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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Tlf. 3545 6602 – Fax 3545 2950
E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk
www.dasaim.dk

Nye tider, nyt liv
Du kan se det på de blanke sider
Nye tider, nyt håb
Der er godt nyt om de nye tider
Michael Falch
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Reservelæge Carsten Tollund
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Kære venner så skifter pennen hånd efter dette nummer af DASINFO. Jeg siger
tak for jeres tålmodighed, indlæg og opbakning. Der er allerede kandidater, som er
klar til at tage over, hvilket er en stor lettelse på redaktionen - men det skal ikke
afholde andre fra at melde sig, hvis de har lyst. Intet er afgjort på forhånd!
Det er optakt til årsmødet og dermed generalforsamling. Det betyder valg
til en række poster i DASAIM. Det er vigtigt at I byder ind på disse pladser
- også selvom I skulle risikerer at tabe en afstemning - fordi åben dynamik på
disse poster holder DASAIM vitalt. Pladser på valg ses på hjemmesiden – Jeg
vil opfordre til, at du stiller op til valg nu, men formelt kan du vente til selve
generalforsamlingen med at give din kandidatur.
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Årsmødet i øvrigt er ved at tage form. Det ser som sædvanligt rigtig godt ud
med mange faglige indlæg. Personligt vil jeg specielt se frem til foredragskonkurrencen, men de sociale indslag trækker bestemt også i dette nationale forum – så
jeg håber, at møde rigtig mange af jer. Tilmeld dig nu over nettet.
Vi har også et indlæg fra ”vores græsrødder”, SATS, i dette nummer. Der er stor
interesse for vores fag, hvilket jeg udmærket godt forstår. Derfor håber jeg, at vi
også fremover kan holde en god kontakt til SATS – det er i alles interesse.
Til sidst en særlig tak til Tina Calundann – hun betyder meget for DASINFO
– husk det.
Kh Stig
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Generalforsamling DASAIM
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.

DEADLINES DASINFO
DASINFO nr. 1, januar 2007, Deadline 1. december 2006
DASINFO nr. 2, april 2007, Deadline 1. marts 2007
DASINFO nr. 3, juli 2007, Deadline 29. maj 2007
DASINFO nr. 4, oktober 2007, Deadline 23. august 2007

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi 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.

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

DASAIM-medlem, ikke speciallæge og stud.med.
DASAIM-medlem, speciallæge
Andre

Dagsbillet
Tors.: ■ Fre.: ■ Lør.: ■

		

Inden
2/10

Efter
2/10

Inden
2/10

Efter
2/10

550,- ■
1500,- ■
2500,- ■

1100,- ■
2000,- ■
3100,- ■

250,- ■
700,- ■
1200,- ■

500,- ■
900,- ■
1500,- ■

Beløb

Frokostsymposium GlaxoSmithKline 3/11 ■

Aftenarrangementer		
Torsdag d. 2. november - Aften-buffet		
Fredag d. 3. november - Festmiddag og revy		

Deltager	Ledsager
150,- ■
200,- ■
350,- ■
350,- ■

Firma-deltager
375,- ■
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.:

		

kontrolciffer:

udløbsdato:

underskrift:

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

■ Standard enkeltværelse kr. 1.415,-

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

Ankomst dato:

Afrejse dato:
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Roche OMNI S
T4C - Time for Care

The Power of Combination
Hospital Point of Care

Når blodgasanalysering
skal være simpel
• Radiofrekvent identifikation af reagenser
• Patenteret kalibreringssystem uden gasflasker
• Vedligeholdelsesfrie elektroder
• Integreret AutoQC med plads til 120 QC-ampuller
• "Connectivity" og overvågning med DataCarePOC

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

www.roche-diagnostics.com/npt

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

FORMANDSBERETNING
til selskabets 58. ordinære generalforsamling
Medlemsforhold
Pr. 1. september 2006 har Dansk Selskab
for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 1.173
medlemmer, heraf er 4 ekstraordinære og 9
er æresmedlemmer. 5 medlemmer er passive
og 15 har meldt sig ud af selskabet.
Nye medlemmer:
Anne Brøchner, Thomas Bech Jørgensen, Zidryne Karaliunaite, Gerhard Linnemann, Merete Haas, Mads Buhl, Jeppe Sylvest Nielsen,
Mona Tarpgaard, Lars-Gustav Nielsen, Pia
Lawson-Smith, Martin Sillesen, Lars Heslet,
Lars Nikolaj Hansen, Adam von Cappeln,
Christian S. Meyhoff, Jonathan White, Christian Overgaard Nielsen, Olena Breum, Christian Jeppesen, Mads Astvad, Marja B. Breit,
Mette Pedersen, Jakob Højlund Rasmussen,
Anna Sletgaard, Anne Mette Skjødt-Andersen, Ole Pedersen, Peter Gregersen, Kasper
Enevold Nielsen, Pernille Haderslev, Vibeke
Bladt, Malgorzata Pawlowicz, Mette Kaae
Thomsen, Volker Brandt, Nikoloz Mchedlishvili, Ulla Lei Larsen, Robert Winding, Kim
Ekelund, Louise Amstrup.

Sammenhæng i selskabet
Selskabet skal gerne udgøre en helhed både
på langs og på tværs og i højden. De anæstesiologiske aktiviteter bør hænge sammen på
langs af interesserne: forskning, udvikling,
undervisning og klinisk arbejde, og på tværs
af regionerne. Men der bør også være sammenhæng i højden. Reservelægen, afdelingslægen og den ledende overlæge/klinikchef
skal alle gerne kunne se sig selv i en større
sammenhæng, hvor der arbejdes på at bedre
kvaliteten, stabiliteten og udviklingen indenfor det anæstesiologiske speciale. Med dette
formål for øje har vi i bestyrelsen arbejdet
på at skabe mere fokus på forskning og på at
få de anæstesiologiske ledere mere på banen
i selskabssammenhæng. Arbejdet har resulteret i oprettelsen af et forskningsudvalg og i
tilførsel af økonomiske ressourcer til området.
På lederfronten arbejder vi på etablering af
et mailbaseret leder-netværk.
Men hvorfor nu lige forskning og leder-net-

værk? Vi har fokuseret meget på uddannelse
gennem de senere år, og det skal vi fortsætte
med at gøre. Forskning derimod synes at have
trange kår specielt den kliniske forskning er
lidende. Det er derfor naturligt, at specialets
videnskabelige selskab arbejder på at bedre
forholdene inden for dette område.
Med hensyn til de anæstesiologiske ledere
så står de i et grænseområde, hvor informationsstrømmen er kraftig og hvor der træffes
mange beslutninger. Det tjener derfor selskabets interesser, at have et godt kommunikationsled til disse beslutningstagere. Omvendt
må det også for de enkelte ledere være en
styrke med en god kommunikationsvej til
specialets ”meningsdannere”, bestyrelsen.

Forskning
Der er nu i selskabet etableret et forskningsudvalg. På den kommende generalforsamling skal der for første gang være valg til
udvalget, og det er mit håb, at mange er
interesseret i at indgå i udvalgets arbejde.
Kommissoriet for forskningsudvalget kan
ses på selskabets hjemmeside Et af udvalgets
opgaver er at indstille ansøgere til DASAIMs
forskningsinitiativ. I år har bestyrelsen afsat
200.000 kr. til uddeling. Forklaringen på,
at DASAIM nu pludselig kan uddele pæne
beløb til forskning, skal vi søge tilbage i tiden
efter. Gennem de senere år har bestyrelsen
arbejdet på at etablere et solidt økonomisk
grundlag. Ifølge vores revisorer indebærer det
en egenkapital på 1,5 millioner kr. Tidligere
års overskud er derfor gået til dannelse af
denne egenkapital. Overskuddet gennem
årerne er genereret gennem fornuftige budgetter og et velfungerende årsmøde. Nu, hvor
vi har den ønskede egenkapital, kan vi så
kanalisere overskuddet over til forskningsinitiativet. Det er således tidligere tiders gode
aktiviteter, der nu gør det muligt at etablere
forskningsinitiativet.

Det er imidlertid aldrig rigtigt lykkedes. For
at komme videre med problematikken inviterede selskabet kort før sommerferien de
anæstesiologiske ledere til et dialog-møde i
Odense. Fremmødet var ikke voldsomt, men
vi havde en god og konstruktiv diskussion
(referatet fra mødet kan ses på hjemmesiden).
En af konklusionerne fra mødet blev, at man
vil prøve at etablere et mail-baseret ledernetværk mellem de anæstesiologiske ledere og
selskabet personificeret ved bestyrelsen og
formanden. Netværket skal fungere på den
måde, at der i den enkelte region sidder en
tovholder, eller en postmester om man vil.
Tovholderen har ansvaret for kommunikationen mellem selskabet på den ene side og
de anæstesiologiske lederne i regionen på den
anden side. Det forudsætter, at lederne inden
for regionen kommunikerer og samarbejder.
Det er ikke i alle regioner, man er kommet så
langt, omvendt er der andre regioner, hvor de
anæstesiologiske ledere har haft flere møder.
Netværket er således ikke fuldt etableret, men
det har allerede vist sin værdi med vigtige
kommentarer i forbindelse med slutnotatet
omkring DRG valideringen. Jeg tror således, at vi med det nye leder-mail-netværk
har fundet et koncept, som er bæredygtigt.
Fuldt udviklet giver det en god kommunikationsvej mellem de anæstesiologiske ledere
og selskabet. Samtidig stimulerer det også
til samarbejde lederne imellem i de enkelte
regioner, hvilket må være en god ting.
Vi har også prøvet at etablere kontakt til
specialerådene, som for selskabet må være
en naturlig base i de enkelte amter. Dette er
ikke lykkedes fordi rådene er i opløsning på
grund af regionsdannelsen, og strukturen af
den kommende faglige rådgivning i regionerne er endnu ikke fastlagt. Når strukturen
omkring den regionale faglige rådgivning
er på plads, vil vi i bestyrelsen diskutere,
hvordan vi bedst kan kommunikere med
disse ”lokale partnere”.

Leder-netværket
Gennem nogle år har forskellige personer
prøvet at etablere en platform for de anæstesiologiske ledere i selskabssammenhæng.

Databaserne
Vi lever i databasernes tid. DAD stormer
derudad, og inden for det næste år etableres
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Ultiva – fra operationsstue
til intensivafdeling
NY INDIKATION
Nu kan Ultiva anvendes som smertestillende
i forbindelse med respiratorbehandling.

