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I was dreaming of the past
And my heart was beating fast
I began to lose control
I began to lose control
Lennon

Ja - jeg er ved at slippe kontrollen over DASINFO. Der er valg til redaktør-
posten til november og du skal overtage. Det vil give dig nogle spændende 
opgaver og udfordringer, som er nærmere beskrevet i dette nummer. Jeg 
ønsker dig held og lykke med opgaven og jer alle tak for vores år sammen 
her i spalterne.

Per B. Bredmose skriver til os om emergency medicine i England. I kor-
respondancerne kan jeg se han er smuttet videre til Australien, så mon ikke 
vi hører mere fra den kant?

Nu begynder tingene at tage fart frem imod årsmødet. Der er indkaldelse 
af videnskabelige bidrag og du kan få indflydelse på hvem, der skal have 
Smerteprisen (Norpharma), Uddannelsesprisen (GSK) og den nye Inno-
vationspris fra NOVO.

Intensivisterne har netop gennemført endnu et succesrigt symposium 
som professorerne Palle Toft og Anders Larsson giver et referat af.

Forsiden er præget af endnu et botanisk vidunder. Tina og jeg har stor 
fornøjelse af at få disse kønne planter sat op og jeg kan stadig høre Lars 
Peter Wang knurre: ”…hvad har det dog med anæstesi at gøre”. Ha, ha 
- og kærlig hilsen til Down Under. Skulle I ligge inde med nogle godbidder 
i kameraet så send dem til os – det må gerne have med anæstesi at gøre 
og husk høj opløsning.

 
På genkig om 3 måneder

Stig
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til minde om kirsten

Den 8. februar 2006 døde klinikchef for 
Hjertecentrets thoraxanæstesiologiske 
klinik på Rigshospitalet, Kirsten Rokkjaer 
Eliasen, efter kort tids sygdom.

Kirsten Eliasen nåede i 10 år at være 
chef for klinikken, så den fremstod som 
en mønsterafdeling for patienterne, med-
arbejdere og for Rigshospitalet.

Kirsten var sej og utrættelig. Hun arbej-
dede beundringsværdigt målrettet og slap 
aldrig tøjlerne. Med sin stædighed kom 
hun langt. Selv under Kirstens sygdoms-
periode kæmpede hun utrætteligt for sin 
klinik. Vi andre kunne tvivle, men Kirsten 
vaklede aldrig i sin målrettede vandring.

Hun havde en aldrig svigtende omsorg 
for sine medarbejdere. Hun ejede en spe-
ciel sans for altid at overraske og glæde 
sine medmennesker. Hun huskede altid 
mærkedage, fødselsdage, særlige begi-
venheder og stod forrest i planlægning af 
arrangementer til fest og glæde for os alle. 
Vi var ofte hjemme hos Kirsten og hendes 
familie i huset i Slagslunde – et hjem af 
gæstfrihed, hvor vi igennem årene også 
kom til at kende Kirstens ægtefælle Niels 
og deres søn Kasper særdeles godt.

I klinikken var Kirsten specielt enga-
geret i behandlingen af hjertebørnene. 
Hun var kompetent og havde stor og lang 
erfaring i behandlingen af disse ofte meget 
syge børn, ikke blot til glæde for børnene 
og deres forældre, men også for alle os 
andre. Kirsten var desuden en evig støtte 
for børnenes forældre. Ved sin stille og 
alvorlige, men samtidig dybt engagerede 
fremtoning, gav hun altid forældrene en 
tro på, at behandlingen af deres barn nyt-
tede. Hun vandt deres tillid gennem sam-
taler og information. Hun var højt værdsat 
og elsket af os alle.

Kirsten var fagligt engageret i mange 
råd og foreninger. Bl.a. som formand for 
sundhedsfagligt råd i H:S, formand for 
thoraxanæstesiudvalget i Dansk Selskab 
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 
(DASAIM) og Danmarks repræsentant i 
European Association of Cardiothoracic 
Anaesthesia.

Som alt andet i Kirstens liv havde hun 
også et fast greb om sin egen skæbne. 
Modigt og tappert gennemgik hun den 
sidste tid med værdighed, varme og hu-
mor. Kirsten var bestemt ikke klar til at dø, 

vær ikke i tvivl om det, men hun indså det 
uomtvistelige greb og håndterede følgerne 
med storhed; vi kan alle være lidt mindre 
bange for døden efter Kirsten viste os ve-
jen ad hvilken… Det var ikke den lette vej, 
”jeg skal åbenbart prøve det hele” som hun 
sagde, men hun landede godt og sov roligt 
ind med familien ved sin side.

Kirsten Eliasen brugte en meget stor 
del af sit liv på at arbejde med udviklingen 
af Hjertecentrets thoraxanæstesiologiske 
klinik. Hun efterlader sig ved sin bort-
gang mand og søn, men også sin moder 
og broder. De er alle dejlige mennesker, 
som gennem årene var blevet vant til, at 
Kirsten nok ”kom lidt sent hjem”, men 
som trods dette, altid havde Kirsten som 
et fast holdepunkt i hverdagen.

Nu er Kirsten taget fra os. 
Kirsten Eliasen vil blive savnet
– hun kan aldrig erstattes.

Thoraxanæstesiologisk klinik
Hjertecentret, H:S Rigshospitalet  
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Så skal DASInFo have ny redaktør

Efter 4 år på posten og med et halvt år 
til generalforsamling er det tid at varsle 
redaktørskift. Det har været en fornøjelse 
at have DASAIM’s kommunikationslinier 
i mine hænder disse år. Hele mit engage-
ment i DASAIM bunder i ønsket om en 
åben, arbejdende og venlig organisation. 
Hermed gives stafetten videre til dig – hvis 
du har lyst. Du får her en lille indføring i 
dine opgaver og muligheder:

Først skal det nævnes, at alt arbejde ud-
føres i tæt samarbejde med vores sekretær 
Tina Calundann, som har stor kompetence 
- også inden for kommunikation og grafik. 
Tina er ansat på halv tid i DASAIM og 
halv tid som sekretær for Jørgen Viby 
Mogensen.

Tema og indhold i bladet: Der ligger en 
rimelig fast protokol omkring annoncering 
af årsmødet, poster- og foredragskonkur-
rencer mv., men sideløbende hermed er 
der plads til dine temaer. På den måde 
kan du være med til at sætte dagsorde-
nen for det, anæstesiologer vil debattere. 
Du er dog afhængig af klangbunden og 
jeg har f.eks. forsøgt at rejse spørgsmål 
omkring anæstesiologers livsvilkår - helt 
uden succes. Vi har haft en del gode ind-
læg omkring anæstesiologiens historie 
og fine rejsebreve, hvor specielt Anders 
Larsson og Else Tønnesen har været me-
get aktive, men også andre har lavet gode 
indlæg på dette  område. Randområder i 
anæstesiologien er blevet berørt og nu vil 

jeg med spænding se din vifte af output; 
barns første sygedag? administration? 
DRG? uddannelsespolitik? anæstesi? vi-
denskab..?

Den konkrete opgave i relation til de 
enkelte indlæg er begrænset. Du arbejder 
med dygtige og ordentlige skribenter så 
de fleste indlæg går direkte i bladet. Det 
er mere hvis du lige sidder med en idé 
eller et tema i baghovedet, at du kan friste 
forfattere til at fokusere på et specifikt 
område.

DASINFO er reklamefinansieret og du 
skal holde kontakt til annoncører, fast-
lægge priser og betingelser. Personligt 
har jeg kørt en meget uformel lean-politik, 
uden annoncørmiddage ol., men der er 
mulighed for mere pågående taktik hvis 
du synes.

Du skal tage dig af www.dasaim.dk. 
Hjemmesiden skal du styre pr. e-mail/te-
lefon i samarbejde med Benny Dore. Han 
er professionel hjemmeside-editor og han 
sørger for grafik osv. Denne ordning kan 
du fortsætte eller lave om som I nu finder 
ud af. Hjemmesiden trænger til en opfrisk-
ning grafisk, nogle drop-down menuer ol. 
ville måske være en ide? Det skal jeg ikke 
kunne sige og jeg har netop ikke kastet 
mig ud i disse ændringer fordi du skal have 
lov til selv, at danne dig din mening.

DASAIM’s officielle e-mails skal op-
dateres, en opgave som er særlig aktuel 
omkring generalforsamlingen hvor sam-

mensætningen af udvalg osv. ændres. Det 
tager nogle timer i november, derefter 
kører det af sig selv.

Du kommer til at sidde i DASAIM’s be-
styrelse med bestyrelsesmøde ca. 8 gange 
per år. Årsmødet og generalforsamlingen 
er højdepunkterne og du vil nok blive in-
teresseret i noget dokumentation herfra. 
Der skal tages billeder på årsmødet og du 
har to muligheder; fotografér selv eller al-
liér dig med fotograferende medlemmer. 
Hele årsmødet starter med fin VIP-middag 
for bestyrelsen onsdag aften (fondsbetalt). 
I januar er der 2 dages internatmøde på 
f.eks. Hindsgavl. Øvrige bestyrelsesmøder 
foregår under mere afslappede former med 
cola og sandwich. Bestyrelsesarbejdet er 
præget af mange flygtige konstruktioner 
i det politiske system og den nuværende 
regionsdannelse får det hele til at virke 
endnu mere uoverskueligt – din chance 
er måske at træde ind netop nu, hvor alle 
hjørner ses efter – du vil blive specialist i 
det danske sundhedsvæsen inden for de 
nærmeste år.

Nu hvor vi har en aftale om at du stiller 
op (!) håber jeg, at du vinder afstemnin-
gen…

Stig Yndgaard



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

Ultiva – fra operationsstue 
til intensivafdeling

NY INDIKATION

Nu kan Ultiva anvendes som smertestillende 

i forbindelse med respiratorbehandling.

