	 nødvendig	og	senest	d.	1.	marts	2006	til	Tina	Calundann	pr:
	 	 	 e-mail:	tina.calundann@rh.hosp.dk			(tlf.nr.	3545	6602	-	fax	3545	2950)



Breathing life into 
Critical Care 

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 measure-
ment 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 pre-
de ned care  protocols and graphical 
work list with reminders.

Clinical Communications
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.

GE Healthcare

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

Tlf. 43 29 57 00
Fax: 43 29 57 01
www.gehealthcare.dk
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The Danish Cardiovascular Research Academy
and Faculty of Health Sciences
University of Copenhagen

Ph.d-course: Integrative Human Cardiovascular Control

Aim and Content
This course covers important theoretical and practical aspects of methods in integrative human 
cardiovascular studies. The purpose is to provide the participants with knowledge of advantages and 
pitfalls of these methods during morning lectures and to demonstrate methods and allow participants 
hands-on experience during afternoon practical sessions. Complete course program: www.dacra.dk

participants
�0-�0 ph.d-students. The course is specifically designed for young researchers performing studies in 
humans.

Form: 
1� morning lectures. 1� hours of afternoon demonstrations and practical work. � workshops. 
Participant demonstrations. Homework required.

teaching language: English.

Course Directors
Niels H. Secher, MD, DMSc, Department of Anaestesia, The Abdominal Center, Rigshospitalet, 
University of Copenhagen, Denmark. Tel: +4���4���4�. 
Mikael Sander, MD, ph.d, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark. 
E-mail: sanders@dadlnet.dk

teachers 
International capacities (In �00� these were Peter Raven, Michael Joyner, Jerome Dempsey, 
Ben Levine, and Dick Greene from USA; Murray Esler from Australia; Gunnar Wallin from Sweden; 
Wouter Wieling and Johannes van Lieshout from Holland). The experts will lecture along with local 
speakers and also participate in the afternoon sessions.

Date: 6 Days, Sunday, May 14th - Friday, May 1�th, �006.

place: Rigshospitalet and Panum Institute, Copenhagen, Denmark.

Course Fee: DKK �.000 (EUR 1��0). No fee for registrered Danish ph.d-students.

Course Secretary
Mikael Sander, MD, ph.d, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark. 
E-mail: sanders@dadlnet.dk

registration: Bye e-mail or fax to the course secretary before March 1st �006.

Uddeling af priser og legater på DASAIMs Årsmøde �00�
Smerteprisen: Forskningsoverlæge, ph.d. Lone Nikolajsen, Århus Sygehus
Uddannelsesprisen: Overlæge, dr.med., ph.d. Erik Sloth, Skejby Sygehus
Sophus H. Johansens Fond: Klinisk asst. Rikke Meisler, H:S Rigshospitalet, HOC. Kr. 12.500,-
lippmann Fonden: Klinisk asst. Jacob Kofoed-Nielsen, Aalborg Sygehus. Kr. 10.000,-  ·  Læge Jonas Nielsen, KAS Gentofte. Kr. 10.000,-
Afd.læge Lise Schlünzen, Århus Sygehus. Kr. 10.000,-  ·  Afd.læge Anders Perner, KAS Herlev. Kr. 20.000,-

oberstinde kirsten Jensa la Cours legat: Afd.læge Lise Schlünzen, Århus Sygehus. Kr. 10.000,-
læge Fritz karners og hustru edith karners fond: Klinisk asst. Nicolai Bang Foss, H:S Hvidovre Hospital. Kr. 42.000,-



www.dameca.dk
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Inspirerende anæstesi arbejdsstation
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DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen