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

der nationale databaser inden for det præhosptiale område og intensiv terapi. Det eneste
der mangler er bevillinger fra amtsrådsforeningen. Det er en rigtig god udvikling, jeg
tror, databaserne i fremtiden kommer til at
give specialet et løft på mange områder. Et
problem er det store indtastningsarbejde, som
ligger ude ved de enkelte læger og sygeplejersker. Man hører tit: ”Åhh nej, ikke mere
indtastning, det har vi ikke tid til”. Jeg mener
ikke, man skal se på det på den måde. I stedet
bør man sige: ”Jeg vil gerne give en ydelse af
høj kvalitet, og ydelsen er ikke færdig, før den
er registreret i en kvalitetsdatabase”. Registrering af den lille bid af ny information der
ligger i enhver ny ydelse bør sikres. Herved
samles en masse viden til gavn for kommende
ydelser. Set i det lys giver registrering mening
og skaber fremtidig kvalitetsudvikling. I
tidernes morgen brugte man sikkert heller
ikke anæstesiskemaer, men hvem vil undvære dem nu? Således bliver det også med
databaserne. Det fordrer så også, at der kommer noget tilbage fra det sorte datasugende
hul, ellers forsvinder motivationen. Det gør
der også, jeg har personligt hentet vigtige
informationer ud af DAD, og det kan alle,
som har et seriøs ærinde i databasen, endda
uden de store problemer.

suppleant. Arbejdet i det rådgivende udvalg
vil få stor indflydelse på rammerne for det
kommende sundhedsarbejde i regionerne,
så det er godt, at selskabet er centralt repræsenteret. Hvis I vil følge med i arbejdet
i specialerådet kan det gøres via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Fremtidens akutberedskab
Akutberedskabet er ”the hot spot” lige for
tiden. Lægeforeningen er kommet med et
udspil ligesom Dansk Sygeplejeråd er på
banen. Flere selskaber har også udsendt rapporter om deres politik på området. DASAIM
har naturligvis også udarbejdet en politik på
området, den kan ses på hjemmesiden Gennemgangen af akutberedskabet er i fuld gang.
SST har samlet en ekspertgruppe, hvor vi er
repræsenteret ved Lars Knudsen. Derudover
arrangerer DMS seminar med de involverede
parter, og når det hele er gennemtygget, kommer det op i det rådgivende udvalg.
Sideløbende med ovenstående arbejde har
vi et projekt i gang med Danske Regioner
om at udarbejde en fælles rapport om helikopterkonceptet.

Internationale relationer

Det er en spændende tid vi lever i. Hvordan
kommer regionerne til at fungere, bliver mit
sygehus nedlagt, hvad fører specialegennemgangen til, får vi flere intensivpladser,
kommer der snart en helikoptertjeneste etc.
etc. Der sker meget og vi er midt i det. Herunder følger lidt konkret information om den
lidt usikre fremtid.

Jeg tænker her først og fremmest på arbejdet
i SSAI. Susanne Wammen beretter andetsteds
om arbejdet i SSAI’s bestyrelse. Jeg vil derfor
blot begrænse mig til at sige, at SSAI via
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, de
nordiske kongresser og medlemsbidragene
genererer et stort overskud, som dirigeres
tilbage til medlemmerne. Der er tale om
tilskud til uddannelsesprogrammer, forskningsprojekter og et tidsskrift til lidt under
produktionspris.

Det Rådgivende udvalg
Som følge af den ny sundhedslov er der nedsat et rådgivende udvalg, som under ledelse
af Sundhedsstyrelsen skal gennemgå og revidere alle specialer. Det anæstesiologiske
område står til at skulle gennemgås næste
forår. Lige nu er det akutområdet, man er i
gang med. I udvalget sidder blandt andet
repræsentanter fra de enkelte regioner og
Sundhedsstyrelsen. Derudover sidder der fire
repræsentanter og fire suppleanter udpeget
af Dansk Medicinsk Selskab. Vores selskab
har fået Jakob Trier Møller valgt ind som

European Society of Anaesthesiologi (ESA)
www.euroanesthesia.org
Selskabet er medlem af ESA, som er den europæiske pendant til ASA. ESA’s kongresser
minder da også mere og mere om ASA kongresserne både i størrelse og udformning.
Organisationen styres af et ”Board of
directors” Derudover er der naturligvis et
sekretariat (beliggende i Bruxelles) med en
direktør i spidsen.
”Board of directors” (forretningsudvalget) vælges af ”The Counsil” (bestyrelsen).
Hvert land med mere end 25 individuelle

Regionsdannelsen

medlemmer kan vælge en repræsentant til
”The Counsil”. I Danmark er der mellem 50
og 100 individuelle medlemmer. De har valgt
undertegnede til at repræsentere sig i Counsil.
Jeg afløste ved årsskiftet Tom Pedersen, der
i sin embedsperiode formåede at trække ESA
årsmødet til Danmark. Euroanasthesia 2008
afholdes i København.
Som selskab er vi også repræsenteret i
ESA. Der findes en National Anaesthesia
Societies Committee (NASC), her er de enkelte
landes selskaber repræsenteret og herfra vælges en repræsentant til board of directors.
Endelig afholdes hvert år i forbindelse
med kongressen en generalforsamling, hvor
vedtægtsændringer, regnskab og budget behandles og godkendes. Der er altså tale om
en demokratisk organisation.
Men hvordan hænger ESA’s arbejde sammen med DASAIMs interesser?
ESA’s formål er:
To promote exchange of information between
European anaesthesiologists,
To disseminate information in regard to
anaesthesiology,
To raise the standards of the speciality by
fostering and encouraging education, research, scientific progress and exchange of
information,
To promote improvements in safety and
quality of care of patients who are under
the care of anaesthesiologists inside and outside the operating room by facilitating and
harmonising the activities of national and
international societies of anaesthesiologists
in Europe.
Alle vil vel gerne arbejde for disse formål,
og ved vores tilstedeværelse har vi indflydelse på, at det bliver gjort på den rigtige
måde - DASAIMs måde.
Det er åbenbart, at opfyldelsen af ESA’s
formål har vanskeligere kår i Østeuropa sammenlignet med Vesteuropa. ESA arbejder
derfor meget på at bedre forholdene i Øst.
Lige nu og her har det måske ikke den store
betydning for DASAIM, men på sigt tror jeg,
det vil gavne udviklingen både i Danmark og
Europa. Vi vil derfor fortsat arbejde aktivt i
det europæiske sammenhæng og gerne i fællesskab med vores skandinaviske kolleger.

Oktober 2006 · DASINFO · 

Arbejdet I bestyrelsen
Siden sidste skriftlige beretning har vi afholdt
8 bestyrelsesmøder og et internatmøde. På
internatmødet som løber over 1½ dag går vi
i dybden med forskellige emner. Næst efter
generalforsamlingen er bestyrelsen selskabets øverste myndighed, og der træffes ingen
betydelige afgørelser uden, at de har været
diskuteret i bestyrelsen. Diskussionerne har
udpræget demokratisk karakter. Afstemning
er en mulighed, men jeg har endnu ikke været
med til at bruge denne option, vi opnår altid
konsensus. Bestyrelsesarbejdet kræver en del
penge til rejseudgifter, men det er betingelserne for demokratiet.
Jeg opfatter også arbejdet i bestyrelsen
som professionelt. Det vil sige, at opgaverne
kanaliseres derhen, hvor ekspertisen er og
det vil oftest sige i udvalgene.

Tak
Jeg vil gerne sige tak til alle, der er aktive i
selskabssammenhæng, og tak til bestyrelsen
og sekretariatet, dvs. Tina Calundann, for
et godt og inspirerende og aldrig kedeligt
samarbejde gennem året.

DAGSORDEN

DASAIMs 58. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING,
2. november 2006
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
4. Beretning og regnskab fra DASAIMs
		 Fond
5. Indkomne forslag
6. Regnskab og budget, herunder
		 fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af formænd for udvalgene,
		 nævnt i protokollat 1
9. Valg af kasserer og 2 yngre læger til
		 bestyrelsen
10. Valg af formænd for øvrige udvalg
11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
12. Valg af repræsentanter for Selskabet
13. Valg af 2 revisorer og
		 1 revisorrepræsentant
14. Evt.

INDKOMNE FORSLAG
Til slut en opfordring
Støt op om dit selskab, mød frem til generalforsamlingen.
Hans Kirkegaard

10 · DASINFO · Oktober 2006

1. Bestyrelsen foreslår:
• Nedlæggelse af Efteruddannelsesudvalget
Motivering
Efteruddannelsesudvalgets opgaver
• koordinerer udarbejdelsen af liste med
efteruddannelsestilbud relevante for
DASAIMs medlemmer.
listen udarbejdes i samarbejde med
DASAIMs øvrige udvalg
• rådgiver medlemmer i efteruddannelsesspørgsmål
• modtager forslag til efteruddannelseskurser og formidler forslagene videre til det/de
relevante udvalg i DASAIM
• udvikler efteruddannelseskurser evt. i samarbejde med andre DASAIM udvalg, andre
speciallægeselskaber, lægeforeningen eller
andre
Bestyrelsen er af den opfattelse, at karakteren af efteruddannelsesudvalgets opgaver
retteligt hører ind under de fagområdespecifikke udvalg samt det nuværende Videreuddannelsesudvalg.