GlaxoSmithKline Pharma A/S
Nykær 68, 2605 Brøndby
Tlf: 3635 9100
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InDkAlDelSe AF VIDENSKABELIGE BIDRAG
Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet 2.-4. november 2006 

i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
- ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence – fredag d. 3. november 2006
- udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag?
- ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen

ACtA Foredragskonkurrence:
De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Scandinavian Society of Anesthesiology and 
Intensive Care (SSAI) på: 1. præmie kr. 5.000,- • 2. præmie kr. 3.000,- • 3. præmie kr. 2.000,-

posterkonkurrence:
Bedste poster præmieres med kr. 2.000,-

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

novo nordisk’s Innovationspris:
Via en donation fra Novo Nordisk er det i 2006 muligt at indstifte en ny pris i forbindelse med fremlæggelse af videnskabelige  
arbejder på årsmødet 2006. Prisen består af en hæderspris på dkr. 10.000,- og hertil et rådighedsbeløb på yderligere dkr. 10.000,- som 
kan bruges til studiebesøg eller forelæggelse af videnskabelige arbejder ved udenlandsk kongres eller lignende. Se side 11.

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

Abstracts inddeles i:
1. Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter, der skal præsentere arbejdet
2. Introduktion    3. Metoder   4. Resultater    5. Diskussion    6. Konklusion    7. Maks. 2 figurer eller tabeller    8. Maks. 3 referencer

Abstracts må max fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste 
o.lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstractsform på www.dasaim.dk til DASAIMs sekretariat 
senest d. 1. august 2006.

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

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

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

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

www.dasaim.dk
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DASAIMs UDDAnnelSeSprIS
2006

Forslag til kandidater ønskes

Uddannelsen skal hele tiden være i højsædet, og det ønsker DASAIM at medvirke til på mange fronter. Helst 
skal der ske en fortsat udvikling af uddannelsesinitiativer, så anæstesiologer bliver dygtige og kompetente 
speciallæger. DASAIM ønsker derfor forslag til kandidater til Uddannelsesprisen år 2006.

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

Når forslag til kandidater foreligger senest d. 2. oktober 2006, vil bestyrelsen for Foreningen af Yngre Anæste-
siologer gennemgå forslagene og indstille en kandidat til prisen til DASAIMs bestyrelse. Prisen overrækkes 
under festmiddagen på årsmødet den 3. november 2006. Prisen udgøres af et:

Legat på kr. 10.000,- sponseret af

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

På bestyrelsens vegne
Carsten Tollund

mailto://sekretariat@dasaim.dk
www.dasaim.dk
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DASAIMs SMerteprIS
2006

Hvem skal have årets smertepris?

Bestyrelsen for DASAIM opfordrer alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen.

DASAIM uddeler en årlig pris indenfor akut/kronisk smertebehandling for at stimulere til fortsat udvikling indenfor om-
rådet. I vurderingen af kandidater vil der blive lagt vægt på videnskabelig aktivitet og holdningsmæssig eller strukturel 
bearbejdning af sundhedsvæsenet med det formål, at sikre bedre smertebehandling.

Når forslag til kandidater foreligger senest d. 2. oktober 2006, vil bestyrelsen for DASAIM gennemgå disse og indstille en 
kandidat til prisen. Prisen overrækkes under festmiddagen på årsmødet d. 3. november 2006. Udover æren for Smerteprisen 
følger et:

Legat på kr. 10.000,- sponseret af

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

På bestyrelsens vegne
Stig Yndgaard

novo norDISk’s  InnovAtIonSprIS
2006

til unge forskere

Via en donation fra Novo Nordisk er det i år muligt for os at indstifte en ny pris i forbindelse med fremlæggelse af 
videnskabelige arbejder (foredrags-/posterkonkurrencen) på årsmødet 2006. 

Prisen består af en hæderspris på dkr. 10.000,- og hertil et rådighedsbeløb på yderligere dkr. 10.000,- som kan bruges til 
studiebesøg eller forelæggelse af videnskabelige arbejder ved udenlandsk kongres eller lignende. 

Prisen gives til en yngre forsker, som har fremsendt et videnskabeligt bidrag til præsentation på DASAIMs årsmøde 2006 
og, som udmærker sig ved innovativ tankegang i den videnskabelige hypotese, metode og/eller præsentation at data. 

Bedømmelseskomitéen består af DASAIM’s formand, næstformand, kasserer samt FYA’s formand.

Uddelingen af Novo Nordisk’s Innovationspris vil foregå under festmiddagen på årsmødet d. 3. november 2006.

mailto://sekretariat@dasaim.dk
www.dasaim.dk
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IntenSIv-SyMpoSIet
Hindsgavl �.-4. februar �006

Intensiv-symposiet, som var arrangeret i fæl-
lesskab af DSIT og DSAIM blev igen en succes, 
idet 150 anæstesiologer deltog. Udover danske 
foredragsholdere underviste et flot panel af fore-
dragsholdere fra Europa og USA.

traume
Foredragsrækken blev indledt af overlæge 
Inger Søndergaard, Akut Medicinsk Cen-
ter, KAS Glostrup. Inger Søndergaard er 
intern mediciner og har i USA uddannet 
sig til specialist i emergency medicine. 
Dette er en speciel amerikansk uddan-
nelse, hvor emergency-medicineren bl.a. 
varetager intubation af akutte patienter. De 
fleste indlæggelser indenfor intern medi-
cin er akutte. Af de medicinske patienter 
kan 75-85% behandles af en bredt uddannet 
mediciner, 10-20% kræver specialist og 
1% en højt specialiseret mediciner. I Akut 
Medicinsk Center kan 25-30% af de medi-
cinske patienter udskrives og behandles 
videre af egen læge eller ambulant. Efter 
1-2 døgn drejer det sig om 50% af de akut 
indlagte medicinske patienter, som kan 
udskrives og behandles af egen læge eller 
ambulant. Endvidere advokerede Inger 
Søndergaard for, at man forsøgte at for-
bedre kvaliteten ved hyppige audits og at 
alle medlemmer af et traumeteam skulle 
være certificerede. 

Herefter fulgte Pernille Haure, der er 
overlæge på Neurotraume Intensiv Afde-
ling, Aalborg sygehus (Anæstesisektor 
Nordjylland) med et indlæg om udredning 
og behandling på intensiv-afdelingen af 
traumepatienter. ¾ af traumepatienterne 
er mænd, gennemsnitsalderen er ca. 40 
år, alkohol er involveret i ¼ af tilfældene 
og i Europa er 85% af traumerne stumpe. 
Mortaliteten varierer mellem forskellige 
centre, fra 7-28%, afhængig af sværheds-
graden af traumet. Risikofaktorer er høj 
Injury Severity Score, lav Glasgow Coma 
Score, behov for multitransfusion af blod 
og høj comorbiditet. Yderligere risikofak-

torer er den fatale triade, tiltagende nega-
tiv base excess, hypotermi og påvirkede 
koagulationstal i form af stigende APTT. 
I tilfælde af, at denne triade udvikles bør 
man overgå til Damage Control Kirurgi og 
herefter stabilisere patienten på intensiv-
afdelingen. Ca. 38% af dødsfaldene blandt 
traume-patienter finder sted indenfor den 
første time, og 32% indenfor det første 
døgn. Årsagen til disse tidlige dødsfald er 
i 50% af tilfældene kranietraume, og blød-
ning i 7-21% af tilfældene. Ved ankomsten 
til intensivafdelingen er det vigtigt, at der 
foreligger et journalnotat, inkluderet en 
plan for behandlingen. Det er vigtigt, at 
dette notat er skrevet og dermed tilgæn-
geligt og ikke kun dikteret på bånd. Efter 
at traumepatienten er ankommet til inten-
sivafdelingen, udføres igen ABCD. 

Pernille Haure redegjorde endv. for re-
kommandationerne for Danske Neurotrau-
me Udvalg 2005. Neurotraume-patienten 
skal således lejres med hovedgærdet 15% 
eleveret, ventileres til pCO2 mellem 4,5 
og 5,0, have neutral hovedstilling, pO2 
> 12 kP, normovolæmi tilstræbes, undgå 
temperaturer > 37,5. Endv. blev det anført, 
at patienter med multiple costafrakturer 
har en mortalitet omkring 10%, idet 60% får 
komplikationer. Epidural analgesi bedrer 
overlevelsen.

Næste foredragsholder var Freddy Lip-
pert fra Rigshospitalet og H:S, der frem-
lagde de nye guidelines for resuscitation. 
De vigtigste ændringer ved genoplivning 
er, at man nu lægger større vægt på hjerte-
massage og mindre på ventilation. De nye 
guidelines kan findes på: www.erc.edu 

Ved de nye guidelines udfører man 
hjertemassage og ventilation 30:2 gange 
med en hjertemassagefrekvens på 100 per 
minut. Når patienten er intuberet udfører 
man kontinuerlig hjertemassage, uafhæn-
gigt af ventilation. Grunden til, at der er 
lagt mindre vægt på ventilation er, at hver 
afbrydelse af hjertemassage med henblik 

på ventilation medfører, at perfusionstryk-
ket i kononararterierne falder dramatisk 
og reducerer frekvensen af vellykkede 
defibrilleringer. Derfor skal hjertemas-
sage afbrydes så lidt som muligt. Efter 
de nye guidelines skal man påbegynde 
hjertemassage, såfremt personen er be-
vidstløs, og der ikke er normal respiration 
og ikke bruge tid på at palpere puls, idet 
det har vist sig vanskeligt i praksis. Ved 
hjertemassage anbringes hænderne midt 
på sternum. Ved stød indgives monofasisk 
stød, 360J eller bifasisk på 200 J. Lægfolk 
starter med DC-konvertering. Det anbe-
fales, at læger udfører hjertemassage og 
ventilation 30:2 i 2 minutter, hvorefter der 
ved stødbar rytme gives 1 stød, herefter 
igen hjertemassage og ventilation 30:2 i 2 
minutter, før effekten af stødet undersøges. 
Hvis der ikke er effekt gives adrenalin, der 
fortsættes med hjertemassage og ventila-
tion 30:2 i 2 minutter, hvorefter der stødes 
igen. Efter yderligere hjertemassage og 
ventilation i 2 minutter indgives Corda-
rone. Ved ikke-stødbar rytme indgives 
adrenalin, når intravenøs adgang haves. 
Generelt indgives herefter adrenalin hvert 
3.-5. minut. I de nye guidelines er der lagt 
vægt på at minimere pauser, hvor der ikke 
udføres hjertemassage. Hjertemassage 
er ikke længere en kontraindikation mod 
senere trombolyse. Efter de nye guidelines 
anbefales køling til 32-34∞, 12-24 timer 
efter genoplivning. Ved børn påbegyndes 
genoplivning med 5 ventilationer, hvorefter 
der udføres hjertemassage og ventilation i 
en ratio 15:2. Se i øvrigt: www.epls.dk. De 
nye guidelines kan indøves ved førstkom-
mende ALS-kursus i april 2006.

endokrinologi
Dette indlæg blev holdt af G. van den 
Berghe, der med sit banebrydende ar-
bejde har kunnet påvise, at stram blodsuk-
kerregulering reducerede dødeligheden 
signifikant hos primært kirurgiske pa-

www.erc.edu
www.epls.dk
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tienter, publiseret i New England Journal 
of Medicine 2001:345:1359-67. Van den 
Berghe præsenterede en dugfrisk under-
søgelse om intensiv insulin-terapi til me-
dicinske, intensivpatienter. 1200 patienter 
var inkluderet i undersøgelsen. Intensiv 
insulin terapi reducerede ikke dødelighe-
den signifikant (40% i den konventionelt 
behandlede gruppe versus 37,3% i insulin-
gruppe). Man udførte subgruppe-analyse 
og analyserede de 767 patienter, som blev 
på intensivafdelingen i mere end 3 dage 
og her reducerede intensiv insulin-terapi 
mortaliteten fra 52,5 til 43% (p<0,05). 
Desværre øgede intensiv insulin-terapi 
mortaliteten i den subgruppe af patienter, 
som ikke var indlagt mere end 3 døgn 
på intensiv-afdeling. (50 dødsfald i den 
intensivt behandlede gruppe versus 42 
dødsfald i kontrolgruppen).