bestyrelsen@dasaim.dk  

Anæstesiudvalget 
anaestesi_udv@dasaim.dk  

Børneanæstesiudvalget  
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk  

efteruddannelsesudvalget 
efterudd_udv@dasaim.dk  

Intensiv medicin udvalg 
intensiv_udv@dasaim.dk  

It udvalg 
it_udv@dasaim.dk  

kronisk smerteudvalg 
kronisk_smerte_udv@dasaim.dk  

neuroanæstesiudvalg 
neuroanaestesi_udv@dasaim.dk  

obstetrisk anæstesiudvalg 
obstetrik_udv@dasaim.dk  

postmaster 
postmaster@dasaim.dk  

postoperativ rehabiliteringsudvalg 
postop_rehab_udv@dasaim.dk  

præhospital udvalg 
praehospital_udv@dasaim.dk  

Sekretariat 
sekretariat@dasaim.dk  

thoraxanæstesiudvalg 
thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk  

videreuddannelsesudvalg 
videreudd_udv@dasaim.dk      

Udvalgsformændenes adresser er 
fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk     

Webmaster 
webmaster@dasaim.dk  

kasserer 
kasserer@dasaim.dk  

redaktør af DASInFo 
redaktoer@dasaim.dk  

UeMS-repræsentant 
uems_rep@dasaim.dk  

Bestyrelsens sekretær 
best_sekr@dasaim.dk        

FyA’s hjemmeside
www.fya.suite.dk

kommende DASAIM Årsmøde
DASAIMs Årsmøde 2006: 

2.-4. november (københavn)

Pionerkursus
- et kursus i praktisk brug af de nye
evalueringsmetoder i speciallægeuddannelsen

8.-9. marts 2006 i Middelfart

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	et	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

Deltagerantal:		 24	
	 Deltagerne	optages	på	kurset	i	den	
	 rækkefølge,	de	tilmelder	sig
   

Tilmelding:		 DASAIM’s	sekretariat,	Tina	Calundann,	sekretariat@dasaim.dk
	 AN-OP,	HOC	4231,	H:S	Rigshospitalet,	2100	København	Ø	

Tilmeldingsfrist:	 11.	januar	2006

Kursusform:		 Internat	på	kursuscenter	i	Middelfart

Pris:		 Kr.	4.250,-	

Kursusleder:		 Kirsten	Bested,	kirbes@vgs.vejleamt.dk

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

Hva’ laver de yngre anæstesiologer..?

www.fya.nu
Se	den	nye	hjemmeside



Pas på dem vi holder af!