2. Bestyrelsen foreslår:
• Oprettelse af DASAIMs
Uddannelsesudvalg (DU)
Motivering
Med nedlæggelse af efteruddannelsesudvalget får det eksisterende VUU nye opgaver
relateret til såvel videreuddannelse som
efteruddannelse, hvorfor en navneændring
er påkrævet.
Den foreslåede sammensætning af udvalget er hensigtsmæssig for at kunne løse
udvalgets opgaver optimalt, og samtidigt kan
man reducere antallet af medlemmer.
Uddannelsesudvalgets opgaver
Et fremtidigt uddannelsesudvalg skal varetage det nuværende arbejde i videreuddannelsessammenhæng, men derudover tillægges udvalget det arbejde der er knyttet til
DASAIMs efteruddannelse.
Det er naturligt at sammenlægge selskabets uddannelsesaktiviteter af flere grunde:
• uddannelse er ikke en afgrænset periode
knyttet til speciallægeuddannelsen (hoveduddannelsen), men et livslangt projekt
baseret bl.a. på selvstyret læring
• den begrebsramme og de pædagogiske
metoder der er en central del af læringen er
de samme før og efter opnåelse af speciallægeuddannelsen
• den dagligdag den uddannelsessøgende
og den uddannelsesgivende fungerer i er
i vid udstrækning den samme
• et stort antal seniore kolleger har formentlig et udannelsesefterslæb, både i relation
til rollen som uddannelsessøgende og som
uddannelsesgivende aktør
• Samling af selskabets uddannelsesaktiviteter i ét udvalg kan forventes at øge
- erfaringsakkumulering
- en koordineret og systematisk bearbejdning af de indhøstede erfaringer der
løbende opnås vedrørende videre - og
efteruddannelse
- koordinering og samordning af selskabets
uddannelsesmæssige tiltag

- klarhed og entydighed med hensyn til
den uddannelsesmæssige profil over for
den samlede medlemsskare i selskabet
- sandsynligheden for et afstemt budskab
til sundhedsmyndighederne, og dermed
evt. øget chance for indflydelse
Sammensætning af DASAIM’s
Uddannelsesudvalg
Til valg på generalforsamlingen:
- 1 formand
- 3 repræsentanter
- 3 uddannelsessøgende læger, en fra hver
uddannelsesregion
Derudover består udvalget af:
- hovedkursuslederen
- 3 Postgraduate Kliniske Lektorer (PKL)
(en fra hver udannelsesregion, eller hvor
PKL’eren ikke er anæstesiolog en anden
person som er anæstesiolog og medlem af
det regionale uddannelsesråd)
- UEMS-repræsentanten (valgt af generalforsamlingen)
I alt 12 medlemmer (mod nuværende 12)
Motivering for sammensætningen
i udvalget
I takt med en stigende regionalisering af
kursusvirksomheden er mange kursuslederes
fokus mere orienteret mod fagspecifik kursusvirksomhed end mod uddannelsespolitik på
nationalt niveau. Antallet af kursusledere er
vokset under den nuværende struktur. Begge
forhold taler for ikke at fastholde alle kursusledere i Videreuddannelsesudvalget.
Kontakten til og samspillet med en central motor i den regionale forvaltning og
udvikling af uddannelsesvirksomheden
under den nye speciallægebetænkning er
af vital betydning, såvel med henblik på
at kunne monitorere uddannelsen nationalt
som for at kunne påvirke denne. I takt med
landets regionalisering står selskabet som
en stadig mere central aktør med hensyn
til at fastholde en national ensartet faglig
standard og kvalitetssikre den fortløbende
kompetenceevaluering.
Dette taler for at etablere en fast forbindelse til de regionale uddannelsesråd, og er
baggrunden for at foreslå at PKL’erne er
medlem af DU.

Lektorerne forventes at have interesse for
uddannelsesudvikling på landsplan samtidig
med interesse for udvikling på internationalt
plan. Flere af lektorerne er mastere i medicinsk pædagogik, hvorfor det er naturligt
at trække på denne viden i videreuddannelsesudvalget.
UEMS-repræsentanten skal sikre at der
er en sammenhæng/forbindelse mellem den
nationale uddannelsespolitik og uddannelsesmæssige tiltag og det der sker på europæisk
niveau.
Hovedkursuslederen medlemskab af DU er
helt grundlæggende, i erkendelse af kursusrækkens centrale rolle i hoveduddannelsen.
De uddannelsessøgende læger skal sikre,
at DU får tilbagemeldinger og input fra de af
selskabets medlemmer, som speciallægeuddannelsen retter sig mod.

4. Bestyrelsen foreslår:
• Nedlæggelse af lederforum
Motivering
Aktiviteten i lederforum har gennem flere
år været tæt på 0. Udvalget foreslås derfor
nedlagt. Der arbejdes i stedet på at oprette
et leder-mail-netværk.

5. Bestyrelsen foreslår:
Hvis forslaget om uddannelsesudvalget
(forslag 2) ikke godkendes, genfremsætter
bestyrelsen forslaget om fremtidig struktur
af DASAIMs videreuddannelsesudvalg, som
blev vedtaget på sidste generalforsamling.
Hvis forslaget om uddannelsesudvalget godkendes bortfalder dette forslag
• Forslag til fremtidig struktur af

DASAIMs Videreuddannelsesudvalg
Mødeaktivitet
Udvalget holder ordinært møde med delkursuslederne en gang årligt (eller yderligere
efter behov) med henblik på en samlet evaluering af foregående års kursusvirksomhed,
og for at gennemgå og planlægge næste års
kursusaktivitet.
Hovedkursuslederen har løbende kontakt
til delkursuslederne.
Udvalget har løbende kontakt med selskabets fagspecifikke udvalg med henblik
på den samlede kursusaktivitet.
Økonomi
Videreuddannelsen finansieres som tidligere,
og der afsættes et beløb til brug for efteruddannelse.

3. Bestyrelsen foreslår:
• Nedlæggelse af udvalget for
postoperativ rehabilitering
Motivering
Aktiviteten i udvalget for postoperativ rehabilitering har gennem de seneste 2 år været
tæt på 0. Udvalget foreslås derfor nedlagt.
Området for postoperativ rehabilitering vil
fremover blive varetaget af anæstesiudvalget.

1 formand
3 regionsrepræsentanter
(som hver skal have sæde i det regionale
uddannelsesråd)
2 yngre læger
Alle ovenstående vælges som sædvanligt
på generalforsamlingen
hovedkursuslederen
UEMS-repræsentanten
(udpeget af DASAIM)
1 medlem fra efteruddannelsesudvalget
I alt 9 medlemmer (mod nuværende 12)
Udvalget holder ordinært møde med delkursuslederne en gang årligt mhp. samlet evaluering af foregående års kursusvirksomhed,
og mhp. at gennemgå og planlægge næste
års kursusaktivitet. Udvalget holder ordinært
møde med PKL’erne 2 gange årligt.
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BERETNING FRA DASAIMs
udvalg, repræsentanter og arbejdsgrupper
Anæstesiudvalget
Anæstesiudvalget har i det forløbne år fortsat
arbejdet med nationale rekommandationer.
På trods af, at der er et stort ønske om flere
nationale rekommandationer om både hyppige og sjældne anæstesiologiske procedurer,
kører udarbejdelsen heraf stadig trægt. Der
skal ikke herske tvivl om, at det kræver en
vis portion arbejde at udarbejde en national
rekommandation, men erfaringen viser også,
at det sædvanligvis opfattes som en meget
givende og lærerig proces. Så lad os herfra opfordre til, at flere involvere sig i arbejdet med
rekommandationerne – det giver indflydelse
på fremtidig anæstesiologisk praksis.
Der bliver i øjeblikket arbejdet på følgende
rekommandationer:
- Anæstesi til patienter med pacemaker
- Perioperativ monitorering
- Behandling af svær akut blødning
- Den vanskelige luftvej
- Håndtering af den rygende og
drikkende patient
- Transport af patienter mellem sygehuse
Desuden arbejdes der på at opdatere tidligere rekommandationer. Har man ideer til
nye rekommandationer – og ikke mindst lyst
til at deltage i arbejdet hermed må man meget
gerne henvende sig til anæstesiudvalget.
Anæstesiudvalget har også arbejdet med
udvikling af en ny kvalitetspolitik for det
anæstesiologiske speciale, samt en revideret
målsætning. Disse er i skrivende stund til
høring i DASAIMs bestyrelse og vil blive lagt
på hjemmesiden i løbet af efteråret.
Et aktuelt, men meget vanskeligt emne er
udarbejdelse af et forslag om ressourcebehov
ved anæstesi. Hvor mange operationsstuer
kan en anæstesiolog servicere samtidigt?
Dette er naturligvis afhængigt af kirurgitype,
patientens tilstand, samt en del andre faktorer. Et udkast vil blive lagt på hjemmesiden,
så snart det er klar.
Dansk Anæstesi Database (DAD) er i rivende udvikling og databasen forventes at være
landsdækkende ved året udgang. Den først
årsrapport udkom i juni måned og trods det
faktum at data fra implementeringsperioden
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naturligvis må tages med et vist forbehold,
indeholder årsrapporten mange interessante
oplysninger. Årsrapporten er tilgængelig på
www.kliniskedatabaser.dk snarest.
Ved begyndelsen af 2007 vil Dansk Register for Vanskelig Luftvej være en integreret
del af DAD, der også vil blive suppleret af et
lille, men meget anvendeligt opvågningsmodul. Databasen brugerflade vil være revideret
og optimeret i henhold til brugerne ønsker.
Der er aktuelt ansat en ph.d.-studerende,
der arbejder med output fra DAD vedrørende
den vanskelige luftvej. Målet er, at der bliver
ansat flere ph.d.-studerende og andre forskere
i relation til databasen, så de mange data
kan udnyttes både til kvalitetsforbedringer,
produktionsberegning og indhentning af ny
viden (forskning).
Ann Møller

Børneanæstesiudvalget
Der har i et par år været et ønske om at
kortlægge omfanget af børneanæstesi og
intensiv terapi til børn i Danmark. Børneanæstesiudvalget i har det forløbne år sendt
et spørgeskema til anæstesiafdelingerne i
Danmark med det formål, at belyse denne
problemstilling. Resultaterne af denne undersøgelse fremlægges på årsmødet 2006.
Udvalget forventer i den kommende tid en
diskussion af behovet for centralisering af
børneanæstesien i al almindelighed og af
behovet m.h.t. den specialiserede anæstesi
og intensiv terapi i særdeleshed. Nationalt
og internationalt anbefales subspecialisering
i retning mod egentlige børneanæstesiologer
- ikke kun til den specielle anæstesi, men også
til dækning af den almindelige pædiatriske
anæstesi. Den Nordiske subspecialiseringsuddannelse i SSAI regi har nu fungeret i
nogle år og fortsætter med 2-3 danske deltagere årligt.
Medlemmerne af børneanæstesiudvalget
har været engageret i en række undervisningsopgaver lokalt, nationalt og internationalt. Således har udvalget bl.a. et medansvar for tilrettelæggelsen og afviklingen
af a-kurser i børneanæstesi og revision af

speciallægeuddannelsen. I foråret 2006 er
European Paediatric Life Support (EPLS)
kurser opstartet i Danmark og det er planen,
at disse 2-dages kurser i håndtering af kritisk
syge børn og nyfødte skal afholdes 3-4 gange
årligt. Til årsmødet har udvalget inviteret
arkitekten bag de nye genoplivnings-guidelines for børn til at holde foredrag om processen mod og baggrunden for ændringerne i
Guidelines 2005.
Børneanæstesiudvalget har i en række år
været associeret til FEAPA (Federation of
European Associations of Paediatric Anaesthesia). Denne organisation omdannes formentlig inden for det næste år til en egentlig
europæisk børneanæstesiforening. Tanken er
at styrke det internationale samarbejde og
den politiske og videnskabelige gennemslagskraft. Det er på nuværende tidspunkt uvist,
om DASAIM gennem børneanæstesiudvalget
kan bevare sin tilknytning til FEAPA, eller
det i fremtiden vil være via enkeltpersoner,
vi kan søge indflydelse.
Udvalget har behandlet henvendelser fra
enkelpersoner og organisationer og medlemmerne opfordres til fortsat at henvende sig
med børneanæstesiologiske spørgsmål.
Torsten Lauritsen

