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… glemt hvor tiden blev af
Der har været en del invitationer
og også en fra dig – måske
Men jeg ventede på miraklet
på at miraklet skulle ske
Niels Skousen

Ja, der er mange, der venter, men ikke Per P. Bredmose i Australien – der er 
fuld fart frem, i luften, i fagligheden og på mailen. En drøm af en samarbejds-
partner for en redaktør. Se først forsiden og med den på nethinden, læs så 
indlæg om præhospital indsats på den anden side af jorden. Martin Smede-
bøl bevæger sig også en del omkring og vi skal høre lidt om, hvordan man 
bedøver en elefant. OG JO, et job i Etiopien kan vi skam også byde på!

Det lange seje træk – intensiv uddannelsen i SSAI er ved at blive en in-
stitution og jeg synes det er flot, at man formår at holde processen i gang. 
Det er nu tid til indkaldelse af et nyt kuld - opslag i bladet.

Forskernetværket bringer indlæg om deres seneste workshop. Vi har 
nogle interessante oplæg om basale elementer af vores hverdag. Fra Holbæk 
skriver Bodil Thorsager et debat oplæg omkring anæstesiuddannelsen og 
Jens Bartholdy bringer en afklaring af ASA-vurderingen. Preben Berthelsen 
tager fat på rettidig omhu. Der er med andre ord en sand sværm af aktiviteter 
som indrapporteres. Ja, der er en hel del du bliver nødt til at læse denne 
gang - det lover godt for anæstesiologerne og for DASAIM.

Call for abstract – det lyder godt, men det bedste er svarene. Der er de 
seneste år indkommet en fantastisk flot samling af arbejder til præsentation 
på DASAIMs årsmøde. I, der bidrager skal bare vide, at I er så vigtige for 
DASAIM, at det faktisk er uden sidestykke. Vi håber, at mange atter i år vil 
melde ind. Igen i år skal abstracts sendes via hjemmesiden. 

På nettet har vi fået et historisk hjørne – følg link fra forsiden til de inte-
ressante lydfiler.

Stig Yndgaard

       541 - 072 
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generalforsamling DAo
Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers 
Organisation torsdag d. 2. november 2006, kl. 16.00-17.30 på 
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge 
vedtægter.

generalforsamling DASAIM
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæ-
stesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 2. november 2006,  
kl. 19.00-22.30 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og 
uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. 
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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 15.

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
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tilmeldingsblanket
DASAIMs årsmøde 2006, 2.-4. november

Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S

Titel:  Navn:

Adresse:  Postnr. & by:

Navn på evt. ledsager:  Hospital/firma:

E-mail:

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

                                                                                                     Mødepakke                                 Dagsbillet
                                        Tors.: ■   Fre.: ■   Lør.: ■
 Inden efter Inden efter
  2/10 2/10  2/10 2/10                            Beløb

DASAIM-medlem, ikke speciallæge og stud.med. 550,- ■  1100,- ■  250,- ■   500,- ■  
DASAIM-medlem, speciallæge 1500,- ■   2000,- ■   700,- ■   900,- ■  
Andre 2500,- ■   3100,- ■  1200,- ■   1500,- ■  

Frokostsymposium glaxoSmithkline 3/11 ■

Aftenarrangementer  Deltager ledsager         Firma-deltager
torsdag d. 2. november - Aften-buffet  150,- ■   200,- ■   375,- ■ 
Fredag d. 3. november - Festmiddag og revy  350,- ■   350,- ■   900,- ■ 

                                 totAl:

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

HUSk at angive tydeligt navn på indbetalingen!
Det samlede beløb: ■ overføres til BG Bank 9570 807-7193
 ■ vedlægges i check, udstedt til DASAIM
 ■ ønskes trukket på Dankort:  Oplys kortnr.: udløbsdato:

  kontrolciffer: underskrift:

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

■ Standard enkeltværelse kr. 1.415,-   ■ Standard dobbeltværelse kr. 1.515,- pr. nat inkl. morgenbuffet

Ankomst dato: Afrejse dato:                                             
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torSDAg 
08.00 -  registrering

09.00 – 10.00 Den �. Bjørn Ibsen-forelæsning
 Titel: ?
 v/ Jukka Takala
 Moderator: Kurt Espersen

10.00 – 10.30 Udstilling – kaffe

10.30 – 11.00 SSAI præsentation af ny fælles-skandinavisk konsensus for præhospital luftvejshåndtering 
 v/ Peter A. Berlac 
 Moderator: Freddy Lippert

 PONV og akupressur
 v/ Birgitte Majholm 
 Moderator: Ann Møller

 Rocuronium allergi
 v/ Tom Heier. 
 Moderator: Hans Kirkegaard

 Specialist – hva’ så?
 v/ Toke Bek 
 Moderator: Anja Mitchell

11.00 – 12.00 Udstilling – sandwich/vand i udstillingsområdet

11.00 – 12.00 Bag posteren

12.00 – 13.30 Præhospital brug af ultralyd – pro et contra
 v/ Erik Sloth (pro) og Christian Waydhas (contra) 
 Moderator: Lars Knudsen

 Anæstesi til sectio
 - Fasteregler og aspirationsprofylakse v/ Ulla Bang
 - Organisation og anæstesivalg v/ Søren Helbo Hansen
 - Regional anæstesi v/ Yvonne Rasmussen
 - Generel anæstesi v/ Ladawan Holk
 Moderator: Desiree Rosenborg

 Transfusions-strategi
 - Blot en blodtransfusion? v/ Hans Jørgen Nielsen
 - Blodbesparende procedurer ved kirurgi v/ Kåre Sander
 Moderator: Eigil Nygaard

 Etikken i arbejde: Lægeløftet og samarbejdet på operationsstuen
 v/ Jens Hillingsøe, Hans-Henrik Bülow
 Moderator: Mogens K. Skadborg

progrAM For DASAIMs ÅrSMØDe 2006
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torSDAg
 Intensiv terapi til neurologiske patienter og til patienter, med højre rygmarvsskader
 v/ Karen-Lise Welling og Ulrik Skram
 Moderator: Bjarne Sonne

13.30 – 14.00 Udstilling – kaffe

14.00 – 15.30 Posterdiskussion (3-4 parallelle sessioner afhængigt af antal abstracts)

15.30 – 16.00 Udstilling – kaffe + frugt eller lign.

16.00 – 17.30 FYA-symposium: Når patienten dikterer lægen 
 – debat om den medicinske ekspertrolle vs. patientens krav til behandling 
 v/ Peter Rossel
 Moderator: Tina Horsted

 DAO generalforsamling

 Fremtidens akutbetjening 
 v/ Freddy Lippert
 Moderator: Jakob Trier Møller

17.30 – 18.15 Gruppesamling: 
 - Intensivudvalget
 - Videreuddannelsesudvalget;Forskningstræning
 - FYA 20 år: FYA byder på jubilæumsforedrag ved Torben Mogensen 
   og et glas champagne

18.15 – 19.00 Middag

19.00 – 22.30 DASAIM generalforsamling

FreDAg 
07.30 - registrering

08.00 – 08.30 Postoperativ hypoxæmi: årsag og virkning
 v/ Bodil Steen Rasmussen 
 Moderator: Claus Andersen

 Alternativ teknik til suxamethonium ved rapid-sequence induction 
 v/ Tom Heier
 Moderator: Hans Kirkegaard

 Den vanskelige luftvej 
 v/ Lars Hyldborg Lundstrøm
 Moderator: Susanne Ilkjær

 Coxibs, NSAID og myokardieinfarkt. Hvad nyt? 
 v/ Søren Paaske Johnsen
 Moderator: Gitte Juhl

08.30 – 09.00 Udstilling – kaffe
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FreDAg
09.00 – 09.30 Anaesthesia for the obese obstetric patient 
 v/ Geraldine O’Sullivan
 Moderator: Eva Weitling

 Helikoptertjenesten i Sønderjylland – status efter 18 måneder 
 v/ Holger Armonies
 Moderator: Matthias Giebner

 Nationalt indikatorprojekt (akut kirurgi) 
 v/ Egon Hansen
 Moderator: Ann Møller

 Eldicus-studiet – intensiv medicinsk terapi til ældre 
 v/ Anne Lippert
 Moderator: Jakob Steen Andersen

09.30 – 10.00 Udstilling – kaffe

10.00 – 12.00 ACTA foredragskonkurrence – sponseret af SSAI og Novo Nordisk
 Moderator: Else Tønnesen

12.00 – 12.45 Frokostsymposium - glaxoSmithkline
 Udstilling – sandwich/vand i udstillingsområdet

12.45 – 14.15 Simulation; statuspræsentation + hands on-stationer
 v/ Videreudd.udv. 
 Moderator: Doris Østergaard

 Kronisk smertebehandling
 - Opioider til den kroniske smertebehandling. Er det lege artis eller bliver vi for
   påvirket af industrien? v/ Ole Bo Hansen
 - Langtidsbehandling med opioider. Hvad er problemet? v/ Jette Højsted 
 Moderatorer: Anders Schou Olesen og Markku Vuorela

 Forskning – nye muligheder for at kombinere forskning med klinisk arbejde
 - Det typiske ph.d.-forløb v/ Vibeke Jørgensen
 - Ph.d.-uddannelsen kombineret med klinisk uddannelse v/ Jens Aage Kølsen Petersen
 - Ph.d.-uddannelsen efter speciallægeanerkendelse v/ Bodil Steen Rasmussen
 - Forskning uden ph.d.-uddannelse v/ Lise Schlünzen
 - Fremtidens forsker inden for anæstesiologi. Nye muligheder for at kombinere forskning
   med klinisk uddannelse v/ Else Tønnesen
 - Forskningstræningselementet i speciallægeuddannelsen. Status for de 3 regioner v/ Hans Ole Holdgaard
 Moderator: Palle Toft

 Børneanæstesi og intensiv terapi
 - Kortlægning af børneanæstesi og børneintensiv terapi I Danmark v/ Søren Kjærgaard
 - Apnøprofylakse og postoperativ observation af expremature v/ Søren W-Larsen
 - Sedation af børn til mindre kirurgiske indgreb og på intensiv v/ Lars Rybro
 Moderator: Torsten Lauritsen

14.15 – 14.40 Udstilling – kaffe 
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FreDAg
14.40 – 15.10 Postpartum Haemorrhage
 v/ Geraldine O’Sullivan
 Moderator: Desiree Rosenborg

 DAD output 
 v/ Ann Møller
 Moderator: Jørn Wetterslev

 Regional anæstesi: Evidens og praksis 
 v/ Bille Bjarne Kristensen
 Moderator: Ole Mathiesen

 Mass disaster: How to prepare for terrorist attack and other mass disaster – the London experience 
 v/ Gareth Davies
 Moderator: Lars Knudsen

15.10 – 15.15 kort pause

15.15 – 15.45 Prehospital doctors. How to educate and train for the prehospital environment 
 v/ Gareth Davies
 Moderator: Lars Knudsen