Forkortet produktresumé for Sevorane®

D.Sp.Nr. 9217. Specialitetens navn: Sevorane. Deklaration: Sevofluran.Lægemiddelform: Opløsning til inhalationsdamp.
KLINISKE OPLYSNINGER:
Indikationer: Universel anæstesi. Dosering: Anæstesiindledning: Inhalation med sevofluran 0,5-1,0%  i O2/N2O stigende med 0,5-1% op til maksimal 8%
hos børn og voksne indtil ønsket anæstesidybde. Anæstesivedligeholdelse: Inhalation med 0,5-3% sevofluran i O2/N2O. Kontraindikationer: Uforklarlig
feber eller leverpåvirkning efter anæstesi med halogenerede anæstesimidler. Bør ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt disposition for malign
hypertermi. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Sevofluran er uterus-relakserende og nedsætter den uteroplacentale gennem-
blødning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi. Anvendelse af moderat hyperventilation ved neurokirurgiske indgreb anbefales for at mod-
virke en stigning i det intrakranielle tryk, som kan forekomme med sevofluran. Gentagende brug bør undgås. Dystoniske bevægelser, som er forsvundet uden
behandling er set hos børn, som har fået sevofluran til anæstesiinduktion, Forbindelsen  til sevofluran er usikker. Malign hypertemi er rapporteret i enkelte
tilfælde. Det er i enkelte tilfælde rapporteret om postoperativ hepatitis, men med en usikker forbindelse til sevofluran. Interaktioner: Øger virkning af især
ikke-depolariserende muskelrelaksantia. Samtidig inhalation af N2O (kvælstofforilte) forstærker virkningen af sevofluran. Graviditet og amning: Erfaring
savnes. Trafiksikkerhed: Ingen mærkning. Bivirkninger: Hjertearytmier. Leverpåvirkning. Malign hypertemi. Overdosering: Respirationsdepression.
Kredsløbsinsufficiens. Behandling: Symptomatisk. Udlevering B.
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER:
Terapeutisk klassifikation N 01 AB 08. Farmakodynamiske egenskaber: Sevofluran er et inhalationsanæstetikum, som giver en hurtig indsovnings- og
opvågningsfase. MAC (Mindste Alveolære Koncentration) er for børn under 3 år: 2,6-3,3%, børn over 3 år: 2,5%, voksne omkring 25 år: 2,5%, voksne 40-
50 år: 1,8-2,2% og voksne over 60 år: 1,4-1,6% (i rent ilt, værdierne er knapt halveret i 65% N2O). Farmakokinetiske egenskaber: Sevofluran har en rin-
ge opløslighed i blod og væv, hvilket medføre en hurtig opnåelse af alveolær koncentration til at give anæstesi og en efterfølgende hurtig elimination til
anæstesiophør. Hos mennesker metaboliseres <5% af absorberet sevofluran i leveren til hexafluorisopropanol (HFIP) med frigivelse af uorganiske flurider og
kuldioxid (eller et monokarbonfragment). Så snart HFIP dannes, konjugeres det hurtigt til glukuronsyre og udskilles med urinen. Den hurtige og omfattende
lungeelimination af sevofluran minimerer den mængde, som er tilgængelig for metabolisering. Sevofluran metabolisme induceres ikke af babiturater. Disul-
firam hæmmer metaboliseringen. 
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER:
Indholdsstoffer: Sevofluran. Uforligeligheder: Ingen. Opbevaringstid: 2 år. Særlige opbevaringsforhold: Ingen. Emballage: Plastikflaske. Instruktio-
ner vedrørende håndtering: Sevorane® skal administreres med en fordamper, der er kalibreret til sevofluran. Registreringsindehaver: Abbott Laboratories
N.C., One Abbott Park Road, Abbott Park, North Chicargo, IL 60064, U.S.A. Repræsentatnt: Abbott Laboratories A/S, Smakkedalen 6, 2820 Gentofte. Mar-
kedsføringstilladelse nr 16979. Dato for første markedsføringstilladelse: 15. marts 1996. Revision af produktresumé: 2. august 2001. Pakning og priser:
(AUP pr. oktober 2003) Sevorane inhal.væ. varenr. (007462) Plastflaske 1x 250 ml kr. 1850,70.
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Dette er et kortfattet resumé af de vigtigste egenskaber ved produktet. Yderligere oplysninger er nødvendige før brug. Indikation(er): Analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi. Ultiva
kan anvendes til at give analgesi til mekanisk ventilerede patienter. Dosering: Ultiva kan anvendes fra 1 år og opefter. Ultiva er kun til intravenøs brug. Ultiva doseres individuelt efter respons. Bolusinjektioner kan ikke anbe-
fales til patienter med spontan ventilation. Kontraindikationer: Epidural og intrathekal brug på grund af indholdet af glycin. Ved kendt overfølsomhed over for indholdsstofferne og andre fentanylanaloger. Brug af Ultiva
som eneste stof ved anæstesiindledning. Forsigtighedsregler: Ultiva bør kun gives af anæstesiologisk trænet personale og kun i omgivelser med udstyr til overvågning og understøttelse af respiratorisk og kardiovaskulær