Efteruddannelsesudvalget
Den beskedne kursusaktivitet, der har været i DASAIMs regi gennem de seneste tre
år, har kunnet afvikles med en meget enkel
procedure, der i de fleste tilfælde kun involverer sekretæren, kassereren, formanden
for efterudd.udv. og den ansvarlige for det
enkelte kursus. Kun i de tilfælde hvor underskudsgarantien kan forventes at andrage
en del, har kursusplanerne været diskuteret
i bestyrelsen.
Der har ikke været opfordring fra medlemmerne til, at vi skulle tage initiativ til
efteruddannelse. Medlemmerne efterlyser
ikke rådgivning i efteruddannelsesudvalget.
Det er vores indtryk, at man søger dette lokalt
hos kolleger eller i de fagspecifikke udvalg
i selskabet.

Muligheden for at afholde kurser, initiere
kursusaktivitet og rådgivning er de løbende
opgaver som det eksisterende udvalg fik som
sit kommissorium. Det er udvalgets opfattelse, at de løbende efteruddannelsesopgaver
der måtte komme mere rationelt varetages
af DASAIMs øvrige udvalg.
De to konkrete opgaver som udvalget
skulle løse var udarbejdelsen af en efteruddannelsespolitik og oprettelse af et kursuskatalog. Udarbejdelsen af et katalog bliver for
trægt at vedligeholde, hvorfor vi har besluttet
at udarbejde en liste på nettet.
Som en konsekvens af ovenstående har
udvalget derfor henstillet til bestyrelsen, at
der stilles forslag til generalforsamlingen om,
at efteruddannelsesudvalget nedlægges og,
at udvalgets opgaver overgår til DASAIMs
øvrige udvalg.
Der er planlagt et Ecco-kursus i oktober,
som er overtegnet og PAU har i samarbejde
med Kardiologisk Selskab planlagt et fællesmøde med temaet: Transport af patienter
med Akut Coronart Syndrom.
Et pionerkursus tidligere på året måtte
aflyses.
Anne Hansen

Etisk udvalg
Udvalget har færdiggjort arbejdet vedrørende ”Vejledning om etiske overvejelser i
forbindelse med smertebehandling” og bestyrelsen har på sit møde før sommerferien
godkendt det med enkelte relevante korrektioner. Udvalget har derudover forberedt
årsmødets tema vedrørende lægeløftet og
samarbejdet på operationsstuen. Endelig
arbejder udvalget med at få etableret en større
arbejdsgruppe med forankring i udvalget
der skal beskæftige sig med at fremstille:
”Vejledning vedrørende etiske overvejelser i
forbindelse med undladelse af eller ophør med
livsforlængende behandling.”
Dette er en stor opgave - men udvalget
mener den er påtrængende. Udvalget har
derfor udarbejdet nedenstående synopsis som
oplæg til dette arbejde - og vil bede generalforsamlingen 2006 drøfte, om udvalget skal
påbegynde arbejdet. Samtidig vil vi opfordre
til at interesserede medlemmer, der ønsker at
bidrage til arbejdet, om at melde sig til Etisk
Udvalgs formand.

Oplæg til drøftelse for arbejdsgruppe i regi
af Etisk Udvalg, DASAIM:
Vejledning vedrørende etiske overvejelser
i forbindelse med undladelse af eller ophør
med livsforlængende behandling af patienter
behandlet i Anæstesiologisk regi – Intensiv
Medicinsk Terapi regi.
Det er velkendt og nødvendigt, at der
i forbindelse med, at en læge undlader at
indlede en behandling eller ophører med en
behandling af en konkret patient, gøres en
række overvejelser som resulterer i den ene
eller anden form for handling. Det er ligeledes
nødvendigt, at den omhu og samvittighedsfuldhed som normalt præger lægens arbejde
skærpes, således at der er størst mulig sikkerhed for, at de beslutninger der træffes er
de rigtige for den pågældende patient – og at
de etiske overvejelser der gøres - er etableret
med samme omhu og samvittighedsfuldhed
som de faglige overvejelser der indgår i beslutningerne.
Når vi beskæftiger os med problemstillinger i livets terminale faser – beslutninger som
kan få afgørende indflydelse på, hvorledes
disse faser af livet forløber – er det ikke kun
lægen der er ekspert som læge – men lige
så meget patienten der er ekspert som det
menneske der lever lige netop dette personlige liv. Det er derfor vigtigt, at både læger,
patienter og deres pårørende, medlemmer i
det kliniske behandlingsteam og samfundet,
er overbeviste om, at de enkelte beslutninger
er omhyggeligt gennemtænkte og hviler på
det bedst kvalificerede grundlag af informationer, viden og procedurer.
Formålet med at etablere en vejledning
vedrørende procedurer og overvejelser i forbindelse med disse beslutninger, er at give
et grundlag hvorved patientens værdighed,
rettigheder og velbefindende beskyttes.
Samtidig er det velkendt, at beslutninger
i livets terminale faser ofte giver anledning
til debat om begreber som aktiv eller passiv
dødshjælp, skjult aktiv dødshjælp eller hjælp
til selvmord. Det er ikke tanken, at arbejdsgruppen skal tage stilling til disse begrebers
praksis i det danske sundhedsvæsens intensive afdelinger. Aktiv dødshjælp er, ud over
at være ulovligt, også afvist som en etisk
mulighed af WMA (Verdenslægeforeningen
- World Medical Association). Det er Etisk
Udvalgs overbevisning, at, en vejledning der

dels vejleder om etiske begrundelser og dels
kommer med anbefalinger til procedurer der
kan tilpasses lokale såvel som individuelle
forhold, kan bidrage til at mindske frygten
for den skjulte aktive dødshjælp og skabe en
åbenhed der vil gavne såvel patienterne som
alle involverede i beslutningsprocessen.
Det anbefales derfor, at der i regi af etisk
udvalg under DASAIM oprettes en arbejdsgruppe som skal beskæftige sig med disse
begrundede etiske overvejelser og med at
etablere en sådan vejledning.
Det er overordentligt vigtigt at understrege, at Etisk Udvalg ikke forestiller sig,
at der skal skrives en mur- og nagelfast retningslinie eller instruks. Meningen er alene at
fremstille en hjælp til etablering af procedurer
for at gøre det muligt at iværksætte lokale
beslutningsprocesser der lever op til formålet om at beskytte patientens værdighed og
rettigheder. Samtidig er det Etisk Udvalgs
opfattelse, at en sådan fremstilling over forhold der bør overvejes og procedurer der
hjælper det kliniske kollektiv og lægen på
disse områder, er efterspurgte og vil kunne
bidrage til virkeliggørelse af større tværfaglig
forståelse og respekt.
Etisk Udvalg forestiller sig at arbejdsgruppen skal drøfte en række problemstillinger der både vedrører formelle krav til
beslutningsprocedurer, overordnede etiske
overvejelser baseret på autentiske professionsetiske overvejelser såvel som almene
etiske overvejelser og vejledninger angående
refleksioner i udvalgte særligt vanskelige
situationer.
Det er en stor opgave – og en svær opgave.
Heldigvis er det ikke nødvendigt at starte
på helt bar bund. Således har den Britiske
Lægeforening (BMA) i 1999 publiceret en
vejledning netop om disse problemstillinger
(Withholding and Withdrawing Life-prolonging Treatment. Guidance for decision
making. BMJ Books, London 1999). Men dels
bygger denne vejledning på etiske principper der ikke altid umiddelbart kan overføres til en dansk (eller skandinavisk) etisk
forståelse eller tradition, dels er der i den
angelsaksiske tænkning og praksis en 3. part
som er stort set ukendt i Danmark – nemlig
domstolene.
Imidlertid er BMA’s udgivelse nyttig med
henblik på at hjælpe arbejdet i gang, idet den
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er fortræffelig inspiration til hvilke problemstillinger der kan/skal overvejes, ligesom
drøftelsen af fundamentale etiske overvejelser
er inspirerende.
Nedenstående oplæg er således inspireret
af BMA’s arbejde, men skal hverken opfattes
som værende fuldstændigt eller eksklusivt for
gruppens drøftelser – det er alene tænkt som
udgangspunkt for at starte arbejdet.
Oplæg til emner som drøftes og beskrives i
arbejdsgruppen:
• Er det muligt at give en entydig beskrivelse
af hvad der er i patients bedste interesse
med relation til lægegerning i almindelighed – og/eller er denne beskrivelse statisk
eller dynamisk?
• Hvilken betydning har spørgsmålet om
lægegerningens formål i forhold til spørgsmålet om undladelse af eller ophør med
livsforlængende behandling?
• Er livsforlængelse altid et gode for patienten?
• Hvilken rolle spiller den forventede levetid
med eller uden behandling?
• Hvilken rolle spiller det, at et fundamentalt
vilkår for lægegerning er usikkerhed?
• Hvilke overvejelser af faglig art skal være
foretaget inden de overvejes at beslutte
at ophøre med en given behandling eller
undlade at starte en given behandling?
• Hvilke etiske (og legale) pligter påhviler
lægen hvis en patient afviser et givet behandlingstilbud?
• Hvilke overvejelser skal man gøre sig i
forbindelse med spørgsmål om mental
habilitet?
• Hvilken rolle spiller forhåndstilsagn fra
patienter vedrørende deres behandling i
situationer hvor de ikke længere er beslutningskompetente?
• Er der forudsætninger som skal være opfyldte for at et forhåndstilsagn kan siges
at være etisk bindende (fx: i hvilket omfang skal tilkendegivelserne fra patienten
vedrøre den konkrete situation som er opstået).
• Hvis en patient ønsker en given behandling
– skal den så altid gives? (fx hvis patienten
ønsker en behandling som det fagligt er
meningsløst at give)
• Hvad forstå der ved et begreb om udsigtsløshed af en given behandling – og
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hvilken vægt eller rolle skal dette have i
beslutningsprocessen?
• Hvis der findes en given behandling som
er meget smertevoldende eller giver svære
funktionstab som er meget lidelsesfyldte,
skal denne behandling så gennemføres?
• Hvilken rolle spiller en begrænsning i de
ressourcer der stilles til rådighed for den
intensive medicinske terapi for de behandlingstilbud der skal gives den enkelte patient?
• Hvorledes tages hensyn til forskellige
patienters forskellige evne til at træffe
kompetente beslutninger?
• Hvilken rolle spiller det, at der er forskel
på moralsk/etisk autonomi og legal autonomi?
• Spiller patientens alder nogen rolle i beslutningsprocessen eller for resultatet af
beslutningerne?
• Hvornår er det relevant at begynde overvejelser vedrørende spørgsmålet om ophør
med eller undladelse af livsforlængende
behandling?
• Hvem skal inddrages i overvejelserne?
• Hvor ofte skal eventuelle beslutninger
revideres?
• Hvem er ansvarlig for dialog, information,
dokumentation mv.
• Hvilke faglige forhold er på spil i denne
situation?
• Hvad ved vi om patientens egen viden,
udtalelser (skrift og tale) og ønsker?
• Hvad stiller vi op ved uenigheder?
• Hvorledes skal vi løbende og efterfølgende
sikre en relevant og formidlet evaluering
af forløbet (dialog, information, beslutninger, kontroversielle emner, mediering ved
uenighed, debriefing etc.)?
• Hvad gør vi hvis der opstår situationer vi
ikke havde forudset?
• Skal der inddrages andre eksperter?
• Har vi brug for hjælp og rådgivning vedrørende de etiske problemstillinger?
• Har vi i afdelingen gældende vejledninger
for hvorledes vi håndterer denne konkrete
situation – og har vi brug for det?
Ovenstående er eksempler. Udvalgets liste
er længere ligesom den første opgave for
arbejdsgruppen bliver at færdiggøre listen og
ikke mindst prioritere i hvilken rækkefølge
de enkelte spørgsmål skal besvares.
Mogens K. Skadborg