Van den Berghe redegjorde for, at det 
var nødvendigt at regulere blodsukkeret 
stramt (til 4,4 til 6,4 mmol/l) for at opnå 
en reduktion af morbiditet, specielt færre 
tilfælde af akut nyresvigt og hurtigere 
aftrapning fra respirator. Undersøgelsen 
er publiseret i N Engl J Med 2006:354:449-
61. I samme nummer af N Engl J Med er 
der en leder, som anbefaler forsigtighed 
med stram blodsukkerregulering, i hvert 
fald de første 3 døgn til medicinske inten-
siv-patienter indtil mere definitive data er 
fremkommet (N Engl J Med 2006:354: 
516-18).

Endvidere præsenterede van den 
Berghe en subgruppe-analyse af patien-
ter med isoleret hjerneskade fra hendes 
oprindelige arbejde. Hos denne subgruppe 
af patienter resulterede stram blodsuk-
kerregulering i lavere intrakranielt tryk 
og bedre neurologisk outcome på langt 
sigt. Det må understreges, at der her var 
tale om en subgruppeanalyse. (Neurology 
2005;64:1348-53). 

Endvidere mente van den Berghe, at det 
er det lave blodsukker, der resulterede i 

den reducerede morbiditet og mortalitet 
generelt og ikke insulin-indgiften.

Hjerte- og lungesvigt
Det første indlæg i denne session blev gi-
vet af professor Paolo Pelosi fra Varese ved 
Milano Pelosi talte om, hvordan man diag-
nosticerer og behandler alvorlig ARDS.

Pelosi omtalte anvendelsen af non-inva-
siv ventilation til patienter med akut hypok-
sisk respiratorisk svigt. Til disse patienter 
er CPAP alene ikke nok. Pelosi har med 
god effekt anvendt non-invasiv ventila-
tion på hjelm, der dækker hele ansigtet 
og hovedet. Anvendelsen af non-invasiv 
ventilation til akut hypoksisk respiratorisk 
svigt er dog stadigvæk diskutabelt, idet der 
er stor heterogenitet imellem de studier, 
der er lavet. Det er vigtigt at selektere 
sine patienter, og litteraturen støtter ikke 
rutinemæssig anvendelse af non-invasiv 
ventilation til patienter med akut hypok-
sisk respiratorisk svigt (Crit Care Med. 
2004:32:2516-23).

Herefter omtalte Pelosi anvendelsen 
af recruitmentmanøvre. Recruitement-
manøvre kan øge perfussionen til de 
højere liggende lungeafsnit og dermed 
have en dårlig effekt på oxygeneringen 
(Anesthesiology 2004:100:323-30). Ifølge 
Pelosi kunne man rekruttere med PEEP, 
men det ville han ikke rekommandere. I 
øvrigt mente han ikke, at alle patienter 
skulle have lungerekruttering, men kun 
de mest syge, idet man skulle være for-
sigtig med recruitment og PEEP-øgning. 
Ifølge Pelosi skulle man øge PEEP til 10-25 
cm vand ved patienter med diffus lunge-
skade, mens patienter med lokaliseret 
lungeskade kunne behandles med lavere 
PEEP, fx 5-12 cm vand. Undersøgelser 
har vist, at spontan respiration forbedrer 
oxygeneringen ved akut lungeskade, i 
hvert fald dyreeksperimentelt. Man burde 
derfor anvende mindre sedation og for-
søge at omstille patienterne til en form for 

assisteret respiration. Ved undersøgelser 
på voksne af effekten af bugleje har kun 
en enkelt undersøgelse vist tendens til 
bedre resultat. En ny undersøgelse af 
buglejeventilation hos børn blev afbrudt, 
idet man ikke kunne finde forskel i respi-
ratorfri dage mellem de 2 grupper (JAMA 
2005;294:229-37). Tidalvolumen på 6 ml/
kg rekommanderes stadig. Undersøgelser 
har vist, at der de forløbne 6 år har været 
en tendens til at man som rekommande-
ret anvender lavere tidalvolumina og let 
øget PEEP. En spørgeskemaundersøgelse 
blandt yngre intensiv-læger har vist, at 
kendskabet til det rette tidalvolumen var 
utilstrækkeligt (Am J Respir Crit Care 
Med. 2003;167:32-38. 

Anden session under Hjerte- og Lun-
gesvigt blev afholdt af professor Michael 
Pinsky fra Pittsburg. Emnet var “cardiova-
scular insufficiency with initial withdrawal 
of mechanical ventilation”. Pinsky rede-
gjorde for, at spontan respiration i form 
af aftrapning fra respiratoren er fysisk 
træning, som øger preload og venstre 
ventrikels afterload i modsætning til over-
tryksventilation. Såfremt patienterne har 
besvær med at aftrappe fra respiratoren, 
bør man, udover at søge årsagen til dette 
i nytilkommen lungepatologi, tænke på 
muligheden for kardiovaskulært svigt. 
Aftrapning fra respiratoren er således en 
kardiovaskulær stress-test. Pinsky mente, 
at det var vigtigt under de første minut-
ter af aftrapningsforsøget at lægen var 
til stede bedside med henblik på at vur-
dere respiratonsfrekvens, pulsfrekvens og 
oxygenering. Der er tidligere beskrevet 
stigende indkilingstryk ved Swan-Ganz 
kateter under hjerteinsufficiens i forbin-
delse med aftrapning. PCWP og CVP er 
vanskelig at monitorere korrekt under 
aftrapning og svingninger i blodtrykket 
med ventilationen er ikke anvendeligt 
under aftrapning og spontanrespiration. 
(Intensive Care Med 2000;26:1164-66).
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Herefter omtalte Pinsky relationen 
mellem ventilationen og cirkulation. Ved 
hyperinflation øges lungevolumen og 
det intratorakale tryk. Det intratorakale 
tryk reduceres, såfremt patienten kan 
omstille til spontan respiration. En tom-
melfingerregel er, at 40% af luftvejstrykket 
transmitteres til pleura. Undersøgelser 
har dog vist, at der er meget stor forskel 
hos de enkelte patienter, i hvilken grad 
fx PEEP transmitteres til perikardie el-
ler pleura. Den væsentligste årsag til, at 
man ser minimal effekt på cardiac output 
af PEEP hos hæmodynamisk stabile og 
volumen-resusciterede patienter er, at 
PEEP trykker diaphragma ned, resulte-
rende i et øget intraabdominalt tryk og 
kompression af leveren (J Appl. Physiol.: 
Respiratory Enviromental and exercise 
fysiology 2000;92:1223-31). Ligeledes har 
det vist sig, at inflation af lungen har en 
såkaldt ”boosting effect” på det venøse 
tilbageløb, idet blod presses fra lungekapil-
lærer og lungevener til venstre ventrikel, 
resulterende i øget venstre ventrikel pre-
load og øget slagvolumen (Am J Respir 
Crit Care Med. 2003;168:671-76).  Pinsky 
prøvede at illustrere det transmurale tryk 
(trykket i venstre ventrikel minus tryk-
ket i pleura). Ved kardiel inkompensation 
forbedrer PEEP ofte hjertets minutvolu-
men, idet PEEP øger det intratorakale tryk 
og reducerer i preload. Det er muligt, at 
denne bedrende effekt ved hjerteinsuf-
ficiens af PEEP skyldes en reduktion i 
venstre ventrikels afterload (T=R x ∆ P / 
vægtykkelsen af ventriklen).

Om aftenen var der god mad, vin, musik 
og tilhørende dans.

Næste dag kl. 09.00 var alle deltagerne 
på plads og symposiet fortsatte. 

pre- and post intensive care
Dr Saxon Ridley fra Norfolk and Norwich 
University havde herefter et foredrag om 
indførelsen af outreach-teams i UK. Antal-

let af intensivpladser er betydeligt lavere 
i England sammenlignet med Danmark. 
Man har i UK indført outreach-teams, 
dels for at undervise personalet på andre 
sengeafdelinger, dels for at undgå genind-
læggelse på intensiv-afdelingen og dels 
for at muliggøre udskrivning fra intensiv-
afdelingen til sengeafdelingen. 