 Akut blødning. Nye rekommandationer 
 v/ Jakob Stensballe
 Moderator: Anne Øberg

 Erfaringer med pacinggrupper 
 v/ Anders Schou Olesen
 Moderator Ole Bo Hansen

 ”Guidelines �00�” – the process towards new paediatric guidelines 
 v/ Dominique Biarent 
 Moderator: Torsten Lauritsen

15.45 – 18.00 pAUSe

18.00 – 19.00 Den �8. Husfeldt-forelæsning 
 ”Lægekunst – at handle og at være“
 v/ Ole Johannes Hartling
 Moderator: Hans Kirkegaard

19.00 – 02.00 Middag, revy, prisoverrækkelser, fest

lØrDAg 
08.45 - registrering

09.00 – 09.45 Surviving Sepsis Campaign – status 
 v/ Sepsis-styregruppen: Kim M. Larsen, Torben Steensgaard Andersen, George Michagin
 Moderator: Lone Møller Poulsen
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lØrDAg
09.45 – 10.00 kaffepause

10.00 – 12.00 Det perioperative forløb for den ældre patient
 - Anaesthesia for the elderly patient. What are the challenges? v/ Andrew M. Severn
 - Intravenous anaesthesia for the elderly patient v/ J. Vuyk
 - The perioperative period and the elderly patient v/ Nicolai Bang Foss
 Moderatorer: Lars Rasmussen og Ann Møller

 Kredsløb og hemodynamik
 - Kredsløbsbehandling ved sepsis – hvad gør en forskel? v/ Anders Perner
 - Hemodynamisk monitorering – en opdatering v/ Kim M. Larsen
 Moderator: 

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.30 Anæstesi til den adipøse patient 
 v/ Flemming Svendsen
 Moderator: Louise Rovsing

 Perioperativ optimering 
 v/ Andrew Rhodes
 Moderator: Ebbe Rønholm

13.30 – 13.45 kaffepause

13.45 – 14.30 Det vigtigste, der er sket indenfor vores fag det seneste år
 v/ Palle Toft, Else Tønnesen, Niels H. Secher
 Moderator: Lars S. Rasmussen

14.30 – 14.35 kort pause

14.35 – 15.30 Ledelse af professionelle
 v/ Peter Kragh Jespersen
 Moderator: Hans Kirkegaard

Hovedsponsorer:
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Foredragsholdere og mødeledere på årsmødet 2006
• Andersen, Claus, overlæge, anæstesiafd., Odense Universitetshospital
• Andersen, Jakob Steen, overlæge, ITA, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet
• Andersen, Torben Steensgaard, overlæge, anæstesiafd., Vejle Sygehus
• Armonies, Holger Fritz, overlæge, anæstesiafd., Aabenraa Sygehus
• Bang, Ulla, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Bek, Toke, ledende overlæge, dr.med., professor, øjenafd., Århus Universitetshospital
• Berlac, Peter Anthony, overlæge, anæstesi- og operationsafd., Hillerød Sygehus
• Biarent, Dominique, MD, Paediatric Intensive Care, Hôpital Universitaire des Enfants, Brussels
• Bülow, Hans-Henrik, overlæge, intensivafd., Sygehus Vestsjælland, Holbæk
• Davies, Gareth, London, 
• Espersen, Kurt, overlæge, ITA, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet
• Foss, Nicolai Bang, reservelæge, anæstesiafd., H:S Hvidovre Hospital
• Giebner, Matthias, overlæge, anæstesiafd., Aabenraa Sygehus
• Hansen, Egon, overlæge, anæstesiafd., KAS Herlev
• Hansen, Ole Bo, overlæge, anæstesiafd., Sygehus Vestsjælland, Holbæk
• Hansen, Søren Helbo, overlæge, anæstesiafd., Odense Universitetshospital
• Hartling, Ole Johannes, ledende overlæge, dr.med., klinisk fysiologisk afd., Vejle Sygehus
• Heier, Tom, overlæge, dr.med., Ullevål Universitetssykehus, Oslo
• Hillingsøe, Jens, afdelingslæge, kir.gas. og transplant.klinik, H:S Rigshospitalet
• Holdgaard, Hans Ole, overlæge, Anæstesisektor Nordjylland
• Holk, Ladawan, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
• Horsted, Tina I., reservelæge, H:S Rigshospitalet
• Højsted, Jette, overlæge, H:S Tværfaglig Smertecenter, H:S Rigshospitalet
• Ilkjær, Susanne, afdelingslæge, ph.d., anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Jespersen, Peter Kragh, lektor, Aalborg Universitet, Institut for økonomi, politik og forvaltning
• Johnsen, Søren Paaske, forskningsleder, ph.d., Århus Universitet , klinisk epidemiolgisk afd.
• Juhl, Gitte, afdelingslæge, Tværfagligt Smertecenter, KAS Herlev
• Jørgensen, Vibeke, reservelæge, anæstesiafd., KAS Herlev
• Kirkegaard, Hans, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Kjærgaard, Søren, overlæge, ph.d., Anæstesisektor Nordjylland, afd. 1
• Kristensen, Bjarne Billy, overlæge, anæstesiafd., H:S Hvidovre Hospital
• Larsen, Kim M., overlæge, intensivafd., Århus Universitetshospital
• Lauritsen, Torsten, afdelingslæge, AN-OP, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet
• Lippert, Anne, overlæge, anæstesi- og intensivafd., KAS Herlev
• Lippert, Freddy, overlæge AN-OP, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet og præhospitalleder H:S
• Knudsen, Lars, afdelingslæge, ph.d., anæstesiafd., Århus Universitetshospital
• Lundstrøm, Lars Hyldborg, reservelæge, anæstesi- og intensivafd., KAS Herlev
• Majholm, Birgitte, reservelæge, anæstesi- og intensivafd., KAS Herlev
• Mathiesen, Ole, afdelingslæge, operations- og anæstesiafd., KAS Glostrup
• Michagin, George, overlæge, anæstesiafd., Odense Universitetshospital
• Mitchell, Anja, afdelingslæge, anæstesi- og intensivafd., KAS Herlev
• Møller, Ann, overlæge, anæstesi- og intensivafd., KAS Herlev
• Møller, Jakob Trier, klinikchef, overlæge, dr.med., AN-OP, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet
• Nielsen, Hans Jørgen, overlæge, professor, dr.med., gastroenheden, kir. sekt., H:S Hvidovre Hospital
• Nygaard, Eigil, overlæge, anæstesi- og intensivafd., KAS Gentofte
• Olesen, Anders Schou, ledende overlæge, Anæstesisektor Nordjylland, Smerteklinikken
• O’Sullivan, Geraldine, MD, FRCA, Dept. of Anaesthesia, St. Thomas’ Hospital, London
• Perner, Anders, læge, ph.d.
• Petersen, Jens Aage Kølsen, reservelæge, ph.d., Århus Universitetshospital
• Poulsen, Lone Møller, overlæge, anæstesi- og intensivafd., KAS Gentofte
• Rasmussen, Bodil Steen, overlæge, Anæstesisektor Nordjylland
• Rasmussen, Lars S., overlæge, ph.d., AN-OP, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet
• Rasmussen, Yvonne, overlæge, anæstesiafd., H:S Hvidovre Hospital
• Rhodes, Andrew, Dr., Consultant in Intensive Care Medicine, St George’s Hospital, London
• Rosenborg, Desiree, overlæge, AN-OP, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet
• Rossel, Peter, lektor, mag.art., afd. for medicinsk videnskabsteori, Københavns Universitet
• Rovsing, Louise, afdelingslæge, operations- og anæstesiafd., KAS Glostrup
• Rybro, Lars, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Rønholm, Ebbe, ledende overlæge, dr.med., anæstesiologisk afd., Fredericia og Kolding Sygehus
• Sander, Kåre M., overlæge, dr.med., thoraxkirurgisk klinik, H:S Rigshospitalet
• Schlünzen, Lise, afdelingslæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Secher, Niels Henry, professor, overlæge, dr.med., AN-OP, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet
• Severn, Andrew M., Consultant Anaesthetist, Royal Lancaster Infirmary, Lancaster
• Skadborg, Mogens K., ledende overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Sloth, Erik, overlæge, dr.med., ph.d., anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus
• Stensballe, Jakob, klin.asst., AN-OP, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet
• Svendsen, Flemming M., overlæge, Anæstesisektor Nordjylland
• Takala, Jukka, professor, chief physician, Dept. of Intensive Care Medicine, University Hospital, Bern, Switzerland
• Toft, Palle, professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
• Tønnesen, Else, professor, overlæge, dr.med., intensivafd., Århus Universitetshospital
• Voyk, Jaap, MD, ph.d., Dept. of Anesthesiology, Leiden University Medical Center, The Netherlands
• Vuorela, Markku J., overlæge, anæstesiafd., Sygehus Fyn, Svendborg
• Walther-Larsen, Søren, overlæge, AN-OP, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet
• Waydhas, Christian, 
• Weitling, Eva, overlæge, anæstesiafd., Kolding Sygehus
• Wetterslev, Jørn, overlæge, ph.d., Copenhagen Trial Unit, H:S Rigshospitalet
• Lauritsen, Anne Øberg, afdelingslæge, operations- og anæstesiafd., KAS Glostrup
• Østergaard, Doris, overlæge, anæstesi- og intensivafd., KAS Herlev
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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.
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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
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DASAIMs 
forskningsinitiativ
På DASAIMs generalforsamling den 3. 
november 2005 vedtog man at hensætte 
kr. 200.000 af årets overskud til forsknings-
formål.

Der indkaldes hermed ansøgninger til 
dette forskningsinitiativ. Støtte ydes til 
anæstesiologiske forskningsaktiviteter 
indenfor anæstesi, intensiv medicin, præ-
hospitalbehandling og smertebehandling. 
Ansøger skal være medlem af DASAIM.

Uddelingen foregår efter indstilling fra 
forskningsudvalget. Der ydes primært 
støtte til driftsmidler. Der ydes ikke støtte 
til deltagelse i kongresser. Der forelig-
ger ansøgningsskema som kan hentes på 
www.dasaim.dk . Som det fremgår af ske-
maet skal ansøgningen tillige indeholde 
en kort beskrivelse af projektet (250 ord) 
og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side 
med reference til 3 publicerede eller ac-
cepterede artikler).

Uddelingen finder sted i forbindelse 
med DASAIMs årsmøde.

Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til: 
Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 
4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 
2100 København Ø. Ansøgningsfristen er 
1. oktober 2006.

en tsumani af fedme breder sig ud 
over jorden…
Ifølge WHO er der en fedmeepidemi over 
os - der bliver flere og flere svært over-
vægtige mennesker med et body mass 
index (BMI) ≥ 30 kg/m 2 (BMI = vægt 
(kg)/(højde (m)) 2 ), som er WHO’s al-
ment accepterede definition på fedme. 
Hvis den nuværende alarmerende udvik-
ling fortsætter, vil op mod en tredjedel af 
alle voksne europæere være fede inden 
2030. De nyeste opgørelser fra 2001 vi-
ser, at omkring 15% af alle voksne i Dan-
mark er fede med et BMI over 30. Hos 
unge mænd og kvinder på 16-18 år er 
syv procent fede. I flere opgørelser over 
danske forhold er der i forekomsten af 
svær overvægt påvist stigninger, der er 
sammenlignelige med stigningerne i flere 
andre europæiske lande (1). I USA er 65% 
af befolkningen overvægtige (BMI over 
25), 30% er fede (BMI over 30) og 5% er 
ekstremt fede  (BMI over 35), og disse tal 
viser ikke faldende tendens i måleperioden 
1999 - 2002 (2). Både i USA og i Europa 
er der bekymring over udviklingen, og 
det forsøges at dæmme op mod denne 
tsumani af fedme (3).

Bariatrisk medicin
Behandling af svært overvægtige patienter 
stiller nye og store krav til sygehusvæsenet. 
Man har foreslået betegnelsen bariatrisk 
medicin, idet denne betegnelse - endnu 
- ikke er negativt værdiladet. Der stilles 
nye krav til sygehusudstyr: senge, wc-
stole, kørestole, vægte, løfteanordninger, 
operationsborde, ambulancer, større døre, 
etc. (4,5). Det er omkostningskrævende 

- en normal rullestol koster ca. 5000 kr., 
mens en specialrullestol til overvægtige 
kan koste 30.000 kr. Overvægtige patien-
ter stiller også ekstra krav til personalets 
fysiske og psykiske arbejdskapacitet og 
empati. Svært overvægtige patienter er 
også disponeret for mange følgetilstande: 
søvnapnø, atelektaser, diabetes, hyperten-
sion, lungeemboli, etc.(6,7,8,9). Dog kan 
stor kirurgi godt gennemføres på meget 
overvægtige patienter (10). ”For the first 
time in history, the world’s total of over-
weight people equals the total of those 
who are underfed. Up to 1.2bn people 
eat more than they need, and as many 
go hungry each day”.  (The Guardian, 
March 2000).  

Bedøvelse af elefanter, næsehorn, 
giraffer, hvalrosser…
For en anæstesiolog kan det være in-
teressant at vide lidt om, hvordan man 
kan bedøve store dyr. På Internettet kan 
findes mange beskrivelser - mest som 
case-historier (11,12,13). En afrikansk 
elefant kan veje op til 7 tons. Årsagerne 
til at man bedøver en elefant kan være 
mange: behov for at flytte den, diagnostik, 
blodprøvetagning, behandling - pedicure, 
tandbehandling, traumer, cataractopera-
tion, kastration, sectio, hernieoperation, 
amputation, etc. Større intraabdominale 
operationer er forbundet med stor risiko 
for komplikationer. Man vil altid overveje, 
om man kan nøjes med sedation og undgå 
tung anæstesi. 

Induktion af anæstesi foregår oftest med 
ultrastærkt virkende morfinlignende stof-
fer som etorphin eller carfentanyl. Elefan-

Hvordan man bedøver 
en elefant…
Martin Smedebøl, overlæge, anæstesiafdelingen, Kalundborg Sygehus. 
Carsten Grøndahl, dyrlæge i Københavns Zoo, ph.d., timelønnet lektor i anæstesi på 
Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole

Dedikeret til DASInFo’s afgående redaktør Stig yndgaard for hans gode indsats 
for at gøre bladet interessant for medlemmerne af DASAIM.



18 · DASINFO · Juli �006

ter og næsehorn er meget følsomme for 
disse højpotente opioider - dosen ligger i 
nærheden af 1 mg/tons (til sammenligning 
skal der samme dosis etorfin til at immobi-
lisere en 60 kg dåhjort, som til et 2½ tons 
næsehorn.) Vedligeholdelsen af anæstesi 
kan være med gentagne injektioner af 
disse eller andre medikamina - f.eks. alfa2- 
adrenoreceptoragonister som detomidin 
- eller med brug af inhalationsanæstetika 
som halotan, isofluran eller sevofluran. 
Alfa2-adrenerge agonister er potente CNS-
virksomme farmaka med sedative, analge-
tiske og muskelrelakserende egenskaber. 
Selv i normale doser ses udtalt vasokon-
striktion, bradycardi og stærkt forlænget 
cirkulationstid. I høje doser kan stofferne 
hæmme kredsløb og respiration i kritisk 
grad, og hæmme temperatureguleringen. 
Udviklingen af specifikke antagonister har 
øget anvendeligheden af alfa2-adrenerge 
agonister til dyreanæstesi. 

Det er af stor vigtighed at kunne re-
vertere anæstesien når indgrebet er slut, 
derfor anvendes hyppigst farmaka med 
tilgængelige antidoter, så opvågningen 
bliver meget kort, og dyret hurtigt kom-
mer på benene igen. Når kropsvægten er 
over 2 tons sker der hurtigt skader på de 
lavest liggende muskler, og myositis som 

følge af hypoperfusion er en meget frygtet 
og ofte fatal komplikation til anæstesi af 
meget tunge dyr.

Oftest foretrækkes spontan ventilation 
evt. med ilttilskud, men der er også beskre-
vet intubation og mekanisk ventilation. Til 
en elefant på 4 tons kan man parallelkoble 
2 veterinære anæstesiapparater, som ty-
pisk hver har en 30 liters ventilationsbal-
lon. Der findes også enklere metoder til at 
overtryksventilere og tilføre ilt. En elefant 
trækker normalt vejret gennem snablen, 
men intubation foregår via munden. En 
elefantsize endotrachealtubes dimensioner 
er 1 meter i længden med en intern diame-

ter på 3-4 cm. Intubation foregår manuelt 
med hjælp af følelsen uden synets hjælp, 
f.eks. kan en sonde først føres ned som 
guidewire. Der er dog også mulighed for 
at bruge et fiberscope. To parallelkoblede 
”demand-valves” til heste har været an-
vendt til ventilation af elefanter. Elefanter 
har intet pleuraspace og bl.a. derfor kan de 
kun vanskeligt trække vejret liggende på 
sternum - elefanter skal ligge i sideleje.

Monitoreringsmæssigt er der mulighed 
for at bruge samme udstyr som til human 
anæstesi: EKG, iltsaturation, intraarterielt 
blodtryk, arteriel blodgasmåling, tempe-
ratur, puls, capnografi, etc. Mange af de 
vitale parametre minder meget om hu-
mane værdier. Et elefanthjerte kan veje 
28 kg og slår med en hvilefrekvens på ca. 
30. Elefanthud kan være op til 4,5 cm tyk, 
men der er mulighed for veneadgang f.eks. 
bag ørene, hvor huden er tyndere. 

Veterinær anæstesi indebærer samme 
risici som human anæstesi f.eks. aspira-
tion, luftvejsobstruktion, central respira-
tionsdepression, hypotension, faldskader, 
etc. Og komplikationerne er sværere at 
forbygge og behandle hos dyr. Der er også 
komplikationer, som er specifikke for dyr 
f.eks. trommesyge (bloat) og stressindu-
ceret myopati (capture myopathy). Derfor 

Elefant med benprotese. 
Foden blev amputeret ved en 3 timer lang 

operation i Hang Chat elefanthospital i 
Thailand i 1999. Elefanten havde trådt 

på en landmine i Burma.

Elefant, som måske er 
på vej til dyrlægen…
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er mortatiteten ved anæstesi af store dyr 
relativ høj, skønsmæssigt op imod 5%. 
(14,15,16). 

Giraffer anses for at være meget svære 
at bedøve pga. stor tendens til opkastning 
og aspiration, problemer med at oprethol-
de frie luftveje pga. de anatomiske forhold 
og tendens til kramper i halsmuskulatu-
ren, og ofte et uroligt anæstesiforløb med 
stor risiko for selvmutilation (17). Typisk 
fastes giraffer i 3 døgn og tørstes i 1 døgn 
inden totalanæstesi - dette for at undgå 
fatal aspirationspneumoni, men er hård 
kost for patienten. Giraffens hoved lejres 
også 1-1½ meter over hjerteniveau for at 
undgå for højt blodtryk i hjernen under 
anæstesien. Hvalrosser i vægtklassen op til 
1,8 tons kunne bedøves op til over 6 timer 
med en mortalitet på 7%. Interessant er, at 
man målte etorphin-induceret apnø på op 
til 26 minutter, men hvalrosser er jo vant 
til apnøperiode på omkring 10 minutter 
under dykning (18,19).

etorphine, Carfentanil og 
gidseltragedien i Moskva
Opium har været kendt tilbage til det gam-
le Ægypten flere årtusinde f. Kr. Alkaloidet 
morfin blev syntetiseret for 200 år siden 
(Frederick Sertürner 1806). Siden er der 
syntetiseret en mængde morfinanaloger. 
I 1963 fremstillede Bentley og Hardy i 
Edinburgh etorphin syntetisk - og efter 
sigende oplevede de en uventet kraftig 
effekt på sig selv i forløbet af processen. 
Historien skulle være, at de rørte rundt 
i tekoppen med en plasticpind, hvorpå 
der var lidt etorphin, hvilket medførte en 
betydelig almenpåvirkning og respirati-
onsdæmpning. 

Etorphin (Immobilon, M99) angives 
at være 1000 til 8000 gange mere virk-
somt end morfin. Det er kun godkendt 
til veterinær anvendelse ved bedøvelse 
af store dyr som elefanter. Diprenorphin 
(M5050) bruges som antagonist i forholdet 
1:1,3). Diprenorfin har desværre en ret 
kort halveringstid hos de fleste dyr, og da 
en del af etorfinet udskilles uomdannet i 
galden ses ofte ”renarkotisering” efter 
optagelse af etorfin fra tyndtarmen, når 
diprenorfinet er elimineret. For at undgå 

dette anvendes til tider naltrexon (forhol-
det 1:30-50), her ses så lang virknings-
varighed at dyret er beskyttet mod den 
enterohepatiske recykling af etorfinet. Da 
etorphin er så potent, er der meget strikte 
regler for anvendelsen af det. Det kræves 
altid, at der er 2 lægeligt uddannede til 
stede under anvendelsen, idet fejlagtig 
brug af Etorphin - f.eks. stænk i øjet - kan 
medføre dødelig respirationsdepression. 
Antidot (naloxon) i tilstrækkelig dosis skal 
være klar til øjeblikkelig anvendelse. 4-6 
mg etorphin kan på 10 minutter bringe en 
4 tons elefant i generel anæstesi (15,21). 
LD50 for mennesker angives at ligge på 
under 0,1 mg total dosis.

Carfentanil er en fentanylanalog og en 
af de mest potente opioider – i hvert fald 
den mest potente som bruges kommer-
cielt. Den er 10.000 gange kraftigere end 
morfin, og 100 gange mere end fentanyl. 
Den bruges til bedøvelse af store dyr – op 
til 5 mg anbefales til en 5 tons elefant (21). 
Carfentanilanæstesi medfører undertiden 
lungeødem.