Forskningsudvalget
Forskningsudvalget er et nyt udvalg, som
blev iværksat i forbindelse med DASAIM’s
forskningsinitiativ.
Udvalget består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen, 2
medlemmer udpeges fra bestyrelsen. Det
tilstræbes at mindst 2 af landets professorer
sidder i udvalget.
Aktuelt har udvalget konstitueret sig selv
med undertegnede som formand. Udvalget
har afholdt ét møde i foråret 2006 og ét i
august. Herunder blev kriterierne for uddeling af støtte i forbindelse med DASAIMs
forskningsinitiativ diskuteret, og der blev
udarbejdet forslag til opslag i DASINFO
og et ansøgningsskema blev udarbejdet.
De fortsatte arbejdsopgaver for udvalget
er særdeles brede, idet udvalget bl.a. skal
forsøge at komme med forslag til hvordan
forskning kan fremmes på anæstesiafdelinger, hospitaler, i regionerne samt nationalt
og internationalt.
Palle Toft

Intensiv udvalget
Samarbejde mellem intensiv udvalget i DASAIM og DSIT er blevet konsolideret og gjort
yderligere frugtbart i det forgangne år. Det
har været et travlt år i intensiv udvalget. Der
har været arbejdet med række hovedområder
og en del mindre emner. Hovedområderne
har været kapacitetsproblematikken, DRG,
udformning af en registreringsdatabase og
dannelse af en sepsis-gruppe. Der har været
afholdt 6 konstruktive møder i udvalget, samt
en række underudvalgsmøder.
Medlemmerne har fortsat lagt et stort
arbejde i kapacitetsproblematikken på de
danske intensiv-afdelinger. Der er nedsat
en arbejdsgruppe, som har udført en omfattende spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af samtlige danske intensiv-afdelinger.
Arbejdsgruppen er ved at samskrive data
til en rapport og en artikel i Ugeskrift for
Læger. Udvalget har også deltaget i møder
i Sundhedsstyrelsen, Indenrigsministeriet
og Amtsrådsforeningen om kapaciteten på
de danske intensiv-afdelinger. Udvalget har
været repræsenteret i en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen og omhandlende
definition og visitation på de danske intensiv-afdelinger, hvor der netop er udkommet

en officiel rapport. Denne rapport ligger på
DASAIMs hjemmeside.
DRG-registrering med koder udarbejdet af
en arbejdsgruppe nedsat af intensiv udvalget
og DSIT er blevet en stor succes. Så stor en
succes, at Sundhedsstyrelsen vil ændre koderne fordi omfanget af registreringen ifølge
Sundhedsstyrelsen har været for stor. Derfor
har udvalget arbejdet med Sundhedsstyrelsen
om ændringer i de intensiv relaterede DRGkoder. Dette arbejde foregår kontinuerligt og
der er ultimo august tilkaldt til et nyt møde
mellem DASAIM, DSIT og Sundhedsstyrelsen omkring de foreslåede ændringer i DRGkoderne. På dette møde vil de videnskabelige
selskabers utilfredshed med, at kodning for
intensive patienter først kan finde sted efter
72 timers ophold på en intensiv afdeling,
blive fremført. Dette vil betyde at kun mellem
25% og 50% af patienterne på de danske
intensivafdelinger vil blive registreret.
Arbejdsgruppen, som har og skal arbejde
med indførelse af en landsdækkende registrering af intensive patienter og en national
database, har netop lagt sidste hånd på en
ansøgning om oprettelse af en national database om intensiv medicinsk terapi.
Arbejdsgruppen om sepsis har været
flittig. Gruppen er blevet dansk tovholder
i ”Surviving Sepsis Campaign”. Fra gruppens side bliver der også blevet arbejdet med
forskellige initiativer til fremme af begrebet
”sepsis” i såvel almenbefolkningen som hospitalsverdenen, herunder også vores eget
speciale. Dette skal foregå ved symposie,
spørgeskemaundersøgelser og undervisning
samt involvering af de danske intensiv-afdelinger i ”Surviving Sepsis Campaign”.
Intensiv Symposium 2006 på Hindsgavl
Slot blev endnu engang en stor succes med
150 deltagere og et stort opbud af medicinalfirmaer. Der var mange eminente både nationale og internationale foredragsholdere.
Programmet for det næste symposium
til januar 2007 er lagt. Her vil der endnu
engang være mange af de store internationale foredragsholder på plads. Tilmelding
er startet.
Vi vil også i år have en gruppesamling på
årsmødet, hvor vi håber, at mange med interesse i intensiv medicinsk terapi vil dukke op
og give nogle nye input til vores fagområde.
Kurt Espersen

IT-udvalget og Redaktion
Strukturen omkring DASINFO og hjemmesiden er uændret. Dagligdagen er beskrevet ret
detaljeret i foregående nummer af DASINFO
og der henvises hertil. Her vil jeg benytte
lejligheden til at gøre opmærksom på, at
det, som officielt hedder IT-udvalget fylder
under 50 procent af den samlede redaktion.
Tina Calundann udfylder den resterende del
og betyder meget for DASINFO og dermed
også meget for den struktur, DASINFO er
med til at lægge ind i selskabets aktiviteter,
specielt omkring årsmødet.
I år skal vi have ny redaktør - der er allerede
meldinger fra folk, som er klar til at tage over.
Det efterlader mig med en rigtig god fornemmelse - DASINFO vil komme i gode hænder
og jeg vil glæde mig til at modtage ”pakken” i
de kommende år, men jeg synes fortsat at alle,
der er interesserede, skal melde sig.
IT-udvalget havde ambitioner om at gå
mere ind i EPJ-problematikken. Det er druknet noget i den overordnede EPJ-debat. De
styrende organer har været på så glat is, at
der ikke rigtig har været nogle hjørner at
tage fat i siden Schrader ridsede grundproblemerne op tidligere i DASINFO.
Stig Yndgaard

Kronisk smerteudvalg
Udvalget har holdt et par møder via e-mail.
Det har ikke været muligt at samle folk fysisk. Vi har planlagt et møde i slutningen
af august. Dette vil refereres yderligere på
generalforsamlingen.
Arbejdet i udvalget har været fokuseret på
årsmødet november 2006 både hvad angår
emner og valg af foredragsholdere.
Ole Bo Hansen

Neuroanæstesiologisk udvalg
Udvalget har holdt to møder.
En henvendelse fra anæstesiologerne i
neurotraumeudvalget (et interesseudvalg
hvor neurokirurger og neuroanæstesiologer,
herunder neurointensivister, mødes) om formel reference til neuroanæstesiudvalget blev
taget positivt op – der er delvist personsammenfald mellem anæstesiologer i neurotraumeudvalget og i neuroanæstesiudvalget
Efter indstilling besluttede bestyrelsen,
at anæstesiologerne i neurotraumeudvalget
formeldt refererer til neuroanæstesiudvalget

– og at man gerne fremover modtager referater fra neurotraumeudvalget.
Neuroanæstesiudvalget har arbejdet med
tilpasning af uddannelsesprogrammerne til
de relevante kompetencekort, ligesom arbejdet med et neuroanæstesi-kompendium,
dækkende rutinerne fra de forskellig afdelinger, er fortsat.
Den løbende benchmarking af operationsafdelingerne i H:S har været diskuteret i udvalget, og et initiativ med en sammenligning
af neurooperationsafdelingerne er på vej.
Kapacitetsproblemer på de neurointensive
afdelinger synes at svare helt til problemerne
på de multidisciplinære afsnit. En voksende
opgave er anæstesi til MR-scanning af mindre
børn.			
Jakob Roed

Obstetrisk anæstesiudvalg
Ved sidste årsmøde trådte 3 meget aktive
medlemmer ud af udvalget: Yvonne Rasmussen, Ladawan Holk og Torben Callesen.
Heldigvis er både Yvonne og Ladawan fortsat
med at arbejde med sectiorekommandationen
og er fortsat konsulenter for gruppen ved udvalgte sager, medens Torben helt har forladt
obstetrisk anæstesi. I stedet fik udvalget to
nye medlemmer, som allerede er velintegrerede i gruppen.
Udvalget har indtil august afholdt 2 møder,
henholdsvis den 9. februar og den 16. maj
2006. Der er yderligere planlagt et møde før
DASAIM-årsmødet.
Obstetrisk anæstesiudvalg har også i år
arbejdet med følgende områder:
1) Speciallægekurser indenfor obstetrisk
anæstesi
2) Planlægning af årsmødet
3) Rekommandation om anæstesi til sectio,
som vil være fremlagt på hjemmesiden fra
medio oktober 2006 som oplæg til sessionen vedrørende dette emne ved årsmødet
Vedrørende speciallægekurserne scorer
vi stadig høje evalueringer med den nye undervisningsform. Vi påtænker at invitere
enkelte obstetriske kursister til at deltage
ved de anæstesiologiske kurser.
Vedrørende Årsmødet 2006 har vi, ligesom
de foregående år, tilrettelagt både et minisymposium samt to forelæsninger indenfor
obstetrisk anæstesi. Programmet vil fremgå
af DASINFO og DASAIM’s hjemmeside.
Ulla Bang
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Postoperativ rehabiliteringsudvalg
Ingen beretning i år.