I Ridleys afdeling udgør 3 intensiv-syge-
plejersker et outreach-team. De er til stede 
5 dage om ugen og dækker ca. halvdelen 
af alle sengene på sengeafdelingerne. De 
koncentrerede sig om intermediærafsnit, 
og bistod med pleje af trakeostomitube, 
sugning af patienter og bl.a. rådgivning 
ang. lejring af patienter. Ridley har set i 
øjnene, at selvom de er erfarne intensiv-
sygeplejersker er de ikke læger, hvorfor 
de ikke er i stand til at diagnosticere på 
samme måde. Manual for outreach-teams 
findes på www.ics.ac.uk

I de sidste ca. 15 år har man været op-
mærksom på, at hjertestop på sengeafde-
linger ofte forudgås af gradvist fysiologisk 
forværring. Medicolegale sager fra UK 
har vist, at der ofte er tale om kommu-
nikationsbrist, idet sygeplejersker ikke 
informerer junior-læger og junior-læger 
ikke informerer senior-læger om den grad-
vise fysiologiske forværring. (Anaesthesia 
1999;54:529-35) Der er derfor indført et 
scoringssystem, således at patienterne 
scores på simple fysiologiske parametre 
som hjertefrekvens, systolisk blodtryk, re-
spirationsfrekvens, temperaturer, om de er 
vågne eller bevidsthedssvækkede. Det er 
nødvendigt formalisere kommunikationen 
og efterfølgende handling, således at et 
fald i disse beskrevne 5 simple fysiologiske 
parametre resulterer i, at personalet kom-
munikerer dette videre. Dvs. en klar algo-
ritme er en forudsætning. Ridley gjorde 
opmærksom på, at outreach-teams ikke var 
en måde at løse manglen på intensiv-senge 
på, idet enkelte undersøgelser har vist, at 
indførelse af outreach-team øgede behovet 

for intensiv-senge. En randomiseret under-
søgelse fra Australien, hvor man fortsatte 
som sædvanligt på nogle sygehuse mens 
andre indførte outreach-teams fandt, at 
indførelse af systemet øgede antal af kald 
til den akutte medicinske/intensive afde-
ling mens incidensen af hjertestop ikke var 
forskellig mellem de to grupper. Det var 
nemlig sådan, at bare det, at man deltog 
i undersøgelsen resulterede i et markant 
fald af antallet af hjertestop, uafhængigt 
af om man introducerede outreach-teams 
eller ej. (Lancet 2005;365:2091-97) 

Næste taler var overlæge Richard D. Grif-
fiths fra Liverpool, der talte om behandling 
efter udskrivning fra intensiv-afdelingen.

Griffiths var egentlig uddannet i pæ-
diatrisk intensiv terapi, men bevægede 
sig over i den voksne, intensive terapi. 
Griffiths blev meget overrasket over, at 
vi indenfor voksen intensiv terapi ikke 
vidste, hvordan vores patienter havde det 
efter udskrivning fra intensiv-afdelingen. 
De fleste intensiv-patienter har delirium 
på et eller andet tidspunkt af deres ophold 
på intensiv-afdelingen. Mens patienterne 
fysisk bedres efter udskrivningen fra in-
tensiv-afdelingen på nær almen svækkelse, 
som kan vare ved i måneder, havde mange 
patienter vedvarende reduktion i kognitive 
færdigheder, tendens til depression og 
forskellige grader af amnesi for opholdet 
på intensiv-afdelingen. Enkelte udvikler 
endog posttraumatisk stress-syndrom. 

Griffith har derfor i Liverpool indført 
efterbehandling af kritisk syge patienter, 
2 måneder efter udskrivningen fra inten-
siv-afdelingen. Her gennemførte man 
2-vejs kommunikation med patienterne 
og indførte rehabiliteringsprogrammer. 
Med disse tiltag kunne man mindske gra-
den af depression hos patienterne, men 
ikke frekvensen af depression. Griffith 
nævnte også vigtigheden af at forstå, at 
pårørende udsættes for betydelig stress i 
forbindelse med intensiv terapi. Det kan 

www.ics.ac.uk
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være en hjælp for pårørende at skrive dag-
bøger om opholdet på intensiv-afdelingen. 
Disse dagbøger kan så gennemgås med 
patienten efter udskrivningen. (Crit.Care.
Med. 2001;29:573-80)

Sepsis
Michael Pinsky fra Pittsburg gennemgik 
herefter patofysiologien ved sepsis, herun-
der molekyler, celler og immumfunktion. 
Pinsky gennemgik, hvordan man historisk 
har set på sepsis. I 70’erne som multiple 
systemsvigt, i 80’erne som en ikke-kon-
trolleret infektion og senere hen teorien 
med splanknicus som motor for multi-or-
gan dysfunktion og for nylig multi-organ 
dysfunktion som en malign intravaskulær 
inflammation. Malign, fordi den er ure-
guleret og selvforstærkende. For nylig 
har mitokondriefunktionen også været 
inddraget i patofysiologien ved sepsis, li-
gesom mitokondriedysfunktion indgår ved 
apoptose. MODS er derfor blevet benævnt 
som et cellulært energisvigt.

Pinsky redegjorde for, hvordan TNF og 
IL6 er forøgede ved sepsis. Forhøjede ni-
veauer af TNF og IL6 såvel absolutte vær-
dier som et persisterende højt niveau er 
associeret med død ved sepsis. Der er ud-
ført talrige studier, hvor man har anvendt 
antiinflammatoriske stoffer uden at disse 
har haft effekt på mortaliteten ved sepsis 
(undtagen aktiveret protein C, forfatterens 
tilføjelse). En årsag til, at de mange antiin-
flammatoriske stoffer ikke har haft effekt 
kunne være, at man ikke var opmærksom 
på, at den initialt proinflammatoriske fase 
følges af en antiinflammatorisk fase med 
immunoparalyse, eksemplificeret ved fx 
nedregulering af MHCII. Således er leu-
kocytterne fra septiske patienter udmat-
tede, når disse stimuleres med endotoxin 
in vitro. Pinsky foreslog, at man måske 
kunne anvende leukocytternes respons 
på stimulation in vitro til at vurdere om 
patienten var i en overvejende pro- eller 

antiinflammatorisk fase (Intensive Care 
Med. 2000;26:364-75).

Intensive nyheder fra året der gik
Professor Anders Larsson fra Ålborg 
mente ikke, at der var de store nyheder, 
når det gjaldt respiratorbehandling af 
akut lungesvigt. Man havde reanalyseret 
gamle studier, specielt studiet om store 
og små tidalvolumina (N Engl J Med 
2000;342:1301-8). Her havde man prøvet 
at vurdere, om der eksisterede nogen øvre 
grænse for, hvornår luftvejstrykket kunne 
anses for at være sikkert (Am J Respir 
Crit Care Med 2005;172:1241-5). Det blev 
konkluderet, at der ikke var nogen øvre, 
sikker grænse. Desværre blev det i studiet 
ikke analyseret, om der var en forskel 
mellem pulmonel eller ekstrapulmonel, 
akut lungeskade. Eftersom det trans-
pulmonale tryk (luftvejstrykket minus 
pleuratrykket) er den væsentligst årsag 
til volumenøgning og overdistension, og 
den ekstrampulmonelle lungeskade ofte 
er foreneligt med et højt intraabdominalt 
tryk (og således en lav thorax-compliance) 
bør denne gruppe patienter, til forskel 
for patienter med pulmonel lungeskade 
kunne tolerere et højere luftvejstryk uden 
at lungen bliver overspændt og skadet. 
En anden post-hoc analyse af det samme 
ARDS-studium prøvede at påvise, at hy-
percapni kunne bedre overlevelsen (Crit 
Care Med 2006;34:1-7). Teoretisk kan dette 
være rigtigt (Lancet 1999;354:1284), men 
denne analyse baserer sig på kun 11 pa-
tienter. Indtil videre må man nok sige, at 
hypercapni er et nødvendigt onde, som 
man må tolerere for at holde luftvejstryk 
og tidalvolumina små. Et nyt studium 
om lungerekruttering ved hjertekirurgi 
tydede på bedre opretholdelse af lunge-
volumina og bedre oxygenering i dagene 
efter kirurgi i den gruppe patienter, som 
var blevet lungerekrutterede og hvor man 
havde holdt lungen ekspanderet under 

operationen med et relativt højt PEEP 
(Crit Care Med 2005;33:1-10). Dette er 
imidlertid det første studium, som i no-
gen patientgruppe har kunnet påvise en 
vedvarende positiv effekt af lungerekrut-
tering og vi får at se, om dette studie vil 
blive konfirmeret af andre. Det må også 
haves in mente, at selvom lungerekrut-
tering forbedrer oxygeringen og beva-
rer lungevolumina, så kan rekruttering 
have kraftige cirkulatoriske bivirkninger i 
denne patientgruppe (Intensive Care Med 
2005;31:1189). 

Herefter fulgte professor Palle Toft fra 
Odense, som redegjorde for CATS studiet, 
hvor der var randomiseret 330 patienter 
med septisk shock til at blive behandlet 
med enten adrenalin alene eller noradre-
nalin suppleret med dobutrex. Mortalite-
ten var 2% lavere i den gruppe, der blev 
behandlet med noradrenalin og dobutrex, 
hvilket ikke var signifikant. Forfatterne 
konkluderede, at man ikke skulle ændre 
sin sædvanlige pressorstof-behandling, 
men fortsætte med de stoffer, der var én 
velbekendte. 

Herefter gennemgik Palle Toft eksem-
pler på genekspression ved sepsis. Patien-
ter, som danner store mængder af TNF er 
disponerede til sepsis og septisk shock og 
har højere dødelighed, såfremt de udvikler 
dette. Patienterne som danner små mæng-
der TNF synes dog at have øget risiko for 
udvikling af pneumoni, måske pga. et for 
lavt inflammatorisk respons (Crit.Care 
Med. 2000;28:3090-91, M J Respir Crit Care 
Med 2001;163:1599-1604). I et studie pub-
liceret i Nature (2005;437:1032-37) blev 
indgivet endotoxin til humane, frivillige 
forsøgspersoner. Dette resulterede i en 
geneksspression med proinflammatorisk 
overvægt 2-4 timer, antiinflammatorisk 
overvægt 4-6 timer og recovery i løbet af 
de næstkommende 16 timer. Man registre-
rede et udpræget genetisk netværk, idet 
1 gen havde 11,5 interaktioner, således 



16 · DASINFO · April �006

at man måske skal til at tænke i netværk 
i stedet for lineære sammenhænge. Un-
dersøgelsen viste også, at sepsis, i hvert 
fald endotoxin-indgift associeret med en 
dysregulering af mitokondriernes respi-
ratoriske kæde. 

Det er alment accepteret at anvende 
lavdosis steroid ved septisk shock (B M 
J 2004;329:480-89) Meduris næsten præ-
liminære undersøgelse fra 1998, hvor 
han demonstrerede en eklatant lavere 
dødelighed hos patienter med sen ARDS, 
behandlet med en lille dosis steroid, har 
ikke kunnet genfindes i ARDS Clinical 
netværk undersøgelse, hvor 180 patienter 
blev inkluderede. I ARDS Clinical netværk 
undersøgelsen fandt man dog, at steroid i 
lavdosis til sen ARDS reducerede antallet 
af respirator-dage (www.ardsnet.org). 