Det formodes, at carfentanil blev brugt 
i aerosolform i forbindelse med gidseltag-
ningen i Moskva i 2002. Over 40 tjetjenske 
oprørere tog 900 mennesker som gidsler 
i et teater. 130 gidsler døde. Carfentanils 
korte virkningstid, lette reversibilitet og 
høje terapeutiske indeks (10600 mod 300 
for fentanyl, 86 for morfin og 3 for halotan) 
gør den teoretisk velegnet til et formål 
som i Moskva. Muligvis var redningstjene-
sten og sundhedsvæsenet ikke på forhånd 
tilstrækkelig informeret, idet naloxone, 
naltrexone og artificiel respiration anvendt 
i tide kunne have forhindret de mange 
dødsfald (20).

Indian folktale retold in poetic form by 
godfrey Saxe (1816-1887)
Denne lille fortælling, som har berørt nogle 
aspekter af anæstesi til elefanter og andre 
store dyr, afsluttes med et digt, som også 
handler om nogle aspekter af elefanten, 
men også frit kan fortolkes som handlende 
om religion, politik, kultur, prioritering i 
sundhedsvæsenet, samfundsopfattelse, 
anæstesi til store dyr og meget andet. 

It was six men of Indostan,
To learning much inclined,
Who went to see the elephant,
(Though all of them were blind),
That each by observation
Might satisfy his mind.

The first approached the elephant,
And happening to fall
Against his broad and sturdy side,
At once began to bawl:
”God bless me! But the elephant
Is very like a wall!”

The second, feeling of the tusk,
Cried: ”Ho! What have we here,
So very round and smooth and sharp?
To me ’tis very clear,
This wonder of an elephant
Is very like a spear!”

The third approached the animal,
And happening to take
The squirming trunk within his hands,
Thus boldly up and spake:
”I see,” quoth he, ”the elephant
Is very like a snake!”

The fourth reached out an eager hand,
And felt about the knee.
”What most this wondrous beast is like
Is might plain,” quoth he;
”It’s clear enough the elephant
Is very like a tree.”

The fifth, who chanced to touch the ear,
Said: ”E’en the blindest man
Can tell what this resembles most:
Deny the fact who can,
This marvel of an elephant
Is very like a fan.”

The sixth no sooner had begun
About the beast to grope,
Than seizing on the swinging tail
That fell within his scope,
”I see,” quoth he, ”the elephant
Is very like a rope.”

And so these men of Indostan
Disputed loud and long,
Each in his own opinion
Exceeding stiff and strong.
Though each was partly right,
All were in the wrong.
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sætning til min kollega i det ”beskyttede 
værksted” dokumentere, at det går helt 
fint at springe køen over som bare f… 
Man skal bare kræve at komme videre 
til et privathospital, så går det lynhurtigt 
med at finde en plads inden for det etab-
lerede sundhedssystem, og det uanset om 
det er en scanning, forundersøgelse eller 
egentlig behandling.

Grib så også i egen barm, for hvis det 
offentlige havde været en virksomhed, 
der skulle leve af tilfredse kunder, høj 
aktivitet OG provenu til f.eks. forskning 
eller produktkontrol/-udvikling og havde 
kunnet tilbyde dette, så havde hverken 
private sygeforsikringer eller selvbeta-
lere været nødvendige. Årsagen til at de 
private hospitaler fremkommer, er jo et 
klart behov forårsaget af dårlig politisk 
ledelse gennem mange år, stigende krav 
til et erhvervsliv, der skal tænke på husleje 
inventarafskrivninger markedsføring etc. 
alle ting som Torben Mogensen åbenbart 
ikke kender til. I dag er der jo DRG-tak-
sterne, som næppe er mere realistiske end 
når tåbelige politikere OG kolleger tror at 

omsætningen i speciallægepraksis er det 
samme som nettofortjeneste. De sætter 
dog nogle omkostninger i et vist relief. 
Så selv om man er ansat i en stats-/re-
gionsinstitution, så er der givet også der 
omkostninger, omsætning og fortjeneste 
at tage hensyn til - eller skal jeg sige; det 
burde der være. 

Når jeg har haft kolleger ude og vikari-
ere i praksis eller på privathospital har de 
været måbende over at DE skulle betale 
ud af deres honorar for venflon (21,- kr. 
inkl. moms) éngangs-larynxmaske (52,- 
kr. inkl. moms) og HUSLEJE. ”Det er ikke 
engang løwn!” 

Så efter min ærede kollegas udslip i 
Jyllandsposten den 2. april d.å. mangler 
der vist lidt indsigt i hverdagens barske 
realiteter. Det må også gælde på djævleøen 
og ikke kun her i det mørke Jylland, hvor 
befolkningen er som arabere, vi vil gerne 
arbejde sort, prutte om prisen og ja vi taler 
også gebrokkent dansk…

Hans Ersgaard, 
praktiserende speciallæge, Esbjerg

I forbindelse med, at lægeløftet er sat un-
der debat har flere kolleger udtalt sig til 
dagspressen om deres syn på lægeløftets 
stilling i forbindelse med terrorlovgivning, 
asylsager etc. Dette er naturligvis vanske-
lige ting, og vores kollega Torben Mo-
gensen skal lige klemme en insinuation 
ud af ærmet, som trigger mig angående 
privathospitalerne. ”Man kan frygte…” 
udtaler Torben Mogensen, (eller er citeret 
for at sige) ”…at det stiller store moralske 
krav til lægerne, hvis deres løn afhænger af, 
hvor mange operationer, de kan skaffe ind 
til ”fabrikken. Det rummer en risiko for at 
nogen fristes til at udføre operationer, der 
strengt taget ikke er nødvendige.” 

Enten er dette en utilstedelig insinuation 
uden nogen som helst bund i virkelig-
heden, eller også er det en partipolitisk 
luftning, der næppe gavner andet end at 
miskreditere de kolleger, der f.eks. kører 
i større bil end Torben Mogensen eller på 
anden måde irriterer hans politiske ego. 

Jamen, de patienter, der har ”råd” til at 
komme på privathospitalerne springer 
jo køen over. Jeg skal gerne, og i mod-

lægeløftet og den gode kollega
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rettidig omhu
I 2005 publiserede Mervyn Singer og kol-
leger resultatet af deres ”Assessment of the 
clinical effectiveness of pulmonary artery 
catheters in management of patients in in-
tensive care (PAC-Man): a randomized 
controlled study. (Harvey S et al. Lancet 
2005;366:472-7). 

Konklusion lød: ”Our findings indicate 
no clear evidence of benefit or harm by ma-
naging critically ill patients with a PAC”.

Forskerne inkluderede 1014 kritisk 
syge patienter fra 65 engelske intensive 
afdelinger i et pragmatisk studie (?) af 
fordelen ved at bruge monitorering med 
pulmonal arterie katetre. APACHE II risk 
of death score var 38, men under forsø-
get døde 67% af patienterne. APACHE 
scoren og mortaliteten var identisk hos 
de 506 patienter som blev monitoreret 
med et pulmonal arterie kateter og hos 
de 508 patienter hvor det kliniske skøn, 
undertiden og ukontrolleret /uprotokol-
leret understøttet af målinger med PiCCO, 
NICO, LiDCO eller øsophagus Doppler 
teknik, blev anvendt.

For en, som altid har troet at det var 
bedre at vide besked end at handle i blinde, 
er dette resultat skuffende. Og lykkeligvis 
sikkert heller ikke almen gyldigt.

Studiet var ”pragmatisk” - en eufemisme 
for det forhold at behandlingen, af de kri-
tisk syge patienter, ikke var defineret ud 
fra de hæmodynamiske målinger, men 
bestemt af den enkelte klinikers frie skøn. 

At forvente en gavnlig effekt af en bestemt 
monitoreringsform, uden en velgennem-
tænkt behandlingsplan, er naivt og i sig 
selv nok til at the Lancet skulle have af-
slået publikation. Det gjorde redaktøren 
heldigvis ikke. Heldigvis - fordi Singer og 
medarbejderes arbejde, ganske utilsigtet, 
illustrerer det unyttige i at kaste brønden 
til når barnet er faldet i.

Det har længe været en gåde hvorfor en 
nøje overvågning af kredsløbet, hos kritisk 
syge, sjældent har resulteret i en forbed-
ret overlevelse. Klinikernes manglende 
evner til at fortolke resultaterne fra Swan-
Ganz kateter målinger har som regel fået 
skylden for den manglende effekt. (Iberti 
et al. JAMA 1990;264:2928-, Gnaegi et 
al. Crit Care Med 1997;25:213-) Singers 
undersøgelse sandsynliggør imidlertid 
at det snarere er lægers sendrægtighed 
end deres uvidenhed som forårsager 
unødvendige dødsfald. Patienterne blev 
ikke randomiserede ved indlæggelsen 
på intensiv afdelingen, men først når kli-
nikeren følte at han havde ryggen mod 
muren. Der gik således mediant 16 timer, 
efter indlæggelsen af den kritisk syge på 
en intensiv afdeling, før det blev besluttet 
at randomisere patienten til monitorering 
med Swan-Ganz kateter eller til at fort-
sætte med uændret monitorering. Da der 
yderligere mediant gik knapt 2 timer før 
kateteret var på plads så er det vel ikke 
overraskende at hjælpen kom for sent. 
Resultatet var næsten så forudsigeligt som 
hvis forsøget havde været planlagt udført 
i 6-timers stuen.

Det er sjovt at forske!
Det må være konklusionen på Forskernetværkets Workshop, som havde verdenspremiere den 31. marts til 1. april i år. Atten 
deltagere mødte - måske ikke så talstærkt, men i hvert fald entusiastisk - op på det idyllisk beliggende kursussted Gl. Brydegaard 
ved Haarby på Sydfyn. I løbet af 23 timer blev vi præsenteret for et rigt udvalg af emner inden for anæstesiologisk forskning i 
bredeste forstand - hvilket viste sig at være bredt. Humane og dyreeksperimentelle projekter omhandlende sedation på intensiv 
afdeling, publikationstekniske overvejelser, smertebehandling ved hysterektomi, rektal mikrodialyse, hjernens funktion under 
og efter anæstesi og ved PEEP-behandling, variationer i cufftryk, lungefunktion ved respiratorbehandling, klassisk fysiologi, 
sepsis og ”inflammologi” med meget mere blev fremlagt og diskuteret, så det var en lyst, i en god og konstruktiv atmosfære. 
At indkvarteringen var hyggelig og maden fremragende, bidrog blot til at gøre oplevelsen endnu bedre.

Workshoppen blev støttet af DASAIM og Hindsgavlgruppen (DSIT og DASAIMs Intensivudv.) - og tak for det; herved blev 
det muligt at holde deltagerafgiften på et minimum. Det er håbet, at workshoppen udvikler sig til en årligt tilbagevendende 
begivenhed for landets aktive anæstesiologiske forskere med henblik på gensidig orientering og feedback.