Kassereren
Regnskab for året 2005/2006 lægges på
www.dasaim.dk (ca. medio oktober) ligesom
det vil blive uddelt og gennemgået på generalforsamlingen.
Lars S. Rasmussen

Præhospital og akutmedicinsk
udvalg (PAU)
Akutmedicin og akut indsat er blevet indsatsområde for store dele af det danske sundhedsvæsen, og er et område i hastig udvikling.
Anæstesiologer har allerede og forventes
også i fremtiden at få meget centrale positioner og arbejdsområder på dette felt. Arbejdet
i præhospital og akutmedicinsk udvalg har
derfor i det forløbne år, ligesom tidligere,
været fokuseret på at beskrive, hvordan og
på hvilken måde anæstesiologer skal indgå
i denne medicinske niche.
Det indledende arbejde fra sidste år med
fagområde og uddannelse er videreført. Beskrivelse af fagområde i specialiseret præhospital akutmedicin er indsendt til Dansk
Medicinsk Selskab, og afventer endelig
vurdering. En fælles skandinavisk uddannelse i præhospital akutmedicin i SSAI-regi
er vedtaget, og konkret tilrettelæggelse af
uddannelsesforløb er under udarbejdelse.
Udvalget har udarbejdet anbefaling i
høringsrunde til Sundhedsministeriet vedrørende ”Udkast til Bekendtgørelse om
planlægning af sundhedsberedskabet og
den præhospitale indsats samt uddannelse
af ambulancepersonale m.v.”
Udvalget er repræsenteret i Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe til gennemgang af
akutberedskabet, og har til dette arbejde udarbejdet en anbefaling: ”Fremtidens akutberedskab. Kvalificeret indsats ved livstruende
tilstande” om, hvordan anæstesiologer kan
indgå i det fremtidige akutberedskab.
Udvalget har indledt samarbejde med
Dansk Cardiologisk Selskab, og har afholdt
fællesmøde omkring ”Retningslinjer for
præhospital behandling og interhospital
transport af patienter med akut koronart
syndrom” et arbejde, der forhåbentlig kan
ende ud i en anbefaling.
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På initiativ fra de præhospitale ledere er
der søgt om oprettelse af national database
for præhospital akutmedicin. Udvalget har
støttet denne ansøgning.
Præhospital og akutmedicinsk udvalg
(PAU) som består af 6 medlemmer, har i
det forløbne år afholdt 2 møder. Lars Knudsen har været formand for udvalget i hele
perioden.
Lars Knudsen

Thoraxanæstesiologisk udvalg
Thoraxanæstesiudvalget har afholdt 4. danske thoraxanæstesiologi symposium i Ålborg
i marts 2006. Emnerne var: ”Hypoxemia after
cardiac surgery. Does it matter?”, ”Openlung – during cardiac surgery”, ”Ventilatory
strategies” samt ”Varme ud af huset” (om
opvarmning af hypoterme). Symposiet var
velbesøgt og der udspandt sig livlig diskussion efter indlæggene. Det var en stor succes
både fagligt og socialt. Dagen efter blev der
afholdt årsmøde for danske thoraxanæstesiologer (DT). Dette var mindre besøgt, men
der var en god debat om kliniske aktiviteter,
uddannelse, EACTA og thoraxanæstesiens
fremtid. Der planlægges et 5. symposium i
København i foråret 2007, efterfulgt af årsmøde i DT.
Vi deltager i DASAIMS årsmøde med emnerne; transfusions-strategi (blot en blodtransfusion, blodbesparende procedure ved
kirurgi) samt postoperativ hypoxæmi: årsag
og virkning.
Thoraxanæstesiudvalget er ved at planlægge et kursus i ekstrakorporal cirkulation i
samarbejde med Den Skandinaviske Skole for
Kardiovaskulær Teknologi, der skal afholdes
i perioden 6.-8. november 2006.
Claus Andersen

Videreuddannelsesudvalget
Arbejdet med revision af målbeskrivelsen har
udgjort en betydelig del af videreuddannelsesudvalgets (VUU) arbejde siden årsmødet
2005. Arbejdet er i skrivende stund så langt,
at kun mindre sproglige og redaktionelle
tilrettelser står igen.
Revisionen har forsøgt at tage hensyn
til de forskellige tilkendegivelser, der over
tid er kommet. Udvalget har desuden mere
systematisk indhentet tilkendegivelser fra
de forskellige fagudvalg i selskabet, hos

uddannelsessøgende læger og hos uddannelsesansvarlige overlæger bl.a. vha. en detaljeret spørgeguide, hvor der blev bedt om
tilkendegivelse i forhold til en lang række
problemstillinger, herunder erfaringsregistrering og cusum score, som har været genstand
for nogen kritik. Der var desuden mulighed
for ”fri tekst”.
Efterfølgende afholdtes primo maj et meget
produktivt to-dages seminar med deltagelse
af VUU, postgraduate kliniske lektorer, repræsentanter fra diverse fagudvalg og fra
professorkollegiet. Resultatet er bl.a. en reduktion i antallet af refleksive rapporter fra
6 til 2, et nyt kort vedr. akut funktion, en
tydeliggørelse af den pædagogiske metode
i relation til det enkelte kort og en række
sproglige optimeringer. Ambitionen er, at
ændringerne for introduktionsuddannelsen
kan nå at komme med i Sundhedsstyrelsens
(SST) elektroniske udgave af målbeskrivelsen (lægens e-uddannelsesbog). Håbet om at
anvende PDA’ere i arbejdet med e-uddannelsesbogen har indtil videre ikke kunnet
indfries, idet at den digitale signatur ikke
er køreklar.
En integreret del af revisionsarbejdet har
været diskussion af forskningtræningsmodulet. Det sandsynlige resultat bliver dels
et sæt af fælles elementer på nationalt plan,
og dels visse elementer som er særegne for
de enkelte regioner, med mulighed for den
uddannelsessøgende for at ønske sig et givet
element - uanset om det er hjemmehørende
i den uddannelsessøgendes egen region eller en anden. Problemstillingen præsenteres
uddybende på årsmødet.
Selskabet afventer efter indsendelse af den
reviderede version til SST dennes godkendelse. Den til enhver tid gældende udgave vil
være at finde på SST’s hjemmeside.
SST har efter et møde i specialeforum
tilkendegivet, at revision af målbeskrivelserne påhviler de videnskabelige selskaber,
ikke som en mulighed, men som en pligt.
Man har ligeledes tilkendegivet, at SST ikke
financierer arbejdstiden forbundet med revisionen, men nok transport og logi i forbindelse hermed. Det skal i denne forbindelse
nævnes at VUU har holdt sig inden for den
finansielle ramme generalforsamlingen 2005
anbefalede.
Tæt forbundet med revisionsarbejdet er

selvsagt monitoreringen af speciallægeuddannelsen.
Monitoreringen er klart ufuldstændig.
Ovennævnte interviewrunde udgør ét element. Interview på kursistholdene et andet og
inspektorrapporterne et tredje. Groft vurderet
er det indtrykket, at den store nyskabelse som
speciallægeuddannelsen ret beset er, afvikles
relativt godt, til trods for de mangler, der også
påpeges. Simulation som læringsværktøj
bliver inden for vort speciale i stadig højere
grad et benyttet redskab. Et uløst problem er
fortsat erfaringsregistrering og manglen på et
landsdækkende format og en landsdækkende
erfaringsdatabase. VUU er opmærksom på
problemet og har sat initiativ i gang mhp. at
arbejde med problemet. En landsdækkende
løsning er desværre ikke umiddelbart enkel
at etablere.
Den nyskabelse, speciallægeuddannelsen
udgør, står i kontrast til en del andre europæiske lande, hvor eksamen er den foretrukne målestok for læring. Diskussionen
af denne diskrepans i UEMS har medført, at
DASAIMs UEMS-repræsentant, Dorte Keld
(med rygstød i VUU) har leveret en rapport
om kompetencestyret læring til UEMS. Den
videre diskussion i UEMS afventes.
Kursusrækken har været under en vis
ombrydning, dels ud fra indhøstede erfaringer, og dels under hensynet til ikke at
overskride et samlet tidsforbrug på 30 dage.
Intro-kurserne indgår ikke som en del af den
samlede kursustidsramme, ligesom kursus i
traumeteamtræning og præhospitalsfunktion
er lokalt forankrede og dermed heller ikke
indgår i denne ramme.
Den grundlæggende ombrydning af kursusrækken mht. indhold - og især metode
- som begyndte for få år siden med vægt på
deltageraktivering, udgangspunkt i cases
mm er fortsat meget velfungerende. Ligeledes
er de regionale kurser med udveksling af
facilitatorer regionerne imellem overvejende
velfungerende. Der resterer fortsat enkeltelementer i kursusrækken som behøver forbedring. De økonomiske rammer forventes
at kunne overholdes.
VUU bragte i foråret 2005 i DASINFO
en skabelon til visualisering af økonomien
forbundet med uddannelse. Udvalget har ikke
et klart billede af, i hvor høj grad der på sygehusene gøres anstrengelser for at tydeliggøre