funktion. Færdighederne skal inkludere etablering og vedligeholdelse af frie luftveje og assisteret ventilation – især ved brug af Ultiva i den postoperative fase. Muskelstivhed kan opstå ved de anbefalede doser. Som med
andre opioider er forekomsten af muskelstivhed relateret til dosis og administrationshastighed. Som med alle potente opioider ledsages dyb analgesi af udtalt respirationsdepression. Derfor må remifentanil kun anvendes ste-
der, hvor der er tilgængeligt udstyr til at overvåge og behandle respirationsdepression. Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med respiratorisk dysfunktion. Meget svækkede, hypovolæmiske, hypotensive og ældre
kan være mere følsomme for remifentanils kardiovaskulære virkninger. Da Ultivas virkning ophører meget hurtigt, er der ingen tilbageværende opioidvirkning 5-10 minutter efter seponering. Ved kirurgiske indgreb hvor post-
operative smerter forventes, skal der gives analgetika før seponering af Ultiva. Som andre opioider kan remifentanil forårsage afhængighed. Anvendelse af Ultiva til mekanisk ventilerede patienter bør ikke strække sig læn-
gere end 3 døgn. Ved anvendelse på intensivafdelinger skal der tages højde for udvikling af tolerance, hyperalgesi og hæmodynamiske forandringer. Alternativ analgetika og sedativa bør administreres til patienten inden sepo-
nering af Ultiva. Interaktioner: Remifentanil nedbrydes ikke af plasmakolinesterase, og der forventes ingen interaktioner med lægemidler, der nedbrydes via dette enzym. I lighed med andre opioider nedsætter remifentanil
den dosis af inhalations- og intravenøse anæstesimidler og benzodiazepiner, der er påkrævet til anæstesi. Hvis dosis af samtidigt indgivne CNS-deprimerende lægemidler ikke nedsættes, kan en øget bivirkningsfrekvens forår-
saget af disse midler forekomme. De kardiovaskulære virkninger af Ultiva (hypotension og bradykardi) kan forværres hos patienter, der samtidig får medicin med hæmmende virkning på hjertet, såsom betablokkere og calci-
umantagonister. Graviditet og amning: Der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser hos gravide. Ultiva bør kun anvendes under graviditeten, hvis behandlingsindikationen opvejer den potentielle risiko for
fosteret. Ammende mødre bør tilrådes at ophøre med amning i 24 timer efter indgift af remifentanil. Bivirkninger: Meget almindeligt (>10%): Kvalme, opkastning, hypotension, muskelstivhed. Almindeligt (1-10%):
Postoperativ skælven, bradykardi, akut respirationsdepression, apnø, postoperativ hypertension. Usædvanligt (0,1-0,9%): Hypoxi, obstipation, postoperative smerter. Sjældent (<0,1%): Asystole/hjertestop (som regel efter for-
udgående bradycardi og ofte hos patienter, der fik Ultiva i forbindelse med andre anæstesimidler), sedation (under opvågning efter generel anæstesi). Meget sjældent er der set allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, hos
patienter, der fik Ultiva i forbindelse med et eller flere anæstesimidler. Overdosering: På grund af kort virkningsvarighed begrænses de mulige skadelige virkninger af overdosering til tiden umiddelbart efter indgift. Der er
hurtigt respons på seponering, og basalværdierne nås inden for 10 minutter. Ved overdosering eller mistanke om dette gøres følgende: Afbryd administrationen af Ultiva,
oprethold frie luftveje, påbegynd assisteret eller kontrolleret ventilation med ilt og oprethold adækvæt kardiovaskulær funktion. Hvis respirations-
depression er forbundet med muskelstivhed, kan det være nødvendigt at give en neuromuskulær blokker for at lette assi-
steret eller kontrolleret ventilation. Til behandling af hypotension kan infusionsvæsker, vasopressorer og
anden understøttende behandling anvendes. Ved behandling af svær respirationsdepression og
muskelstivhed kan en opioid-antagonist (f.eks. naloxon) gives intravenøst som anti-
dot. Pakninger og priser: Udlevering BEGR. Tilskud 0. Vnr 19 95 05 Infu-
sionssubstans 5 x 1 mg 330,70 kr. Vnr 19 96 12 Infusionssubstans
5 x 2 mg 627,60 kr. Vnr 19 96 61 Infusionssubstans 5 x 5
mg 1.517,80 kr. Forkortet i forhold til det af
Sundhedsstyrelsen godkendte produktre-
sumé, der kan fås hos Glaxo -
SmithKline (marts 2002)

Ultiva – fra operationsstue 
til intensivafdeling

NY INDIKATION

Nu kan Ultiva anvendes som smertestillende 

i forbindelse med respiratorbehandling.
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