På vegne af Forskernetværkets styregruppe Vibeke Lind Jørgensen og Kirsten Møller

At det kan nytte at udvise rettidig omhu, 
også i behandlingen af kritisk syge, viste 
Rivers og kolleger tydeligt for nogle år 
siden (Early goal-directed therapy in the 
treatment of severe sepsis or septic shock. 
NEJM 2001;345:1368-). I dette forsøg 
med septiske patienter, hvor behandlings-
planen blev defineret ud fra målinger af 
CVP, MAP og central venøs iltmætning, 
blev mortaliteten reduceret med 33% ved 
øjeblikkelig og protokolleret indgriben 
(46.5% vs 30.5%).

PS. Det naturlige sted at gøre indsigelser 
mod Singer og medarbejderes konklusio-
ner er i the Lancet. Bladet opfordrer da 
også til dialog om de publiserede arbejder, 
men akcepterer til gengæld kun indsigel-
ser/ros modtaget indenfor 14 dage efter 
en publikation.  En effektiv barriere mod 
afvigende synspunkter.

PS. Prof. Mervyn Singer er principal 
clinical investigator og korresponderende 
forfatter. Han har i flere år været meget 
skeptisk overfor nytten af Swan-Ganz må-
linger (What’s in a beat. Intensive Care 
Med 2003;29:1617-). Singer er på the ad-
visory board hos Deltex Medical (produ-
centen af CardioQ øsophagus doppler) og 
modtager af unresticted research grants 
fra Deltex). Denne interessekonflikt er 
beskrevet, med små bogstaver, lige før re-
ferencerne, men efter at artiklens budskab 
er påduttet den uforberedte læser. 

Anæstesiolog Preben G. Berthelsen
p.g.berthelsen@dadlnet.dk
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prehospital Care and Aeromedical retrieval 
i Australien
Vi forlader kysten og er på vej ind i landet. 
Regnskoven flyver op imod mig, når jeg ser 
ud, mens vi langsomt stiger til 7000 fod. 
Kan nu blot skimte øerne. Under os er alt 
dækket af frodig regnskov og længere inde 
venter bush-landet.

Er på vej tilbage til Townsville Teaching 
Hospital med en traumepatient. Hovedskade 
og thoraxtraume. A-kanyle og thoracostomi. 
Det hele er gået glat. Nu skal han bare 
overdrages til Emergency Department. Jeg 
kniber mig selv i armen: ”Jo, den er god 
nok. Det hele er virkelighed!”

Ovenstående beretning er tanker og op-
levelser på en almindelig arbejdsdag. Jeg 
har vendt snuden mod de varme lande. 
Med andre ord, jeg har forflyttet mig til 
Australien - nærmere betegnet til Towns-
ville i det nordlige Queensland.

Jobbet
Jobbeskrivelsen er ”Registrar in Preho-
spita Care and Aeromedical Retrival me-
dicine”, og er en uddannelsesstilling. Jeg 
er ansat af Careflight, som tidligere har 
opereret i 25 år i Brisbane og Sydney, 
men er ny operatør i den nordlige del af 

Queensland. Sidstnævnte har betydet, at 
en stor del af arbejdet i de første måneder 
har båret præg af at være indvolveret i 
”opstarten” af denne service. Dette har 
været en spændende administrativ (og 
politisk) udfordring.

Careflight yder flere former for service. 
En del af jobbet består af primært respons 
til alle former for ulykker på vejene og på 
de ofte fjernt beliggende stations (kæm-
pefarme). Dette foregår enten med fly 
eller helikopter. 

Der er mange ”semi-primære ture” til 
mindre hospitaler, som måske har 3 – 15 
senge, og yderst begrænset lægelig ka-
pacitet. Som oftest, har lægen kun ringe 
erfaring med primær traumebehandling. 
Når vi ankommer, foregår det som ved 
et almindeligt primært traume. Primær 
gennemgang og vurdering af rtg-bille-
der, taget af ambulancechaufføren (som 
tilfældigvis også er den lokale radiograf, 
eller i al fald den, som betjener rtg.-appa-
ratet) er standard. Adskillige gange har 
jeg gennemført helt basale procedurer 
som C-spine protection og thorocostomi 
(nej, ikke thorocotomi!) og intubation ved 
ankomsten på patienter, som har ligget i 

flere timer på disse små sygehuse eller 
skadeklinikker. Vi flyver også en del septi-
ske patienter, som har brug for inotropisk 
støtte undervejs. En stor del af opgaven 
ved en overflytning fra de små sygehuse 
og klinikker er at stabilisere patienten. Der 
er sjældent anæstesiologisk personale på 
de små steder, så der er ofte en del uløste 
opgaver til os, når vi ankommer.

Yderligere transporterer vi intensivpa-
tienter, som skal til definitiv behandling på 
universitets sygehus. Townsville Teaching 
Hospital er universitetssygehus for James 
Cook University, og har således både neu-
ro- og thoraxkirurgi. Brandsår, hjertebørn 
og spinalkirurgi flyttes til Brisbane.

transport
Over kortere afstande flyver vi ”fast re-
sponding helicopters” (Bell 412), både 
til overflytninger og til primære traumer 
samt til øerne. Over længere afstande 
(op til 2000 km) flyver vi fly (King Air). 
Sidstnævnte er via Royal Flying Doctors 
Service (RFDS), som er kendt langt ud 
over Australiens grænser. 

Der flyves både dag og nat. I helikop-
teren er der en paramedic og på Flying 
Doctors-flyet er der sygeplejerske i tillæg 
til lægen.

Grundet den langstrakte geografi i sta-
ten Queensland, er det ikke ualmindeligt 
at tilbringe 4-6 timer med patienten. I eks-
treme tilfælde varer transporterne op til 
12 timer, hvilket svarer til det første halve 
døgn på intensivafdeling, forskellen er 
blot, at det hele foregår i et fly. 

RFDS King Air
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Up to date
Algoritmer og SOPs (Standard Operational 
Procedures som svarer til vores hjemlige 
instrukser) er helt up to date og følger 
moderne behandlingsprincipper. Der er 
således ingen, der hælder til ældre udo-
kumenterede behandlingsalgoritmer for 
væskebehandling. Udførelsen af thoro-
costomi er standard på overtryksventi-
lerede traumepatienter med pneumotho-
rax, hvilket er helt up to date i henhold 
til moderne behandlingsprincipper for 
traumepatienter. En del af vores SOP’s 
er inspireret fra HEMS (Lægehelikopter-
tjenesten i London), hvilket ovennævnte 
behandlingsprincipper bærer præg af.

Undervisning og træning
Ugentlig har vi undervisning i emner re-
lateret til tjenesten. Da der også er baser i 
Cairns og Mackay, foregår undervisningen 
via ”tele-conference”. Det er i sin enkelt-
hed blot et telefonmøde med lægerne og 
paramedics på de andre baser, som har 
fået dagens PowerPoint-præsentationer 
tilsendt. Dette fungerer upåklageligt på 
trods af afstanden.

Alle ansatte læger har erfaringer fra 
lignende jobs andre steder (i verden). 
Hele ”systemet” er meget modtageligt 
for input/ændringer/erfaringer fra andre 
steder, hvilket er i stil med den almindelige 
åbne australske mentalitet.

Forskning
Der er en forventning om, at man er 
forskningsaktiv eller laver kvalitetssik-
ringsprojekter. Jeg er i fuld gang med 
protokoller omkring det gamle dogme: 
”Skal der vand eller luft i ETT-cuffen under 
flyvning?”. Der er andre projekter omkring 
temperaturøgningen hos patienterne un-
der transport samt forsøg på at optimere 
search and rescue patterns. Sidstnævnte 
foregår i samarbejde med de australske 
specialstyrker.

Primary

vagter
Vagterne foregår fra basen det meste af 
dagen. Nattevagten foregår fra hjemmet 
med 15 min. respons tid. Dagvagten stræk-
ker sig fra 0600 til 1800 og nattevagten fra 
1800 til 0600. Yderligere har vi nogle gange 
om ugen en 24 timers bagvagtsfunktion, 
hvor vi er til rådighed, hvis der er 2 opga-
ver samtidigt.

Der er stor vægt på Crew Resource Ma-
nagement (CRM), og der gøres meget for 
at alle skal fungere som et samlet crew. 

life in the tropics
Livet i Townsville er godt. Der er kort 
til stranden (ca. 2 min). På denne årstid 
skal man dog tage sig i agt for Bow Jelly 
Fish og Irukandji, som begge er giftige 
vandmænd, som årligt forårsager dødsfald. 
Dagtemperaturen er for tiden (wet season) 
32-34 grader, hvilket gør at man skal passe 
på at holde både sig selv og patienterne 
kølige – sidstnævnte er unægtelig en ny 
udfordring for mig.

Udbytte
Jobbet her giver en fantastisk erfaring 
og eksponering til kritisk sygepatienter 
udenfor hospitalsverdenen. Jeg føler, at 
jeg kommer hjem med en god portion 
viden og erfaring indenfor præhospital 
behandling og transport af kritisk syge 
patienter over både korte og lange af-
stande. Yderligere er det spændende at 
være med til at bygge en ny service op, 
især er udviklingen af uddannelsesplaner 
og kompetancekrav til flyvende medicinsk 
personale en udfordring.

Skulle der være nogen, som efter at 
have læst ovenstående har fået blod på 
tanden for et lignende job, så stiller jeg mig 
selvfølgelig til rådighed med oplysninger 
og kontakter.

Per P. Bredmose 
(bredmose@hotmail.com)

Registrar in Prehospital Care and 
Aeromedical Retrieval

Careflight Medical Services, North 
Queensland, Australien
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Klassifikationen af operationspatienter efter generel helbredssta-
tus er introduceret i 1941 og modificeret flere gange siden. Hvis 
man søger efter definitioner af de forskellige ASAPS kategorier 
bliver det klart at der eksisterer en række forskellige sæt af 
definitioner, som dels repræsenterer versioner og oversættelser 
svarende til forskellige revisioner, dels (og værre) repræsenterer 
fortolkninger og uddybninger af kategorierne som er mere eller 
mindre hjemmestrikkede.

I modsætning til hvad mange anæstesilæger tror, er begreberne 
ASA 1 til ASA 6 derfor ikke entydigt definerede.

En gængs version i Danmark er:
 I. Rask patient

 II. Mild systemisk sygdom – ingen funktionel indskrænkning

 III.
Alvorlig systemisk sygdom*
 - afgrænset funktionel indskrænkning

 IV. Alvorlig systemisk sygdom*, som er konstant livstruende

 V.
Moribund patient, som ikke forventes at overleve 
24 timer med eller uden operation

*Uanset om den systemiske sygdom er en lidelse, for hvilken  
patienten er i behandling

Denne tekst er en oversættelse af revisionen fra 1963. Det er 
denne tekst man finder i lærebogen Anæstesi (Jørgen Viby Mo-
gensen og Thomas Vester Andersen) FADL, 2001 og dette sæt 
af definitioner er f.eks. også anvendt i en redegørelse ” Klinisk 
validering af Anæstesiologi og Intensiv Medicin i forbindelse med 
anvendelse af DkDRG systemet, 22. januar 2003 ” fra DASAIM 
til Sundhedsstyrelsen (www.sst.dk).