dette aspekt. VUU vil fortsat opfordre til, at
man er sig problemstillingen bevidst som et
af flere midler til at sikre, at uddannelse ikke
ofres til fordel for klassisk klinisk produktion,
men i så vid udstrækning som muligt bliver
en integreret del af denne.
VUU foreslog på årsmødet 2005 en ændring af udvalgets struktur. Udvalget har
fortsat diskussionen og er kommet frem til at
foreslå, at VUU og efteruddannelsesudvalget
forenes til ét udvalg kaldet Uddannelsesudvalget. Baggrunden er bl.a. følgende:
• uddannelse er ikke en afgrænset periode
knyttet til speciallægeuddannelsen (hoveduddannelsen), men et livslangt projekt
baseret bl.a. på selvstyret læring,
• den begrebsramme og de pædagogiske
metoder der er en del af læringen er de
samme før og efter opnåelse af speciallægeuddannelsen,
• den dagligdag, den uddannelsessøgende
og den uddannelsesgivende fungerer i, er
i vid udstrækning den samme,
• et stort antal seniore kolleger har formentlig et udannelsesefterslæb, både i relation
til rollen som uddannelsessøgende og som
uddannelsesgivende aktør.
• der har ikke i efteruddannelsesudvalget de
seneste to-tre år været betydende aktivitet.
Specialet er fortsat i den heldige situation,
at der er flere ansøgere end stillinger (uddannelsesforløb) i hoveduddannelsen. Ved
seneste ansøgningsfrist efteråret 2006 var der
38 (36 kvalificerede) ansøgere til 20 forløb.
Der sker løbende i mindre grad en omlægning af retningslinierne for pointtildeling.
Disse fremgår af hjemmesiden for uddannelsesregion Nord (som er sekretariat for det
anæstesiologiske speciale på landsplan), som
hedder www.videreuddannelsen-nord.dk
Det er ambitionen, at der fremover på DASAIMs hjemmeside under VUU skal være
en opdateret præsentation af blokforløbene,
af kursusrækken og af målbeskrivelse og
portefølje såvel for intro-uddannelsen som for
hoveduddannelsen. Udvalgets aktiviteter kan
ses uddybende gennem mødereferaterne som
ligeledes ligger på DASAIMs hjemmeside.
Overordnet vurderet, har udvalget i det forløbne år været præget af højt aktivitetsniveau
og stort engagement, hvor enkelte personer
har lagt en meget betydelig arbejdsindsats.
Ole Nørregaard

ATLS
Bestyrelsen for ATLS har afholdt ét bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen.
Regnskabet er præsenteret og gennemgået,
der er foretaget en række investeringer i
udstyr og der er givet støtte til oprettelse af
ATLS Europa. ATLS Europa afholder møde i
Danmark i 2007 og direktionen vil udarbejde
et fagligt program, så ATLS-instruktører får
mulighed for at deltage. Økonomien i ATLS
er god og det er enstemmigt vedtaget, at
instruktørerne optjener fripladser til deres
afdeling i forhold til hvor mange kurser, de
er instruktører på. Der udarbejdes en fordelingsnøgle hvor den enkelte instruktør tildeles
pladser i forhold til hvor mange kurser, de har
været instruktører på. Den enkelte instruktør
får besked om, hvor mange pladser, der er
optjent i løbet af de sidste fire år.
Endvidere vil der være mulighed for at
søge ATLS-fonden om midler til deltagelse i
traumerelaterede kongresser eller kurser.
Det er vedtaget, at bestyrelsen fremover
afholder tre årlige møder, hvilket vil give
større mulighed for fagligt input.
Susanne Wammen

Dansk Anæstesi Database
For Dansk Anæstesi Database (DAD) har
det forløbne år stået i implementeringens
tegn. 24 afdelinger taster nu deres anæstesiforløb i DAD og 9 afdelinger forventes at
starte indtastning i dette efterår. Der arbejdes
endvidere ihærdigt på, at resten af landets
anæstesiafdelinger fra 2007 elektronisk kan
overføre data til DAD. Vi forventer, at DAD
fra 2007 er landsdækkende med mere end
95% af landets sygehuse tilsluttet. Med en
indtastningskadence på mere end 12.000
anæstesiforløb om måneden forventer vi
150.000 anæstesiforløb indtastet i 2006. I
året der er gået, er Dansk Register for Vanskelig Luftvej blevet indarbejdet i den nye
og reviderede version af DAD, som kommer
på skærmen fra 1. januar 2007 efter forbilledligt samarbejde mellem DAD og DRVL.
Den nye version af DAD vil ligeledes fra 1.
januar 2007 indeholde en opvågningsside til
indhentning af data fra opvågningsforløbene.
Begge disse nyskabelser i DAD har været til
høring i samtlige danske anæstesiafdelinger
og der er taget behørigt hensyn til de udtrykte
behov og ønsker i den nye og udvidede DAD.
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Trods udvidelsen af DAD’s brugeflade, er
det lykkedes at holde indtastningerne for
især ukomplicerede forløb på et minimum
og registreringen er på nogle områder blevet
simplere. Til gengæld vil vi få flere oplysninger om de komplicerede forløb.
Der er i eftersommeren taget beslutning
om at forbedre log-in, indtastning og analyseportalens funktion. Dobbelt log-in vil blive
afskaffet og indtastning af data vil blive både
hurtigere og kunne afvikles smidigere i de
kommende år. H:S / Region Hovedstaden vil
investere et større millionbeløb i at forbedre
Klinisk Måle System som DAD programmeres i. De første forbedringer vil kunne
mærkes allerede i dette efterår.
DAD har udgivet en årsrapport med data
fra de 14 afdelinger, der i 2005 indtastede
77.367 patientforløb. Rapporten kan hentes
på www.kliniskedatabaser.dk. Sideløbende
med implementeringen af DAD på samtlige
afdelinger i 2007, arbejdes der med revision
af kvalitetsindikatorer og forbedring af datakvalitet. Det er vores håb, at disse bestræbelser fortsat vil nyde omfattende støtte på
landets anæstesiafdelinger.
Styregruppen for DAD og gruppen bag
DAD’s første årsrapport skal have en stor
tak for en solid indsats i 2005/6. Endelig
skal Birgitte Rühman som er DAD’s eneste
ansatte have en stor tak for sin utrættelige
indsats med at hjælpe afdelingerne med at
komme godt i gang med DAD.
Jørn Wetterslev / Jakob Trier Møller

Dansk Hjertestopregister
Igen i år har den nationale kliniske database
for præhospital hjertestop, Dansk Hjertestopregister, udgivet årsrapport, der kan læses
på http://www.kliniskedatabaser.dk. Registeret omfatter alle præhospitale hjertestop,
data indberettes fra alle landets ambulancer.
Registret omfatter nu oplysning om næsten
13.000 hjertestop, 6.5% overlever mere end
30 dage efter præhospitalt hjertestop. Resultaterne afspejler kvaliteten af hele indsatsen:
den præhospitale indsats kombineret med
sygehusindsatsen. Kun i 29% af tilfældene
er der ydet førstehjælp af forbipasserende,
og kun i få tilfælde har lægmand anvendt
defibrillering før ambulancens ankomst.
Registeret er den eneste datakilde til belysning af præhospitalt opstået hjertestop,
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og dermed er databasen enestående, både
til belysning af kvalitet i hjertestopbehandlingen og til forskningsprojekter. På trods
heraf, skal der til stadighed - ved de årlige
ansøgninger om støtte som national klinisk
database - argumenteres for betydningen
af databasen. Indtil videre er det lykkedes.
Data vedrørende den allerførste fase, nemlig
data vedrørende 112-opkald, findes ikke i
databasen. Det er ikke en enkelt sag at koble
ambulancetjenesternes data med politiets
alarm 112-data. Det er en påmindelse om,
hvor vigtigt, det er at sikre data fra alle patientforløbets faser – en opgave, som skal
prioriteres ved planlægning af fremtidens
akut sundhedsvæsen, hvor DASAIM har en
helt central rolle.
Erika Frischknecht Christensen

Dansk Hysterektomidatabase
Siden sidste indberetning i august 2005 har
der været holdt to styregruppemøder samt to
auditmøder med invitation til deltagelse fra
alle gynækologiske afdelinger. Møderne har
fundet sted i september 2005 og juni 2006.
Ved auditmøderne fremlægges afdelingernes resultater. Resultater, der afviger signifikant fra landsgennemsnittet, bliver tilsendt
den pågældende afdeling forud for mødet.
Afdelingsspecifikke resultater (årsrapport
2004) er offentliggjort på hjemmesiden for
Kompetencecenter Øst for Kliniske Kvalitetsdatabaser (www.kliniskedatabaser.dk).
På sigt vil udvalgte indikatorer lægges ud, i
kommenteret form, på www.sundhed.dk
I årsberetningen 2004 er inkluderet navne
på publikationer på basis af DHD data samt
planlagte publikationer.
Efterhånden som der bliver flere data til
rådighed, forventes publikationstallet at
stige. ”DHD kommisorium” (indgang via
www.kliniskedatabaser.dk og herunder
Dansk Hysterektomi Database) beskriver,
hvordan man gør ved ønske om at bearbejde
data fra DHD med henblik på publikation.
Siden juni 2006 har indberetning til DHD
været obligatorisk.
Lydia de Lasson

Dansk Medicinsk Selskab (DMS)
www.dms.dk
I det forgangne år har undertegnede siddet
som observatør i DMS’s bestyrelse. DMS

er paraplyorganisation for de videnskabelige selskaber. Selskabet samarbejder med
de centrale sundhedsmyndigheder og har
repræsentanter i en række råd, udvalg og
arbejdsgrupper. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet. De enkelte selskaber har
repræsentanter i selskabet svarende til selskabets størrelse. Således har DASAIM 12
repræsentanter. Hvert år i november er der
repræsentantskabsmøde.
En af de vigtigste aktiviteter i året der gik,
var udpegning af repræsentanter til det rådgivende udvalg for specialeplanlægning, der
ifølge den nye sundhedslov skal rådgive SST
i forbindelse med specialegennemgangen. På
selskabets årsmøde i januar var klinisk forskning på dagsordenen. Der var et udmærket
program, men fremmødet behersket. Af andre
aktiviteter kan nævnes DMS-specialeforum.
Her var et af emnerne revision af de enkelte
specialers målbeskrivelse. Efterfølgende indvilligede SST i at støtte arbejdet økonomisk
ved at dække rejseomkostninger og diæter,
men ikke løn. I øvrigt henvises til selskabets
hjemmeside.
Hans Kirkegaard

Dansk Råd for Genoplivning
I slutningen af 2005 blev de nye internationale
guidelines offentliggjort. Både ”The International Liaison Committee on Resuscitations
(ILCOR) Consensus on Science” og European
Resuscitation Councils behandlingsrekommendationer er offentliggjort i Journal of
Resuscitation (ref 1, 2). Alle artiklerne, der
beskriver konsensus og behandlingsretningslinjer, kan findes på ERC’s hjemmeside
(www.erc.edu). I dette arbejde har der været
dansk repræsentation.
DRG slutter fuldstændig op bag de europæiske anbefalinger. Til brug i Danmark er
der udarbejdet en ny dansk algoritme, der
bygger på den europæiske og tre statusartikler omfattende den basale genoplivning, den
avancerede genoplivning og genoplivning af
børn. Disse forventes publiceret indenfor kort
tid i Ugeskrift for Læger.
ALS (Advanced Life Support) kurserne
er etableret i Danmark og i 2006 blev første
kursus efter de nye guidelines afholdt samtidig med at den nye europæiske manual
og kursusmateriale var tilgængelig i maj
måned.