Patienterne ved ARDS-undersøgelsen 
har haft svært ved at finde patienter med 
sen ARDS, som de kunne inkludere i 
undersøgelsen og en undersøgelse fra 
Journal of Trauma (2005:59:1107-13) finder 
da også, at frekvensen af ARDS i en po-
pulation af traumepatienter var betydeligt 
faldende på trods af, at ISS og Apache 
Score var uændret.

Palle Toft refererede et studie, hvor 
uselekterede intensive patienter blev ran-
domiseret til enten NIV eller almindelig 
behandling efter ekstubation. (N Engl J 
Med; 350: 24-52) Studiet blev stoppet, fordi 
dødeligheden var større end i den NIV-
behandlede patientgruppe. Siden er der 
i 2005 kommet en ny undersøgelse, hvor 
man har anvendt NIV efter ekstubation til 
højrisiko-patienter (højrisiko var patienter 
med hypercapæni, hjertesvigt, ineffektiv 
hoste, excessiv trakeal sekretion og mere 
end ét mislykket aftrapningsforsøg samt 
co-morbid sygdom og øvre luftvejsob-
struktion). Ved denne undersøgelse fandt 
man lavere frekvens af re-intubation i den 
NIV-behandlede gruppe, og også lavere 
mortalitet i denne gruppe (P < 0,06). Man 
kan indvende mod undersøgelsen, at den 
ikke var blindet og nogle af de fund, der 
er karakteriseret ved højrisikopatienterne 
i virkeligheden var kontraindikation mod 
ekstubation (ineffektiv hoste, øget sekre-
tionsmængde og øvre luftvejsobstruktion) 
(Crit Care Med. 2005;33:2465-70). 

Til sidst redegjorde professor Else Tøn-
nesen fra Århus om de nye undersøgelser 
af aktiveret protein C. I Address-studiet 

(N Engl J Med 2005;353:1332-41) fandt 
man, at Xigris ikke havde nogen gavnlig 
effekt på patienter med kun ét organsvigt. 
Xpress-studiet er blevet præsenteret på 
den amerikanske intensiv-kongres i San 
Francisco i januar 2006. Lavdosis heparin 
var ikke nogen kontraindikation for an-
vendelse af aktiveret protein C. - snarere 
tværtimod.

Endvidere redegjorde Else Tønnesen 
for Resolve Studiet, hvor man har anvendt 
Xigris til børn. På basis af resultaterne fra 
denne undersøgelse fandt man ikke, at 
kunne rekommandere Xigris til børn, idet 
der dels ikke var nogen positiv effekt, dels 
var Xigris associeret med forøget frekvens 
af blødninger fra centralnervesystemet. En 
svensk analyse har dog påvist, at Xigris 
er cost effective, når det anvendes på 
den rette indikation, dvs. til kritisk syge 
patienter med mere end 2 organsvigt 
eller en Apache Score > 25 (Am J Ther. 
2005;12:425-30).

Palle Toft og Anders Larsson

www.ardsnet.org


April �006 · DASINFO · 1�

nyt om regionsdannelsen

kære kolleger,

Det er ikke meget konkret nyt, jeg kan 
præsentere, situationen er meget plastisk. 
De øverste lag i den nye struktur er ved 
at komme på plads, og vi vil formodentlig 
se, at denne proces siver nedad i organisa-
tionen. Er de konkrete tiltag sparsomme 
så er diskussionerne, overvejelserne og 
meningsudvekslingerne til gengæld godt 
i gang, og det er lige netop her, alle har 
mulighed for at deltage. For at få indfly-
delse er det derfor vigtigt at komme ud 
over isen med sine holdninger.

Som jeg ser det, kører udviklingen i to 
spor; ét lokalt i de enkelte regioner og ét 
centralt med Sundhedsstyrelsen, Sund-
hedsministeriet og lægeforeningen i fokus. 
Set i det lys kan der for eksempel blive 
efterspurgt en lokal og en central læge-
faglig rådgivning. For at undgå afsporing 
og sammenstød må det være vigtigt, at 
der etableres en kommunikation mellem 
togene på de to spor. Den køreplan kom-
mer jeg ind på lidt senere.

I kraft af mit formandskab for selskabet 
er det de centrale processer, jeg er mest 
involveret i. Lægeforeningen har holdt 

møder om en overordnet politik for læ-
gefaglig rådgivning, et politikpapir er på 
vej. Den diskussion foregår også lokalt, 
men på et noget mere konkret plan. Læ-
geforeningen har ligeledes et projekt i 
gang om fremtidens akutbetjening. Dette 
emne bliver med garanti også et ”hot spot” 
i regionerne. Foreløbig er lægeforenin-
gen i hørings-/diskussionsfasen, og det 
konkrete udspil kommer først efter årets 
lægemøde. Der har løbende været skrevet 
om processen i ugeskriftet, og selskabet 
har været med hele vejen og ydet vores 
bidrag. 

På ministerielt plan og i Sundhedsstyrelse 
arbejdes der med nedsættelse af et råd-
givende udvalg for specialeplanlægning. 
Dansk Medicinsk Selskab udpeger fire 
repræsentanter og fire suppleanter til ud-
valget efter indstilling fra selskaberne. 
Det er lykkedes os at få valgt Jakob Trier 
Møller ind som suppleant. Det er vigtigt, 
at vi har fået en repræsentant på så central 
en post. 

På lokalt plan er det spændende at se, 
hvordan den lægefaglige rådgivning or-

ganiseres og hvad, der sker med speciale-
rådene for blot at nævne et par af de ting, 
der diskuteres.

For at vende tilbage til den regionale kon-
tra centrale dialog, så har bestyrelsen fået 
en henvendelse fra et lokalt specialeråd 
om, at tage denne problematik op. Det vil vi 
naturligvis gøre. Vi vil også invitere landets 
ledende anæstesiologiske overlæger til et 
møde. Formålet med mødet er at få belyst, 
hvordan vi på det ledelsesmæssige plan 
får en dialog eller et samarbejde i gang 
mellem de anæstesiologiske ledere og 
bestyrelsen. 

Det var en kort information om nogle af 
de ting, som foregår omkring regionsdan-
nelsen og lidt om de initiativer, bestyrelsen 
er i gang med. Det er imidlertid vigtigt, 
at de enkelte medlemmer engagerer sig 
med holdninger og meninger. Vi har netop 
nu en situation, hvor mulighed for påvirk-
ning er størst. Jeg vil derfor opfordre til, 
at I giver jeres holdninger til kende. Det 
kan ske på mange måder, men I er altid 
velkomne til at skrive til bestyrelsen eller 
til DASINFO.

Hans Kirkegaard
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referat fra Surviving Sepsis Campaign 
user group møde, DGI-Byen 8. december �00�
Som en del af Surviving Sepsis Campaign 
(SSC) blev der, på Lilly Critical Care og 
Edwards Liftscience’s foranledning, af-
holdt det første ”User Group”-møde for 
skandinaviske intensivister i DGI-byen den 
8. december 2005. Der var ca. 40 deltagere, 
fortrinsvis danske intensivlæger.

Dagens emner blev fremført af MM 
Levy, leder af Brown Medical School, 
Rhode Island Hospital, Intensive Care 
Unit, Providence, RI, USA og professor 
G. Ramsey, kirurgisk intensiv afd., Mar-
stricht. 

Målet med Surviving Sepsis Campaign 
(SSC) er en international øget opmærk-
somhed på sepsis, hvor mortaliteten skøn-
nes til at være 30-35% ved sepsis og 50% 
ved septisk shock. Målet er en reduktion 
i mortalitet på 25% over en 5-årig periode 
(frem til 2009) (ref. 1).

Første fase af SSC startet i 2002 som et 
samarbejde mellem the European Society 
of Intensive Care Medicine (ESICM), In-
ternational Sepsis Forum (ISF), og Society 
of Critical Care Medicine (SCCM) ved 
udfærdigelse af Barcelona-deklarationen 
(september 2002). 

Anden fase af SSC begyndte med ud-
vikling af evidensbaseret guidelines til 
diagnose og behandling af sepsis. Disse 
udkom som “Surviving Sepsis Campaign 
Guidelines for the Management of Severe 
Sepsis and Septic Shock” i Critical Care 
Medicine (marts 2004) og i Intensive Care 
Medicine (april 2004) (ref. 1+2). 

Tredje fase er i øjeblikket i gang med 
implementerings-, undervisnings- og eva-
lueringsfasen. 

For at implementere guidelines i den 
kliniske hverdag, har SSC sammen med 
Institute for Healthcare Improvement 
(IHI) udviklet 2 sepsis ”change bundles”. 

Bundle-konceptet et værktøj for imple-
mentering af retningslinier. Elementerne 
i ”bundles” skal være alment accepterede, 
videnskabelige anderkendte, målbare og 
tids-koblede.  De 2 ”bundles” er også an-
vendelige indikatorer. Det første, ”Sepsis 
Resuscitation-Bundle”, skal være opfyldt 
inden for 6 timer, og det andet, ”Sepsis 
Management Bundle”, skal være opfyldt 
inden for 24 timer. 

Ved at analysere opfyldelsesgraden af 
bundle-elementerne (gab-analysis), kan 
man via feedback optimere sepsisbehand-
lingen. For at sikre implementeringen, 
bør man oprette teams, helst bestående af 
flere faggrupper, som underviser og følger 
implementeringen vha. dataindsamling. 

Som en hjælp til registrering, har SSC 
udviklet en database, som kan anvendes 
lokalt, men også i anonymiseret form kan 
sendes til den centrale SSC-database, og 
danne grundlag for en national sepsis da-
tabase. Dagen sluttede af med gennem-
gang af databasen, som er tilgængelig for 
alle interesserede via IHI’s hjemmeside  
(ref 4). 

referat af SSC pAn eUropeAn 
USer groUp MeetIng, 
Barcelona 30. januar 2006
Surviving Sepsis Campaign Executive 
Committee ved Mitchell Levy, Robert 
Dellinger og Graham Ramsay arrange-
rede det første paneuropæiske møde for 
styrekomiterne i de europæiske lande, 
som er begyndt på implementeringen af 
SSC i almindelighed og sepsis bundles i 
særdeleshed. Derudover var lande, som 
er i organisationsfasen, også inviteret og 
herunder Danmark, som blev repræsen-
teret af deltagere i sepsisgruppen under 

Udvalget for Intensiv Medicin, DASAIM/
DSIT.