Denne revision er imidlertid ikke den gældende og afvi-
ger på små, afgørende punkter fra den version som findes på  
http://www.asahq.org/clinical/physicalstatus.htm

Denne sides indhold er i sin helhed:
P1 A normal healthy patient 

P2 A patient with mild systemic disease 

P3 A patient with severe systemic disease 

P4
A patient with severe systemic disease that is a constant 
threat to life 

P5
A moribund patient who is not expected to survive 
without the operation 

P6
A declared brain-dead patient whose organs are being 
removed for donor purposes

These definitions appear in each annual edition of the ASA Relative 
Value Guide. There is no additional information that will help you 
further define these categories.

Bemærk at ASA fralægger sig ansvaret for at uddybe og fortolke 
scoresystemet. Der er tale om et system til grovsortering af pa-
tientmaterialer efter generel helbredsstatus, ikke om et redskab 
til at risikovurdere den enkelte patient med.

problemer med ASA physical score
Flere undersøgelser har vist, at der er meget betydelig forskelle 

mellem observatører, på hvordan forskellige, konstruerede cases 
scores. Dette er formentlig baggrunden for at man i den bedste 
mening har forsøgt at fortolke og uddybe systemet, indlagt nye 
kriterier (alder), og tilføjet eksempler for at vejlede dem der 
skal kode.

Et eksempel, som jeg også har set i dansk oversættelse, er (“Nurse 
Anesthesia” (Nagelhout and Zaglaniczny) Saunders 1997):

I.
no organic, physiologic, biochemical, or psychiatric  disturbance.
Example: A localized pathology, such as an inguinal hernia, 
which requires surgical correction

II.

Mild-to-moderate systemic disturbance.
Example: Heat disease that slightly limits physical activity, 
essential hypertension, diabetes mellitus, chronic bronchitis, 
anemia, morbid obesity, age extremes.

III.

Severe systemic disturbance that limits activity.
Example: Heart or chronic pulmonary disease that limits  
activity,, poorly cntrilled essential hypertension, diabetes 
mellitus with vascular complications, angina pectoris, history of 
previous myocardial infarction.

IV.
Severe systemic disturbance that is life threatening.
Example: Congestive heart failure, persistent angina pectoris, 
advanced pulmonary, renal or hepatic dysfunction.

V.

Moribund patient undergoing surgery as a resuscitative effort, 
despite a minimal chance of survival.
Example: uncontrolled hemorrhage from a ruptured abdominal 
artery aneurysm, cerebral trauma, pulmonary embolism.

Sådanne uddybninger af scoringssystemet tilføjer imidlertid 
blot endnu mere støj i anvendelsen af systemet og bør undgås.

konklusion
ASA physical score systemet er ikke en så entydig størrelse som 
man kunne ønske sig, man bør derfor i publikationer hvor ASA 
score anvendes referere til det sæt af definitioner der er brugt.

I dansk sammenhæng bør anvendes en oversættelse svarende 
til ASA’s aktuelle sæt af definitioner. 

DASAIM opfordres hermed til at udsende en sådan oversæt-
telse som kan anvendes de talrige steder ASA PS bruges (Vej-
ledninger og instrukser, anæstesijournaler, kliniske databaser, 
IT systemer, SKS kodelisten osv.).

Et bud på en sådan oversættelse er:
ASA 1 En normal, rask, patient

ASA 2 En patient med let systemisk sygdom

ASA 3 En patient med alvorlig systemisk sygdom

ASA 4
En patient med alvorlig systemisk sygdom 
som er konstant livstruende

ASA 5
En døende patient som ikke forventes at 
overleve uden den planlagte operation

ASA 6 En hjernedød patient, hvis organer fjernes til transplantation

Overlæge Jens Bartholdy, Anæstesiafdelingen, KAS Herlev
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DAo
Overlægeoverenskomst �008

kære overlæge, kommende overlæge og DAo medlem!

Overlægeforeningen har nedsat et overenskomstforberedende udvalg med henblik 
på overenskomstforhandlingerne 2008. Overlægeforeningen har opfordret sine 
medlemmer til at komme med inputs/forslag til konkrete forhold, medlemmet finder 
væsentligt at analysere. Henvendelsen kan ske til én af udvalgets medlemmer eller 
direkte til sekretariatet.

Ved lokale møder mellem overlæger fra alle specialer og repræsentanter for over-
lægeforeningens bestyrelse har det været slående for mig så forskellige forhold, 
der gør sig gældende mellem specialerne.

Anæstesiologerne er et af de få specialer, der indtil videre har haft overlæger i tilste-
deværelsesvagt. De aktuelle bestemmelser om højst 13 timers effektivt arbejde i et 
døgn sammenholdt med arbejdsbelastningen i mange anæstesiologiske overlæge-
vagter, medfører behov for vagtomlægninger. Det kan for eksempel ske som deling 
af vagten eller dublering af vagten. Deling af vagt medfører en række ulemper.

Den nuværende overenskomst bestemmelser om delvagt anvendes ud over dens 
formulering, idet den anvendes til udførelse af et kendt arbejde (f.eks. en stuegang 
på intensiv afdeling), der ikke kræver at nogen tilkalder overlægen til effektivt 
arbejde, som det er anført i § 17 stk. 1 om delvagt.

Det bliver tiltagende almindeligt, at arbejdsgiverne ønsker, at operationsstuer skal 
være i aktivitet til f.eks. kl. 18. Hvordan er det lige man tilrettelægger, at dagtiden 
skal vare til kl. 18, når man ikke tæller timer? Kan arbejdsgiveren kræve, at man har 
”lange dage” som kompensation for, at man kun præsterer maksimalt 13 timer over 2 
døgn i en delt vagt? Anæstesiologer arbejder desuden på lægebiler i den præhospitale 
indsats. Arbejdsforholdende på lægebiler er ikke behandlet i overenskomsten.

I mine øjne er der således en række forhold, som burde være reguleret via overens-
komsten. I kan sikkert komme med flere eller med kommentarer til de nævnte.

Jeg vil opfordre DAO-medlemmer, der har forslag til den kommende overenskomst, 
der er betinget af de specifikke arbejdsforhold, der gør sig gældende for anæstesio-
loger, til at sende forslagene til undertegnede. Jeg vil så på DAO’s vegne fremsende 
en samlet ”pakke” af forslag.

Jeg håber, ved en henvendelse fra DAO, at de specielle arbejdsforhold, der er gæl-
dende for anæstesiologer, bliver bedre reguleret i en kommende overenskomst.

Alle medlemmer kan naturligvis også sende deres forslag direkte til Overlægefor-
eningen.

Overenskomstkravene drøftes første gang ved Overlægeforeningens repræsentant-
skabsmøde den 30. september 2006.

Grethe Astrup, formand for DAO
e-mail: grethe.astrup@dadlnet.dk
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Åbent brev til 
videreuddannelses-udvalget

Der er gennem de seneste 10 år lagt mange kræfter i at beskrive, udvikle og forbedre 
uddannelsen i anæstesiologi, og vort fag har på mange måder været forbillede for 
andre specialer.

Men som forbillede har man også pligt til en gang imellem at stoppe op, og se tilbage 
på de uddannelses-værktøjer man har udviklet. Er de rationelle, og er omfanget af 
dokumentationen rimelig?

Det har helt sikkert styrket uddannelsen at man har stillet krav om kompetencekort, 
logbøger og uddannelsessamtaler. Herved er der fokus på den yngre læges ophold 
på uddannelsesstedet.

På DASAIM’s hjemmeside står bl.a. følgende om Cusumskoring og erfaringsregi-
strering (logbog):
Cusumskoring og erfaringsregistrering foregår i elektroniske databaser. Vejlederen 
attesterer udskrifter af disse databaser ved vejledersamtalerne. Godkendelse af ud-
dannelsen foretages på baggrund af porteføljen: Generelle vurderinger, obligatoriske 
vurderinger, udskrifter af cusumskoring og erfaringsregistrering. For introduktions-
stilling fremsendes underskrevet CS-bilag/attestation - samt kopi af attesteret logbog 
for erhvervede kompetencer.

1. har VUU gjort sig helt klart hvor lang tid det tager at udfylde logbog for et 
 patientforløb?
2. har VUU overvejet hvor mange patienter en intro-læge er involveret i under 
 1-1½ års ansættelse?
3. har VUU gjort sig tanker om, hvordan man får data ud af databasen igen?
4. ved VUU hvor meget den ønskede dokumentation fylder?

Vores erfaringer vil vi gerne viderebringe til VUU, for vi mener det er nødvendigt 
at revidere i databasens opbygning og kravet til dokumentation.
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Svar på spørgsmål 1: Det tager ca. 5 minutter pr. patient, hvis man løbende skal 
logge sig på en PC.

Svar på spørgsmål 2: I løbet af 1½ år har undertegnede uddannelsessøgende regi-
streret ca. 1200 patienter i sin database. 1200 x 5 minutter = 100 timers arbejde.

Svar på spørgsmål 3: Man kan i databasen f.eks. søge følgende oplysning: Hvor 
mange ortopædkirurgiske ptt. over 65 år ASA III har jeg lagt spinal på. Problemet er, 
at databasen præsenterer blot skærmbillede for hver eneste af de udvalgte patienter, 
men der genereres ikke en liste med dette svar.

Svar på spørgsmål 4: Hvis man skal medsende kopi af attesteret logbog når man 
søger kursusstilling, så er den eneste måde at dokumentere databasens indhold 
vel at printe et skærmbillede for hver patient - der skal altså medsendes 1.200 sider 
udskrift?

Det forekommer ikke rationelt, at alle uddannelsessøgende i Danmark skal indtaste 
samtlige helt ukomplicerede anæstesier i en logbog.

Burde logbogen ikke bruges til at Cusum-skore i de valgte tekniske færdigheder?

Burde logbogen ikke bruges til at registrere komplicerede forløb, som man efter-
følgende kan diskutere med sin vejleder?

Og når den uddannelses-ansvarlige overlæge attesterer et tilfredsstillende forløb på 
basis af cusumskore og kompetencekort, behøver dette vel ikke blive dokumenteret 
yderligere når man søger videreuddannelse?

Trods disse ”besværligheder” mener vi stadig at logbøger bør bevares, men data-
basen bør forbedres, så tilgængeligheden af uddata bliver nem, og den bør udvikles 
til at kunne bruges via Pocket-PC.

Bodil Thorsager, reservelæge
Hans-Henrik Bülow, overlæge
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9. ordinære generalforsamling i FApA 
�6. marts �006
Igen i år var den ordinære generalforsamling henlagt til et sted 
ved Bagsværd sø, denne gang til kunstmuseet Sophienholm, hvor 
vi havde rådighed over et dejligt lokale med udsigt til søen.

Dagsordenen var følgende:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens årsberetning
3.  Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
4.  Forslag fra bestyrelsen
5.  Forslag fra medlemmerne
6.  Forslag til budget, herunder kontingentfastsættelse
7.  Valg af bestyrelse
8.  Valg af revisor
9. Eventuelt

valg af dirigent
Bjarne Lomholt valgtes som dirigent og kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens årsberetning
Formanden, Hans B. Andersen, fortalte, at Ivan Nielsen var 
indtrådt i DAOs bestyrelse, således at denne nu består af én 
overlæge og tre praktiserende anæstesiologer. Hans B. overlod 
herefter ordet til Poul Hansen, som kunne fortælle, at overens-
komstforhandlingerne nu nærmede sig afslutningen. 

På anæstesisiden var man færdig med de generelle forhand-
linger. Honorarerne skal baseres på fem operationsklasser, 
hvor de enkelte kirurgiske indgreb efter aftale mellem parterne 
indpasses i disse klasser. 

Michael Crawford beskrev herefter de lidt kaotiske forhandlin-
ger vedr. smertedelen, idet modparten bl.a. havde været kritisk 
over for den tidligere praksis med gentagne blokader. Det ser 
imidlertid ud til, at med den nu formulerede beskrivelse af spe-
cialet kan overenskomsten fortsættes med enkelte justeringer.

Fremlæggelse af regnskabet
Poul Hansen fremlagde et årsregnskab, hvor det store overskud 
fra tidligere år nu er formindsket ganske betragteligt efter den 
sidste kongres på Havreholm. Efter behørig forklaring af dette 
resultat godkendtes regnskabet.

Forslag fra bestyrelsen
Der nedsættes et udvalg til afdækning af løn- og arbejdsforhold 
udenfor sygesikringsregi. Forslaget vedtoges og foreløbig ind-
valgtes Søren Søfeldt, Hans Ersgaard og Niels Kirkegaard.

Forslag fra medlemmerne
Ingen.

kontingentfastsættelse
Kontingentet fortsætter uændret med 500 kr. årligt.

valg af bestyrelse
27. april 2004 ændredes vedtægterne, således at bestyrelsen fra 
den dato består af 4 medlemmer, hvoraf to er på valg lige årstal 
og to på ulige årstal.

Som annonceret ved sidste års generalforsamling var to be-
styrelsesmedlemmer, Hans B. Andersen og Ole Berner nu på 
valg. Hans B. Andersen modtog genvalg. Ole Berner ønskede 
ikke genvalg på grund af pensionering inden næste valgperiode. 
I stedet valgtes Carl Johan Erichsen.

Bestyrelsen består herefter af Hans B. Andersen, Carl Johan 
Erichsen, Poul Hansen og Niels Kirkegaard.

valg af revisor
Hans Ersgaard genvalgtes som revisor.

eventuelt
Efter oplæg fra Karsten Bjerre-Jepsen fastsattes årets kongres 
til at finde sted fredag den 29. september til søndag den 1. ok-
tober 2006. 

Til sidst takkede formanden den afgående næstformand, Ole 
Berner, som igen takkede for 10 gode år med én og samme 
formand. I en forening, som har vist sin berettigelse både på 
det faglige, det overenskomstmæssige og, ikke mindst, det 
sociale område.

Til allersidst takkede formanden dirigenten og forsamlingen 
for en god generalforsamling med en livlig debat.

Referent: Ole Berner
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programme
0900 - 0905 Welcome address and introduction
 Niels Vidiendal Olsen, Copenhagen, Denmark

Session 1: Molecular and cellular basis of traumatic 
 brain damage
 Chairman: Bengt Nellgaard, Goetenburg, Sweden

0905 - 0945 Neurotrauma: An update on pathophysiology
 Peter J. Kirkpatrick, Cambridge, UK

0945 - 1030 Intercellular communication and activation
 in ischaemia
 Bo Michael Bellander, Stockholm, Sweden

1030 - 1100 Coffee break

1100 - 1130 Genomics in brain damage: reaching for the 
 born losers
 Niels Vidiendal Olsen, Copenhagen, Denmark

1130 - 1200 Biochemical markers of brain damage
 Bertil Romner, Lund, Sweden

1200 - 1300 Lunch

Session 2: role of hypothermia in neurotrauma management
 Chairman: Niels Juul, Aarhus, Denmark

1300 - 1345  Effects of hypothermia in ischaemic cells
 Thadeusz Wieloch, Lund, Sweden

1345 - 1430 Update on the clinical use of cooling for 
 neuroprotection
 Kees H. Polderman, Amsterdam, The Netherlands

1430 - 1500 Coffee break

Session 3:  Haemostasis and fibrinolysis in tBI
 Chairman: Martin Engström 
 (co-chairman: Niels Vidiendal Olsen)

1500 - 1530 Update on coagulation mechanisms
 Ulla Hedner, Novo Nordisk, Denmark

1530 - 1600 Progressive haemorrhagic contusions and the 
 coagulation system
 Martin Engström, Lund, Sverige

1600 - 1630 Potential therapeutical options in the treatment 
 of progressive haemorrhagic contusions

 (Open)

58th AnnUAl CongreSS
OF  THE SCANDINAVIAN NEUROSURGICAL SOCIETY

parallel Session in neuroanaesthesiology, 
19th August 2006, Copenhagen

www.sns2006.dk

neUrotrAUMA In tHe ICU: eXpAnDIng tHe FrontIerS
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Anæstesiologer til Ethiopien

Den internationale hjælpeorganisation Medicins du Monde søger frivillige anæstesiologer/læger med 
anæstesierfaring til et hospital i Etiopien. Opgaven består primært af uddannelse og supervision af lokalt 
anæstesipersonale. Minimum udsendelse er 6 uger. Arbejdssproget er engelsk.

Interesserede kan sende CV til HR-Officer Anne-Veronique Dujardin, Medicins du Monde i Frankrig på 
mailadresse: anne-veronique.dujardin@medecinsdumonde.net

Man kan læse mere om organisationen på websiderne:
www.medecinsdumonde.org.uk og www.lakareivarlden.org

Peter Hallas
hallas@rocketmail.com

The Scandinavian Society of Anaesthesio-
logy and Intensive Care Medicine (SSAI) 
co-ordinates an advanced Inter-Nordic 
training program in Intensive Care Me-
dicine. The training program is limited 
to 30 trainees. The training period is 2 
years, starting January 2007. During 
the training period the SSAI organises 6 
courses. These courses will circulate in 
all the Nordic countries and the common 
language will be English. The training 
period includes an exchange program with 
a clinic in another country. 

During the 2-year period the trainee will 
be appointed a host clinic. The host clinic 
will employ the trainee in an appropriate 
position during the training program. A 
minimum of one year of clinical training 
should be done at a university clinic. 

The trainee is expected to attend the 
examination for the European Diploma 
in Intensive Care Medicine and acquire 
the European Diploma in Intensive Care 
(EDIC) awarded by the European Society 
of Intensive Care Medicine.

Call for Applications for the
9th Scandinavian Training Program 
in Intensive Care Medicine

Trainees completing the 2-year Inter-
Nordic training program and the EDIC 
will receive a Diploma in Intensive Care 
Medicine from the SSAI. All expenses for 
this program (including travelling, accom-
modation and a fee for each course) have 
to be covered by the host clinic. The total 
cost for all 6 courses is estimated to about 
6000 Euro, i.e., 1000 Euro per course. Ap-
plicants must be young specialists with 
relevant training in anaesthesiology. They 
are selected according to their affiliation, 
academic merits, clinical skills and moti-
vation by the discretion of the committee 
of the training program.

For further information please contact 
chairman of the SSAI Inter-Nordic training 
program, Sten Rubertsson, 
phone +46 18 6114852, +46 18 6110000, 
e-mail: sten.rubertsson@akademiska.se 

1) The application form, 2) a letter by the 
applicant informing about the applicant´s 
motivation and expectations regarding the 
program, 3) a recommendation letter from 

a superior documenting the applicant´s 
interest in, and commitment to intensive 
care medicine, and 4) a curriculum vitae 
(2 of each) should be sent by ordinary 
mail service to the Secretary of the SSAI 
Steering Committee of the Inter-Nordic 
training program before September 30, 
2006: 
Katja Andersson, 
Department of Anaesthesiology and In-
tensive Care
Uppsala University Hospital
751 85 Uppsala, Sweden
Telephone  +46 18 6114852 
Fax +46 18 514621
E-mail: katja.andersson@akademiska.se 

The application form is also available on 
www.SSAI-nordic.org 
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udfordringer

Børneanæstesiologiske

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

Indhold: Modtagelse og resuscitation af nyfødt  • Anæstesi til neonatale • Anæstesi til børn med kongenit Mb. Cordis 
• Larynxspasmer • Luftvejshåndtering • Fiberoptisk intubation af børn • Psykisk vanskelige børn, herunder ADHD etc. 
• Anæstesi til børn med luftvejsinfl ammation • Anæstesi til det shockerede barn • Vanskelig iv-adgang 
• UL-vejledt CVK-anlæggelse • UL-vejledt nerveblokade

• Workshop:
Fiberintubation m.m. • Live skanning af kar og nerver på børn • Anlæggelse af interossøs kanyle 
• Fantom til UL-vejledt iv-anlæggelse
• Rundbordsdiskussioner:

RDS hos præmatur - curosurfbehandling • Vurdering af kritisk sygt barn • Brandsår hos lille barn 
• Anæstesi til ex-præmatur • Aspiration af fremmedlegeme hos �-årig

Målgruppe: Alle anæstesiologer med interesse for børneanæstesi

Undervisere: Ovl. Kirsten Eriksen, AN-OP, HOC • Afd.læge Annette Freudendal, AN-OP, HOC 
• Ovl. Steen Hertel, Neonatalklinikken, JMC • Afd.læge Lars Hesselbjerg, AN-OP, HOC • Ovl. Rolf Holm-Knudsen, AN-OP, HOC 
• Afd.læge Lise Jørgensen, AN-OP, JMC • Ovl. Zbigniew Koscielniak-Nielsen, AN-OP, HOC • Afd.læge Torsten Lauritsen, AN-OP, JMC 
• Afd.læge Anni Skoven, AN-OP, HOC • Ovl. Søren Walther-Larsen, AN-OP, JMC • Alle fra H:S Rigshospitalet

kursusleder: Overlæge Rolf Holm-Knudsen, leder af HovedOrtoCentrets børneanæstesiologiske team

Arrangør: Anæstesi- og operations-klinikken, 4��1, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet

pris: ���0 DKK. Prisen inkluderer kaffe, frokoster, kursusmateriale samt kursusmiddag torsdag aften 

tilmelding: Til sekretær Gitte Blom på gitte.blom@rh.hosp.dk
Hurtig tilmelding tilrådes, da deltagerantallet pga. workshops og rundbordsdiskussioner er begrænset til �� 
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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 bemærkel-
 sesværdig 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
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. 

Uddelte legater
oberstinde Jensa la Cours legat
Mads Rasmussen, læge, ph.d. har modtaget kr. 7.000,- i støtte 
til projektet ”Indomethacins effect på cerebral autoregulation 
under isofluran anæstesi”.