Dagen skulle anvendes til at udveksle 
erfaringer med implementeringen og præ-
sentere resultater.

Indledningsvis blev fortalt om den ny-
este revision af SSC guidelines fra SCCM 
kongressen i San Fransisco januar i år;
1. Der er indført værdier for såvel ScO2 
 og SvO2, således at ScO2 værdier 
 forventes 5-7% højere end tilsvarende
 SvO2 værdier.
2. Fludrocortison skal kun supplere 
 steroidbehandling, hvis der vælges 
 et steroid uden mineralocorticoid 
 effekt
3. Niveau for glukosekontrol er stadig 
 kontroversielt og foreløbig anbefales 
 150 g/L (8 mmol/L?) som øverste 
 grænse
4. Ventilationstrategi lempes, således 
 at der i særlige tilfælde kan ventileres 
 med tidalvolumina over 6 ml/kg, så 
 længe plateautrykket fortsat holdes 
 under 30 cm H2O

Herefter var det de enkelte landes tur 
til at præsentere erfaringer og resultater. 
Storbritanien, Tyskland, Holland, Portugal 
og Spanien markerede sig som lande, hvor 
man allerede er langt med strukturering 
og implementering af sepsis bundles. De 
fleste problemer samler sig om det før-
ste bundle, ” Resuscitation Bundle”, som 
har et tidsvindue på 6 timer. Generelt er 
kompliance for alle 6 bundle elementer 
lav og afspejler først og fremmest den 
manglende processtyring på sengeafsnit, 
modtagelser og skadestuer. Til sammen-
ligning ligger kompliance for det andet 
bundle, ”Management Bundle” væsentlig 
højere, bl.a. fordi elementerne håndteres 
på de intensive afdelinger.
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Fælles for alle deltagende lande var de 
knappe eller manglende ressourcer spe-
cielt til dataindsamling og –bearbejdning. 
Der vil med enkelte undtagelser blive tale 
om et arbejde, som skal integreres i den 
almindelige arbejdsgang på afsnittene og 
sygehusene.

Den danske Sepsis-arbejdsgruppe blev 
ved mødet registreret som den danske 
Sepsis Styregruppe (se nedenfor) med det 
internationale navn: SSC, Danish Steering 
Committee.

”Surving Sepsis Campaign, Danish Ste-
ering Committee” – Den Danske Sepsis 
Styregruppe (DSS)

DSS blev oprindeligt konstitueret under 
navnet Sepsis-arbejdsgruppen september 
2005 under Udvalget for Intensiv Medicin. 
Medlemmerne er Kim M. Larsen, Torben 
S. Andersen, George Michagin og Lone 
M. Poulsen (formand).

Januar 2006 blev gruppen registreret 
hos Surviving Sepsis Campaign Executive 
Committee som den danske styregruppe 
for kampagnen og skiftede navn til ”Den 
Danske Sepsis Styregruppe”

Målet for gruppen er i lighed med den 
internationale Surviving Sepsis Campaign 
at reducere sepsis-mortaliteten med 25% 
i løbet af 5 år.

Strategien er, at
1. øge opmærksomheden på sepsis 
 blandt sundhedspersonale, politikere 
 og befolkning.
2. medvirke til bedre tidlig og akkurat 
 diagnose
3. medvirke til øget anvendelse af 
 korrekt behandling

4. medvirke til uddannelse af syge-
 huspersonale i diagnostik, behand-
 ling, observation og pleje af sepsis
5. medvirke til udvikling og formidling
 af behandlings- og plejestandarder
6. initiere og/eller koordinere sepsis-
 relaterede landsdækkende projekter

 Plan og prioritering er for dette år
1. Definere baseline status ved hjælp af 
 landsdækkende sepsis survey
2. Operationalisere ”Resuscitation” og
 ”Management” bundles med henblik
  på implementering landsdækkende
3. Operationalisere ”Sepsis Databasen”, 
 så den kan fungere lokalt, nationalt 
 og internationalt
4. Arrangere oplysning og undervis-
 ning i sepsis diagnostik og behand-
 ling samt i implementering af sepsis 
 bundles
Spørgsmål er velkomne og kan stilles 
til gruppens medlemmer eller på 
lone@dadlnet.dk

Sepsis resuscitation Bundle 
(Startes umiddelbart, skal være opnået inden 
6 timer)
• Mål serum-laktat
• Venyler før antibiotika.
• Bredspektret antibiotika skal gives 
 inden 1 time efter ankomst til 
 intensiv afdelingen (eller 3 timer 
 efter ankomst til MVA/skadestue)
• Ved hypotension og/eller  laktat 
 > 4mmol/L 
 – Volumenbolus minimum 20 ml/kg  
  krystalloider eller tilsvarende 
  kolloider.
 – Hypotension trods volumenbolus 
  ⇒ vasopressor til MAP > 65 mm Hg

• Ved vedvarende arteriel hypotension 
 trods volumen resuscitation 
 (septisk shock) og/eller initial laktat 
 > 4 mmol/L:              
 – Opnå central venous pressure 
  (CVP)  > 8 mm Hg.
 – Opnå central venous oxygen 
  saturation (ScvO2) of > 70% .*
• Eller blandet venøs saturation 
 (SvO2) > 65% 

Sepsis Management Bundle 
(Start umiddelbart, skal være opnået inden 
for 24 timer)
• Stillingtagen til lav-dosis steroid efter 
 afdelingens retningslinier
• Stillingtagen til aktiveret protein C 
 efter afdelingens retningslinier
• Blod-glucose-værdier holdes over 
 minimumsgrænse og under 
 8.3 mmol/L.
• Ved mekanisk ventilerede patienter 
 holdes inspiratorisk plateautryk 
 < 30 cm H2O.

Den Danske Sepsisstyregruppe:
Lone M. Poulsen

Kim M. Larsen
Torben S. Andersen

George Michagin

Referencer:
(1) www.survivingsepsis.org
(2) Delling RP et al: Surviving Sepsis Campaign 
guidelines for management of severe sepsis and 
septic shock. Intensive Care Medicine (2004) 
30: 536-555.
(3) Delling RP et al: Surviving Sepsis Cam-
paign guidelines for management of severe 
sepsis and septic shock. Crit Care Med. 2004 
Mar;32(3):858-73.
(4)http://www.ihi.org/IHI/Topics/Critical-
Care/Sepsis/Tools/SepsisDatabaseIndividu-
alChartMeasurementTool.htm

lone@dadlnet.dk
www.survivingsepsis.org
http://www.ihi.org/IHI/Topics/CriticalCare/Sepsis/Tools/SepsisDatabaseIndividualChartMeasurementTool.htm
http://www.ihi.org/IHI/Topics/CriticalCare/Sepsis/Tools/SepsisDatabaseIndividualChartMeasurementTool.htm
http://www.ihi.org/IHI/Topics/CriticalCare/Sepsis/Tools/SepsisDatabaseIndividualChartMeasurementTool.htm
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Registrar in Emergency Medicine i en engelsk 
Emergency Department lyder som en stor udfor-
dring. Men det er en udfordring, hvor det faglige 
udbytte er det hele værd. Det fik jeg igen bekræf-
tet, da jeg i efteråret 2005 fløj til England, og for 
anden gang stod midt i en dagligdag, der spænder 
fra reponering af skulderluksationer og suturering 
til intubationer og lumbalpunkturer.

Demografi
North Hampshire Hospital ligger i det 
sydlige England midtvejs mellem London 
og Southampton. Optageområdet er på 
300.000 indbyggere. En af Englands mest 
trafikerede motorveje (M3) løber gennem 
området. Udover patienter fra trafikulyk-
ker er der mange som jævnligt rider på 
hest, hvilket giver et bredt udsnit af skader. 
På en almindelig arbejdsdag er det ikke 
ualmindeligt med to større traumer, et 
hjertestop samt adskillige kritisk syge me-
dicinske patienter. Da North Hampshire 
Hospital ikke har egen børneskadestue, 
kommer næsten alle børneindlæggelser 
og skader også igennem Emergency De-
partment.

traumer
I afdelingen arbejdede jeg som ”Registrar”, 
det svarer til læge i en hoveduddannel-
sesstilling. Registrars er teamledere ved 
modtagelsen traumepatienter. For at ud-

fylde denne rolle, bliver registrars vurderet 
på kvalifikationer og ikke på anciennitet 
eller titel.

Det har givet et stort fagligt udbytte 
at være traumeteamleder stort set dag-
ligt. I dagtimerne var der ofte feedback 
fra en af afdelingens overlæger. Flere af 
disse er tidligere HEMS-læger (Lægehe-
likopter-tjenesten i London), således at 
traumemodtagelse foregik på et meget 
højt fagligt niveau.

Ofte indgik overlægen som ”menige 
medlemmer” af teamet, og gav eventuelt 
feedback senere. 

Airway management
Alle registrars var RSI-kompetente, og 
udførte samtlige intubationer i afdelin-
gen af både medicinske-, kirurgiske- og 
traumepatienter.

Yderligere, blev der udført et stort an-
tal ”procedural sedations” for skulder- og 
hoftealloplastikluksationer, suturering af 
børn samt reponering af frakturer. Disse 
patienter slap således for at komme igen-
nem operationsgang og opvågning. I stor 
udstrækning blev ketamin og midazolam 
anvendt. Afdelingen udførte adskillige 
forsknings- samt kvalitetssikringsprojekter 
omkring brugen af ketamin i Emergency 
Department.

Undervisning
Den engelske hospitalsverden har en solid 
og indgroet tradition for undervisning. Det 
oplevede jeg ved, at vi havde ugentlig un-
dervisning for alle registrars i en bred vifte 
af emner indenfor Emergency Medicine. 
Undervisningen indkluderede simulation 
og gennemgang af udstyr. Al undervisning 
bar præg af at være interaktiv og yderst 
konfronterende – men konfronterende 
med et positivt sigte, al undervisning blev 
holdt i en god og tryg atmosfære.