Dansk Selskab for Anæstesiologi 
og Intensiv Medicins fond
Anne Barklin, læge, ph.d.-stud. har modtaget kr. 10.000,- i støtte 
til projektet ” Hjernedød og systemisk inflammation. – Etablering 
af en grisemodel med henblik på intervention.

Kirsten Møller, læge, seniorforsker, kr. 10.000,-. Støtte til uddan-
nelsesophold på Intensive Care Unit, Royal Adelaide Hospital, 
Adelaide, Australien.

legater



regional Anaesthesia
Peripheral Nerve Blocks
See the experts working

Scandinavian Zonal Meeting
1�th and 14th October �006

Sign up:
Torben Mogensen
Hospitalsdirektionen
H:S Hvidovre Hospital
DK-�6�0 Hvidovre
Phone +4� �6�� ��04
FAX +4� �64� ��41
E-mail:
esrascandinavia@hh.hosp.dk

Deadline:
1th September �006

payment (Dkr): 
(incl. course and lunch)
ESRA member:     ���,-
Not ESRA member:  1.�00,-
Dinner:      �00,-

Further information:
esrascandinavia@hh.hosp.dk
Secretary Lisbeth Friisenbach
Phone +4� �6�� ��04

organization committee:
Torben Mogensen, Billy Kristensen, 
Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Nils-
Christian Hjortsø, Peter Ahlburg

Payment

ESRA member  ❏  Dkr.   ��� 1. Payment to bank     �. Payment with creditcard
     ❏
Not ESRA member  ❏  Dkr. 1�00 Nordea      ❏ MasterCard
     Regnr. �14�, kontonr. 0�6� ��1 11� (domestic)  ❏ Euro card
Dinner   ❏  Dkr.  �00 Swftcode: NDEADKKK     ❏ Visa
     IBAN no: DK4��0000�6���111�   ❏ Dankort
Total   Dkr. .............. Important! Write: Fond 9463 on the transfer

Card no ...............................................................................  Out of date ..................................... Controlcifre (�) ..........................

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

Name .................................................................................  Phone ..................................................................................................

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

I want to participate in:

❏ Workshops  ❏ Demonstrations

Programme

Friday 13th october 2006, 09.30 – 16.00
0�.�0-1�.00 Transmission from the operating 
  theater of peripheral nerve block
  Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Denmark
  Billy Kristensen, Denmark
  Peter Ahlburg, Denmark
There will be a pause of half an hour

1�.00-1�.00 Lunch
1�.00-14.00 What’s new in spinal anaesthesia?
  Per Rosenberg, Finland
14.00-1�.00 Epidural for the heart patients
  Nick Scott, Scotland
1�.00-16.00 Epidural to intensive care patients - does it help at all?
  Marianne Simonsen, Denmark

Dinner begins at six o’clock in a restaurant in Copenhagen

Saturday 14th october 2006, 09.00 – 12.00
Hands on: Demonstration of peripheral nerve blocks on live models. 
Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Denmark, Billy Kristensen, Denmark, Peter Ahlburg, 
Denmark, Henrik Rasmussen, Denmark

Workshop: Controversies in regional anaesthesia.
Nick Scott, Scotland, Per Rosenberg, Finland, Torben Mogensen, Denmark

Language: English



�4 · DASINFO · Juli �006

patienten med shock

Formål og indhold: At give indblik i patofysiologiske aspekter 
samt diagnostik og behandling af patienter med akut cirkula-
torisk svigt. Der vil blive lagt vægt på gennemgang af kreds-
løbets fysiologi, monitoreringsstrategi samt forslag til praktiske 
terapeutiske strategier.
 
Sted: H:S Rigshospitalet, auditorium �

tid: �8. november �006 kl. 10.00 - 1�.00

pris:  FYA-medlemmer: �00,00 kr.
 Ikke-medlemmer: 400,00 kr.
 Prisen inkluderer frokost og øvrig forplejning

tilmelding senest d. 1. november �006 til 
Per Martin Bådstøløkken via e-mail: permartin@dadlnet.dk 
efter ”først til mølle” princippet (max. 60 deltagere). 

program
Indledning og velkomst
1. reservelæge Carsten Tollund, H:S Rigshospitalet

Kredsløbets fysiologi 
Overlæge Bjarne Sonne, anæstesiologisk afdeling, KAS Glostrup

Hæmodynamisk monitorering
Reservelæge Jonas Nielsen, anæstesiologisk afdeling, KAS Gentofte

Blødning og hypovolæmisk shock
Professor, overlæge, dr.med. Niels H. Secher og
1. reservelæge Carsten Tollund, H:S Rigshospitalet 

Septisk shock
Overlæge, ph.d. Kurt Espersen, ITA 4131, H:S Rigshospitalet

Cardiogent shock
Afdelingslæge Finn Møller Pedersen, thoraxan. klinik, H:S Rigshospitalet

Afslutning og diskussion

Kursus ved 
Foreningen af
Yngre Anæ

stesiologer

Kurset er pointgivende ved ansøgning til hoveduddannelsesstilling



GE Healthcare

© 2006 GE Healthcare Finland Oy, doing business as GE Healthcare
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Bringing
the pieces 
together
Forestil dig anæstesi med et helhedsbillede af patientens 
tilstand med kritisk information ved  ngerspidserne - intelligent 
integreret hvor behandlingen foregår. Carestation kombinerer 
det bedste fra GE’s anæstesilevering, patientovervågning 
og kliniske informationssystemer med unikke software 
applikationer, der understøtter informerede beslutninger 
og bedre behandling.

Perioperative Care Re-imagined.

Carestation with the Aisys®

anesthesia delivery platform

M1071326_dan.indd   1 25.4.2006   19:04:30



INTENSIV SYMPOSIUM 2007
Hindsgavl Slot, Middelfart
fredag d. �. februar - lørdag d. �. februar

FREDAG D. 2. FEBRUAR

0�.40-10.�0 Registrering, udstilling, kaffe og sandwich
10.�0-10.�0 Velkomst

HYPOTERMI
10.�0-11.0� Terapeutisk hypotermi - resultater fra DK
  Michael Wanscher, RH, Tina Horsted, RH
11.0�-11.1� Diskussion

11.1�-11.�0 Accidentel hypotermi
11.�0-1�.00 Diskussion

1�.00-1�.00 Udstilling og frokost

RENAL SUPPORT
1�.00-1�.4� Renal support - state of the art I

1�.4�-14.1� Udstilling og kaffe

14.1�-1�.00 Renal support - state of the art II
1�.00-1�.10 Diskussion

1�.10-1�.�0 Udstilling og kaffe

NEUROINTENSIV
1�.�0-16.10 Neurotrauma
16.10-16.�0 Diskussion

16.�0-16.40 Udstilling og kaffe
16.40-1�.10 SAH
1�.10-1�.40 Diskussion

LØRDAG D. 3. FEBRUAR

KASUISTIK
0�.00-0�.4� Case story
  Anders Larsson, Aalborg, Kurt Espersen, RH
0�.4�-0�.�0 Diskussion

0�.�0-10.�0 Udstilling og pause

FORGIFTNING
10.�0-11.0� ”Fest”-forgiftninger
11.0�-11.1� Diskussion

11.1�-1�.1� Udstilling og frokost

DE TRE PROFESSORER
1�.1�-1�.�0 Intensiv-nyheder fra året der gik
  Anders Larsson, Aalborg
  Palle Toft, Odense
  Else Tønnesen, Århus

1�.�0-1�.�� Afslutning

Fredag aften afholdes middag, hvor ledsagere er velkomne

TILMELDING: Til Tina Calundann på sekretariat@dasaim.dk. Tilmeldingen er bindende og registreres som tidspunktet, hvor
  mødeafgiften er indbetalt. Der er begrænset deltagerantal.

MØDEAFGIFT: Deltager uden ledsager: kr. 1.�00,- Deltager med ledsager til middag: kr. �.�00,-. Beløbet bedes indbetalt på
  bankkontonr.: �6�0 1666���.

SIDSTE FRIST: Tilmelding og indbetaling senest mandag d. 14. november �006. HUSk at opgive navn og adresse ved 
  indbetalingen! Mødeafgiften inkluderer mødedeltagelse, overnatning i enkeltværelse (deltager u/ledsager)
  eller dobbeltværelse (deltager m/ledsager), måltider og middag fredag aften. Antallet af værelser på Hindsgavl
  Slot er begrænset og fordeles i den rækkefølge, mødeafgiften modtages. Deltagere, der ikke får værelse på
  Hindsgavl, vil blive indlogeret på hotel i nærheden.

YDERLIGERE INFO: Fås hos Kurt Espersen på kurt.espersen@rh.hosp.dk, tlf. ��4� 8���.

PROGRAM



www.dameca.dk

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

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)

Airway management 
for Anaesthesiologists
- a SSAI approved course 

(Scandinavian Society for Anaesthesia 
and Intensive Care Medicine)

November 23rd 10.00 a.m. - November 24th 3.00 p.m. 2006
Rigshospitalet, University hospital of Copenhagen, Denmark

Price: 3.950 DKK (550 EURO), including course material, lunches and 
working-dinner on the evening of the 23rd. 
Background: Problems with managing the airways are primary causes of 
serious complications and death in relation to anaesthesia. The course will 
provide you with tools to prevent this to happen to your patients.

Course content
Theory/lectures: • Preoperative evaluation of the airway made useful • Have 
a plan! • Awake intubation - making it a pleasant ex-perience! • Fiberoptic 
intubation made easy! • The ”cannot-intubate-cannot-ventilate”-situation. 
Recognition. Management choices. • Safe extubation  and “warning the next” 
• The paediatric airway • Airway techniques and equipment - what is new and 
what do I really need? • Bronchoscopy and BAL in the ICU • Separating the 
lungs • Frontline - what next? 

Practical/workshop: • Chricothyrotomy on larynxes from pigs • Fiberoptic 
airway management • On full-scale simulators, SimMan: Managing the 
”cannot-intubate-cannot-ventilate”-and the ”cannot-intubate-can-ventilate” 
situation and other • Retrograde intubation and various devices (ILMA, 
LMA-proseal, Macintosh, Miller, McCoy, Henderson-, Bullard, Retromolar, 
Cobra, Easy-Tube, rigid bronchoscope, etc) • lung separation and bronchial 
blockers • The paediatric airway 

Arranged by: Department of Anaesthesia and Operating Theatre Services, 
4231, Centre of Head and Orthopaedics, Copenhagen University Hospital, 
Rigshospitalet, Copenhagen. Telephone: +45 3545 3474. 
Homepage: www.airway.rh.dk
Course director: Michael Seltz Kristensen M.D., msk@rh.hosp.dk
Faculty: Anaesthesiologists, pulmonologist and ORL-surgeon with expertise in 
air-way 
Registration: To secretary Gitte Blom: gitte.blom@rh.hosp.dk. Deadline is 
September 4th. The number of participants is limited due to the workshop. 
Notice: 1. The course language is English 2. All participants are asked to bring 
along an airway-management patient-case - or question - for the discussion and 
workshop



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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