Der var en forventning til, at registrars 
underviste junior doctors så snart der var 
anledning til det. Holdningen var, at enhver 

rejsebrev
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patient kan anvendes til klinisk undervis-
ning, enten omkring undersøgelsesteknik, 
behandling eller kommunikation – under-
vises kan der altid!

engelsk autorisation
Det er enkelt at få engelsk autorisation. 
Det kræver blot et GMC-number (Generel 
Medical Council), som fås efter indsendel-
se af eksamenspapirer, Certificate of Good 
Standing samt en god portion engelske 
pund til autorisationsmyndighederne.

Der er lægemangel i England, så det 
er let at få job. Et godt sted at lede er på 
BMJ’s ”career-hjemmeside” 
www.bmjcareers.com  

Anderledes end i Danmark
Min erfaring er, at et system med special-
læger i Emergency Medicine fungerer 
rigtigt godt. Patienterne får tidligt en be-
handling af læger, hvis primære interesse 
er ”den akutte patient”. Det betyder, at 
den tidlige behandling er målrettet og på 
højt niveau.

Brugen af SOPs (Special Operations 
Procedure, der er det samme som danske 
afdelingsinstrukser) i forbindelse med 
sedering, RSI og traumemodtagelse gør, 
at dette foregår systematisk og med stor 
vægt på sikkerhed. 

personligt udbytte
Jeg har opnået, at få en struktureret tilgang 
til alle patienter efter ABCDE-principperne 
ind på rygraden, og set effekten af tidlig 
og målrettet behandling af kritisk syge 
i modtagelsen. At stå med ansvaret for 
modtagelse af traumepatienten dagligt har 
givet en god rutine i denne del af faget.

Som registrar er man part af et team 
bestående af kolleger, der alle brænder 
for undervisning, diagnostik, forskning og 
behandling af den akutte patient. Disse kol-
leger, som enten er speciallæger i Emer-
gency Medicine eller under uddannelse til 
dette er fantastisk motiverende at arbejde 
sammen med.

perspektiver
Efter at have arbejdet som emergency 
mediciner flere steder i verden, er jeg 
overbevist om, at vi i Danmark kan vi yde 
en mere optimal behandling til akutte pa-
tienter. Hvis ledelsen på skadestuer og 
modtagelser (som vel kan være samme 
enhed) bestod af læger, som var dedike-
rede og uddannede til at varetage netop 
denne akutte uafklarede patientgruppe, 
ville modtagelse, tidlig diagnostik og be-
handling fungere bedre. Hvorvidt Emer-
gency Medicine skal organiseres som sit 
eget speciale eller som et subspeciale un-
der allerede eksisterende specialer er ikke 
vigtigt – men det er derimod vigtigt, at vi 
bruger andre landes positive erfaringer, så 
vi kan optimere det danske system. 

Skulle der være nogen, som efter at have 
læst ovenstående skulle få lyst til en tur til 
England som Emergency Physican, så stil-
ler jeg med glæde erfaringer og kontakter 
til rådighed.

Per P. Bredmose
Tidligere Registrar in Emergency 

Medicine
Email: bredmose@hotmail.com

www.bmjcareers.com
bredmose@hotmail.com
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lidt om SSAI
Man ved, at The Scandinavian Society 
of Anaesthesiology and Intensive Care 
Medicine afholder kongres hvert andet 
år i et af de nordiske lande. Derudover 
er den danske anæstesiologs kendskab 
til foreningen nok begrænset. Det vil jeg 
hermed kortfattet prøve at råde bod på.

the Society
SSAI formes som en federation af de 5 
nationale selskaber. The Board (besty-
relsen) har 15 medlemmer, 4 vælges på 
generalforsamlingen, som afholdes hvert 
andet år i forbindelse med kongressen. De 
4 er præsidenten (Eldar Söreide, Norge), 
generalsekretæren (Eija Nilsson, Finland), 
kassereren (Freddy Lippert, København) 
og chefredaktøren for Acta Anaesthesio-
logica Scandinavica (Sven Erik Gisvold, 
Norge). De 5 formænd for de nationale 
selskaber er fødte medlemmer. Derud-
over har hvert land en yderligere repræ-
sentant, som vælges af medlemmerne fra 
det enkelte land (for DK er det Susanne 
Wammen). Det sidste medlem udpeges 
af bestyrelsen og er præsidenten for den 
kommende kongres. Næst efter general-
forsamlingen er bestyrelsen den højeste 
myndighed i selskabet.

Acta Anaesthsiologica 
Scandinavica (Acta) 
Acta er selskabets tidsskrift. Det er højt 
renommeret og ligger i top 5 inden for 
anæstesiologiske tidsskrifter. Det er fak-
tisk ret godt, og noget vi kan være stolte 
over. Arbejdet med at drive Acta udføres af 
chefredaktøren, editors og co-editors. De 
gør et kæmpe arbejde og stort set gratis, 
hvilket bevirker at bladet genererer et 
stort overskud til ACTA fonden.

the ACtA Foundation
Fondens formål er at udgive Acta, fremme 
den videnskabelige udvikling inden for det 
anæstesiologiske speciale og understøtte 
samarbejdet mellem skandinaviske anæ-
stesiologer. I praksis har fonden i løbet af 
de seneste 9 år uddelt over 7 millioner kr., 
det synes jeg er flot. Pengene er blandt 
andet gået til forskningsaktiviteter og 
de skandinaviske uddannelser. Fonden 
bestyres af en direktør (Ivar Göthgen, 
København) og et board of directors, som 
alle udgår fra SSAI bestyrelsen.

Committees
- Educational Committee
Her arbejder man med de nordiske uddan-
nelser. De er efterhånden blevet ret efter-
tragtede og dækker et bredt spektrum af 
interesser. Der er nu oprettet kurser inden 
for intensiv terapi, smertebehandling og 
børneanæstesi/intensiv. En nyt kursus 
inden for akut medicin er vedtaget og un-
der planlægning, og der kommer sikkert 
flere til. Ud over en vigtig efteruddannelse 
får man også opbygget et internationalt 
netværk.

- Clinical Practice Committe
Arbejdet i denne komite omfatter blandt 
andet udarbejdelse af fælles nordiske kli-
niske guidelines inden for eksempelvis 
smertebehandling, faste og præhospital 
luftvejshåndtering for blot at nævne nogle 
områder.

SSAI Congress
SSAI kongresserne er internationalt vel-
renommerede, velbesøgte og af en meget 
høj standard. Kongresserne skaber for det 
meste overskud. Det betyder, at medlem-

merne af DASAIM, som herigennem også 
er medlemmer af SSAI, betaler et yderst 
rimeligt kontingent. De næste kongresser 
afholdes i Gøteborg i 2007 og i Odense i 
2009.

kontingent
Totalt betaler hver DASAIM medlem 500 
kr. pr. år til SSAI. Medlemskontingentet 
udgør dkr. 50,00, derudover betaler man 
dkr. 350,00 for Acta, hvilket er mindre end 
produktionsprisen. Endelig betales dkr. 
100,00 for forsendelse af Acta. Det er ikke 
mange steder, man får så meget valuta for 
pengene, og det er faktisk bedre endnu. 
Alle medlemmer får reduceret kongres-
gebyr, og som ikke-speciallæge eller som 
pensionist medlem får man dkr. 100,00 
i rabat. Det vil sige et årskontingent på 
dkr. 400,00. 

resume 
Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er be-
gejstret for SSAI. Selskabets aktiviteter, 
herunder især Acta og SSAI kongresserne 
skaber på baggrund af ulønnet arbejde 
international anerkendelse og store øko-
nomiske værdier. Værdierne overføres 
til medlemmerne i form af fordelagtige 
kontingenter, og støtte til videnskab og 
efteruddannelse. For mig at se er SSAI en 
helt igennem demokratisk organisation, 
som på bedste vis søger at udvikle det 
anæstesiologiske speciale og det nordiske 
samarbejde. For yderligere oplysninger 
henvises til selskabets hjemmeside 
www.ssai-nordic.org 

Hans Kirkegaard

www.ssai-nordic.org
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legater
Dansk Selskab for Anæstesiologi 
og Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt 
og fagligt under følgende former:

1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, 
 som anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbejde 
 eller bemærkelsesværdig faglig indsats.
2. Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, 
 som har ydet en videnskabelig indsats eller til 
 anæstesiologer, som ønsker at studere specielle emner.
3. Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af 
 DASAIMs møder.
4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske 
 foredragsholdere.
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond, 
att.: Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K. 
Ansøgningsfristen er 30. april og 30. september.

oberstinde kirsten Jensa la Cours legat
Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning af ryg-
marvsanæstesi, 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 centralnervesyste-
mets funktion i relation til anæstesi. Legatet uddeles to gange 
årligt til enkeltpersoner, institutioner, institutter eller etablerede 
forskningsprojekter, hvor dette måtte skønnes at være i overens-
stemmelse med legatets formål. Uddeling sker i portioner efter 
legatbestyrelsens skøn. Ansøgningsfristen er 30. april og 30. 
september. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgnin-
gen 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 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 1981
Fra ovennævnte fond kommer et beløb til uddeling i én eller flere 
portioner. Fonden yder støtte til yngre lægers forskning inden for 
anæstesiologien, dvs. anæstesi, intensive terapi, smertebehand-
ling og præhospital behandling. Ansøgning sendes til overlæge 
Doris Østergaard, anæstesiologisk afdeling, Amtssygehuset i 
Herlev senest den 1. oktober. Uddelingen finder sted i forbindelse 
med DASAIM’s generalforsamling.

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

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, ned-
sættelse af rekonvalescens, reduktion i komplikationer, samt 
tidlig hjemsendelse fra hospital. Uddeling 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 2006. Ansøgning sendes i fire 
eksemplarer til: Ledende overlæge, dr.med. Claus Lund, anæste-
siafdelingen 532, H:S Hvidovre Hospital, 2650 Hvidovre. 
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orientering fra 
vurderingsudvalget

For ansøgere til hoveduddannelsesforløb til besættelse i 2. halvår 
2006 kan det anbefales at orientere sig på hjemmesiden for 
videreuddannelsessekretariatet i Region Nord (uanset hvilken 
af de tre uddannelsesregioner, man har tænkt sig at søge hoved-
uddannelses-forløb i).

Adressen er: www.videreuddannelsen-nord.dk

Specielt kan anbefales læsning af
• referatet fra vurderingsudvalgsmødet januar 2006, samt
• ”vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i 
 speciallægeuddannelsen for anæstesiologi 2. halvår 2006” 
 (ajourført 30. januar 2006)

Vejledningen indeholder nogle ændringer i forhold til tidligere, 
bl.a. vedr. vejleder- og kommunikationskurser (VOK). Det gælder 
således, at ”fra og med ansættelsesrunden for hoveduddannel-
sesforløb til besættelse i 2. halvår 2006 vil point, opnået på VOK 
på niveau med amternes/H:S obligatoriske kurser bortfalde, 
således at ansøgere, der tidligere har fået point for disse kurser, 
ikke længere vil få dette point”. Ansøgere kan således opnå et 
lavere pointresultat end opnået i en tidligere ansættelsesrunde. 
Vejledning med henblik på opnåelse af point fremover vedrørende 
VOK-aktivitet vil fremgå af ovenstående hjemmeside.

Ole Nørregaard
formand for videreuddannelsesudvalget

orientering fra DASAIMs
videreuddannelsesudvalg (VUU)

kurser i forbindelse med hoveduddannelsen:
Der vil fremover - på Sundhedsstyrelsens hjemmeside - fremgå føl-
gende for hvert enkelt kursus: Navn, tid, sted samt kursusleders 
navn. Kursets indhold vil være defineret af målbeskrivelsen.

Kontaktinformation vedr. hovedkursusleder vil ligeledes fremgå 
af hjemmesiden, som også vil indeholde et link til selskabets 
hjemmeside.

Uddannelsesprogrammer under hoveduddannelsen:
Det er VUU’s ambition, at der på udvalgets hjemmeside enten 
vil være et link til uddannelsesprogrammerne (som de fremgår 
af de respektive videreuddannelsessekretariaters hjemmeside) 
i de enkelte uddannelsesregioner (nord, syd, øst) eller, som 
alternativ, at uddannelsesprogrammerne er tilgængelige direkte 
på udvalgets hjemmeside.

På udvalgets vegne
Ole Nørregaard

www.videreuddannelsen-nord.dk
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European Paediatric Life Support

EPLS kursus i Danmark
24.-25. april 2006

Rigshospitalet

EPLS står for European Paediatric Life Support og er et internationalt anerkendt kursus i håndtering af det kritisk syge 
barn og genoplivning af nyfødte og større børn.

EPLS-kurserne er udviklet og opdateres af European Resuscitation Council (ERC).

I Danmark afholdes kurserne af Dansk Råd for Genoplivning.

Målgruppen er læger og sygeplejersker, der deltager i behandlingen af kritisk syge børn.

EPLS-kurserne følger de nyeste behandlingsrekommandationer og er standardiserede i form og indhold med samme 
internationale undervisningskvalitet, uanset hvor i Europa kurset afholdes.

Kurset afsluttes med en teoretisk og praktisk test.

EPLS-kurser i Danmark afholdes med en række udenlandske og danske eksperter som undervisere.

TILMELDING: WWW.ERC.EDU
Tilmelding foretages online ved at registrere på ERC’s hjem-
meside under ”Paediatric Courses” og det pågældende 
kursus.

PRIS dkr. 4.500
Inkluderer kursusmaterialer, forplejning og kursusmiddag.

KONTAKT:
EPLS-kursus DK
Att.: Tina Calundann
H:S Rigshospitalet
AN-OP, HOC 4231
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf. 3545 6602

LS kursus i Danmark
24.-25. april 2006

Rigshospitalet
Holdet er overtegnet.

Se datoerne for de næste kurser på

www.erc.edu



Putting life into
Perioperative Care

In the perioperative environment, our 
approach at GE Healthcare is integra-
tion. The same intuitive user interface in 
all products, monitoring and anaesthe-
sia delivery the way you work, the right 
clinical information at the point of need, 
e  ective work ow management. All, 
and more, in the Datex-Ohmeda 
Anaesthesia Carestation® solutions.

Patient Monitoring
A complete range of clinical parameters, 
such as Entropy®, haemodynamics, 
NMT and gold-standard gas monitoring, 
for assessing Adequacy of Anaesthesia 
– to let you personalize anaesthesia for 
every patient.

Anaesthesia Delivery Systems
Electronic gas mixing and vaporization, 
and advanced ventilation modes – for 
optimized anaesthesia delivery and 
ventilation in induction rooms, operating 
theatres and MRI.

Supplies & Accessories
Full range of monitoring accessories 
and airway management supplies to 
help ensure high-quality patient care. 
In addition, unique sensors such as the 
MechanoSensor for measuring neuro-
muscular block in routine clinical use.

Clinical Information Systems
Tools for assessing, planning and docu-
menting perioperative care. Allowing 
creation of user-speci c views, decision 
support with alerts and protocols, and 
simpli ed system maintenance and 
upgrades.

Clinical Communications
Clinical connectivity solutions that make 
life-critical clinical data accessible 
throughout perioperative care and 
beyond – for remote consultation.

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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Nordisk BørNeaNæstesikursus
køBeNhavN, rigshospitalet, 19.-21. jaNuar 2007 
for aNæstesisygeplejersker og yNgre aNæstesiologer

Arrangør: Anæstesiklinikkerne i Juliane Marie Centret og HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
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Tilmelding fra 1. juni 2006 på www.boerneanaestesi.dk

fredag deN 19. jaNuar 2007

12.00-14.00 Registrering, kaffe, sodavand og sandwich. Udstilling
14.00-15.00 Pædiatrisk anatomi og fysiologi
15.00-16.00 Luftvejshåndtering
16.00-17.00 Kaffe og udstilling
17.00-17.45 Anæstesi til børn med luftvejsinfektion, astmatisk bronchitis
18.00-19.00 Modtagelse af børn med brandsår

lørdag deN 20. jaNuar 2007

08.30-09.30 Pædiatrisk farmakologi
09.30-10.30 Allergi i relation til børneanæstesi
10.30-11.15 Kaffe og udstilling
11.15-12.45 Væskebehandling af børn, bl.a. kirurgiske og septiske
12.45-14.00 Frokost og udstilling
14.00-17.00 Workshops ■■■
19.00-  Fælles middagsarrangement i København

søNdag deN 21. jaNuar 2007

08.30-09.15 Neonatal resuscitation
09.15-10.00 Transport af nyfødte
10.00-10.30 Kaffepause
10.30-11.15 Anæstesi til børn med kongenit hjertesygdom
11.15-12.00 Traumemodtagelse af det tilskadekomne barn
12.00-13.00 Frokost
13.00-13.45 Modtagelse og induktion af det urolige barn
13.45-14.30 Smertebehandling af børn
14.30-15.00 Evaluering og afslutning

■Workshop 1
Modtagelse af barn til anæstesi
Luftvejshåndtering
Det hjertesyge barn, cases
Genoplivning af børn, inkl. neonatal

■Workshop 2
Intravenøs adgang
Downs syndrom, andre syndromer
Fremstilling til anæstesi, cases
Smertebehandling, cases

■Workshop 3
Præoperativ vurdering, for-
   beredelse, specielle syndromer
Anæstesi v. kredsløbssvigt, cases
I.v. contra inhalation
Traumer, cases



www.dameca.dk
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Siesta i TS
Nyt anæstesiapparat
fra Dameca

integration
innovation
inspiration

Integreret gasmonitor
Innovativ touch screen interface
Integreret patientsystem
Inspirerende anæstesi arbejdsstation
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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.nu

kommende DASAIM Årsmøde
DASAIMs Årsmøde 2006: 

2.-4. november (københavn)
DASAIMs Årsmøde 2007: 

8.-10. november (københavn)
DASAIMs Årsmøde 2008: 

6.-8. november (københavn)
DASAIMs Årsmøde 2009: 

5.-7. november (københavn)

Basal ekkokardiografi

Formål:   Indføring i basal ekkokardiografi med hovedvægt på 
 ”Focus Assesed Transthorakal Echo” = FATE
Målgruppe:  Anæstesiologer med ingen eller beskedent kendskab 
 til ekkokardiografi
Sted:   Skejby Sygehus, lokale 4 
Tid:   9. og 10. oktober 2006 
Kursusledere:  Kim. M. Larsen og Erik Sloth
Pris:   Kr 2.700,00 incl. frokost
Undervisere:  Anæstesiologer med ekkoerfaring samt kardiologer
Tilmelding:  Til sekretær Tina Calundann, sekretariat@dasaim.dk  
  AN-OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 
 2100 København Ø, tlf. 3545 6602

Program
Dag 1:
10:00-10:15  Kaffe og introduktion
10:15-11:00  Basal ultralydsteori. Fortid, nutid og fremtid
11:00-11:10  Strække ben pause
11:10-12:00  Focus Assessed Transthoracic Ultrasound (FATE) 
 - hvordan laver man en transthorakal ekko? Incl. demonstration
12:00-12:45  Frokost
12:45-14:00  Hands on TTE
14:00-14:45  Ekkokardiografi til hæmodynamisk optimering
14:45-15:15  Cases
15:15-15:30  Kaffe
15:30-16:15  Den transoesophagale undersøgelse 
16:15-17:30  Hands on TTE
19.00-   Sponsoreret middag

Dag 2:
09:00-10:00  Kaffe og cases
09:30-10:30  Basal Doppler-ekkokardiografi incl. demonstration
10:30-10:45  Kaffe 
10:45-11:45  Systolisk og diastolisk funktion og dysfunktion (TTE/TEE) 
 (kardiolog)
11:45-12:30  Hands on TTE
12:30-13:00  Frokost
13:00-14:00  Vurdering af valvulopati (TTE/TEE) (kardiolog)
14:00-14:30  Cases
14:30-15:00  Kaffe og evaluering
15:00-16:00  Hands on TTE, small talk

YY
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Pas på dem vi holder af!

Forkortet produktresumé for Sevorane®

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

Overlegen kvalitet
Alsidig i anvendelse
SpO₂ sensorer i forskellige størrelser
Let at bruge

Sensing for Humans
www.envitec-dk.com
www.envitec.com

Det mest alsidige "patient til patient"
puls oximeter til spot check 
og kort tids monitorering

Lille i Størrelse
Stor i Anvendelse 

TGm Teknik A/S
Sankt Knuds Vej 37
DK-1903 Frederiksberg C
Telefon +45 43 96 95 95
Fax +45 43 96 98 98
tgm@tgm-teknik.dk
www.tgm-teknik.dk

SoftTip® large

FingerClip small

SoftTip® medium

FingerClip large

Afsender:
DASAIM
H:S Rigshospitalet
AN/OP, HOC 4231
2100 København Ø
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