Som planlagt blev 2006 det år hvor European Pediatric Life Support kurser kom til Danmark. De to første kurser har været afholdt
i samarbejde med ERC og med deltagelse af
anæstesiologer, kardiologer og pædiatere.
Der er nedsat en styregruppe af EPLS under
ledelse af Torsten Lauritsen.
European Trauma Course, der er det nye
europæiske traumekursus er endnu ikke afholdt, men der er store forventninger til et
europæisk ”ATLS”-kursus i ERCs medlemsorganisationer. I første omgang bliver kurset
et avanceret kursus for læger med vægt på
team- og færdighedstræning og med en europæiske tilgang til problemstillingerne.
Basic Life Support og AED-kurser for lægfolk har været drøftet i DRG. DRG vil nu, i
samarbejde med blandt andet Hjerteforeningen, forsøge at få disse kurser til Danmark
i løbet af 2006-2007.
Tak til de meget aktive og engagerede
danske anæstesiologer, der som Advanced
Life Support Instruktører der har arbejdet
for ALS og EPLS-kurserne og muliggjort at
både ALS og EPLS nu anses for standarden i
vores speciale, hvis man beskæftiger sig med
resuscitation af voksne og børn.
1: International Liaison Committee on
Resuscitation (ILCOR). 2005 International
Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science with Treatment Recommendations.
Resuscitation 2005;67:157-341
2: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation
2005;67:S1-S189.
Freddy Lippert og Torsten Lauritsen

Dansk Standards udvalg
Årsberetning 2006 vedrørende repræsentation
i Dansk Standards udvalg S-104 vedrørende
anæstesi- og respiratorisk udstyr.
Nærmere redegørelse for arbejdsgangen i
udvalget fremgår af min skrivelse i årsberetning 2005. Der arbejdes fortsat med revision
af tidligere standarder samt stillingtagen til
nye standarder. Arbejdet i udvalget er fortsat
baseret på elektronisk kommunikation suppleret med et forårs- og et efterårsmøde. Jeg
deltog i forårsmødet.
Jeg skal atter i år opfordre til, at man på alle
sygehuses tekniske, medicotekniske og anæstesi-afdelinger anskaffer sig den af udvalget

udarbejdede publikation om standarder på
området – DS/INF 164:2005 Anæstesi- og
respirationsudstyr, der foruden en systematiseret opstilling af vedtagne standarder også
indeholder terminologistandarden DS/EN ISO
4135, således at man ved ny- og ombygning
tager hensyn til gældende standarder allerede
i konstruktions- og installationsfasen.
Lars Rybro

Den Danske Perfusionist Skole
Perfusionistskolen har ændret navn til Den
Skandinaviske Skole for Kardiovaskulær
Teknologi.
Skolen har en bestyrelse bestående af 8
medlemmer, heraf 2 fra Dansk Thoraxkirurgisk Selskab,
2 fra DASAIM (Lars Willy Andersen og
Inge Krogh Severinsen), 2 fra Dansk Selskab
for Extrakorporal Teknologi (Dansect), 1
repræsentant fra Århus Universitet og 1
elevrepræsentant.
Der er oprettet en ny kandidatuddannelse
i biomedicinsk teknik ved Århus Universitet med Ingeniørhøjskolen i Århus, Skejby
Sygehus og Den Danske Perfusionist Skole
som samarbejdspartnere. Uddannelsens varighed er 2 år for fuldtidsstuderende, men er
modulopbygget så den kan gennemføres som
delstudie. Udbydes Skandinavisk/internationalt og foregår på engelsk.
Herudover er der i efteråret 2005 gennemført et 3-dages kursus i Extracorporal
Circulation for anæstesiologer. Kursus består
af en blanding af teori og praktik (ECC på
grise). Der er planlagt et kursus i efteråret
2006, som vil blive udbudt i Skandinavien.
Der gennemføres lignende kurser for thoraxkirurger.
Lars Willy Andersen og
Inge Krogh Severinsen

Forskernetværket
Siden sidste årsmøde er der afholdt 2 møder
samt en session på årsmødet 2005 og afviklet
en forskerworkshop i netværket. Der er planlagt en session til årsmødet 2006.
4. oktober 2005 havde vi premiere på en
ny mødeform i ForskerNet i form af site visit i trykkammerenheden på Rigshospitalet.
Overlæge Erik C. Jansen var vært for besøget,
der belyste funktionerne af trykkammeret
med specielt fokus på forskningsaktiviteten.

Ole Hyldegaard fortalte om forskellige trykkammer-modeller, Christian Risby Mortensen
om diabetiske fodsår og HBO-behandling.
Teis Hansen skitserede vanskelighederne ved
anvendelsen af det randomiserede og/eller
blindede design i trykkammer forskning,
Bjørn Arenkiel fremlagde data angående
nekrotiserende fasciitis og HBO-behandling.
Sidst hørte vi Mirjana Cvetkovic, der fremlagde data fra forsøg angående de retinale
kars forandringer under HBO-betingelser.
Fremmødet var imponerende og det besluttedes at fortsætte site visit-konceptet, da det
er sjældent at vi i øvrigt har mulighed for
at besøge hinanden i laboratorierne og på
afdelingerne.
På årsmødet 2005 bidrog ForskerNet til
en velbesøgt session om fredagen med emnerne ”anæstesiologisk og intensiv forskning
i globalt perspektiv”, DASAIMs Forskernetværks fremtid” og ”DASAIMs Forskningsudvalg”.
31. januar 2006 var ForskerNet på site visit
i Abdominalcenterets forskningslaboratorium under ledelse af professor Niels Henry
Secher. Efter en inspirerende rundvisning
med gennemgang af NIRS monitor til bestemmelse af vævssaturation i CNS, FinaPress
systemet til non-invasiv CO måling og kort
om impedans-princippet satte vi os til rette,
mens Carsten Tollund gennemgik studier
af ScVO2 som prædiktor for normovolæmi.
Morten Bundgaard fremlagde præliminære
data fra validerings studier af non-invasiv
cardiac output måling på forskellige patientgrupper. En spændende aften i selskab med
entusiastiske forskere og opvakte tilhørere
i et pænt antal.
31. marts - 1. april afvikledes den første
Forsker Workshop under DASAIM, hvor
ForskerNet havde indbudt alle interesserede
til 2 dage med fremlægning og diskussion af
igangværende eller planlagt forskning. Med
stor hjælp fra sekretariatet lykkedes det at
holde styr på indsendte abstracts og de 17
tilmeldte, og med en egenbetaling på kun
250 kr., kunne alle være med. Workshoppen
afholdtes på Gl. Brydegaard på Sydfyn og
opholdet bød, udover indlæg af meget høj
kvalitet samt inspirerende diskussion, på
dejlig mad og hyggelige omgivelser. Udgifterne finansieredes af DASAIM samt et
legat fra DSIT (10.000), udover den beskedne
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egenbetaling. Fredag eftermiddag hørte vi
følgende indlæg: Anæstesiologisk forskning
på Odense Universitetshospital (Palle Toft,
Thomas Strøm og Anne Brøchner), B.R.A.IN
– Bispebjerg Hospitals nye anæstesiologiske
forskningsenhed (Frank Pott), Fysiostigmin
i opvågningsfasen efter generel anæstesi
(Ann Kathrin Demeny), Aspekter af cerebral
metabolisme under anæstesi (Bo Belhage),
Hjernens hæmodynamik ved immersion i
iskoldt vand (Teit Mantoni), Hovedelevation under PEEP-behandling - effekten på
den cerebrale hæmodynamik og det cerebrale stofskifte (Jakob Højlund Rasmussen),
Hjernens autoregulation i en rottemodel for
pneumokokmeningitis (Michael Pedersen)
og ikke mindst Jørgen Viby Mogensen, der
fortalte om sine oplevelser med videnskabelig
uredelighed og om god citationspraksis. Lørdag fortalte Anders Larsson om atelektaser og
lungerekruttering, og herefter lød programmet
som følger: Increased L-lactate in the rectal
lumen in septic patients is related to outcome
and severity of disease (Vibeke L Jørgensen),
Registrering af centralt blodvolumen hos hypotensive dialysepatienter - sammenligning
mellem thorakal bioimpedans og central O2saturationsmåling (Joakim Cordtz), Effekten
af paracetamol, pregabalin og dexametason
på smerter og morfinforbrug hos patienter
der får foretaget abdominal hysterektomi
(Ole Mathiesen), Effekten af endotoxinæmi og
hypoxi på hjernens blodtilførsel og stofskifte
hos raske forsøgspersoner (Sarah Taudorf),
Glomerulær filtrationsrate og renalt plasmaflow under endotoxinæmi hos raske forsøgspersoner (Sofie Andreasen), og Spontane
variationer i cufftryk målt over 12-24 timer
(Niels Lomholt). Workshoppen var en stor
succes og vil fremover blive afholdt årligt,
formentlig den sidste weekend i april.
Til årsmødet 2006 er der planlagt en session fredag 12.45 – 14.15 med titlen ”Forskning
– nye muligheder for at kombinere forskning
med klinisk arbejde”.
2005/2006 har således været et inspirerende
og godt år, hvor vi har set deltagerne udnytte
netværket til at rekruttere forskere/finde
projekter, løse problemer, forbedre design
og metode, lade sig stimulere og frem for
alt lære hinanden bedre at kende på tværs
af traditionelle interesseområder. Vi har set
utroligt mange indlæg af høj kvalitet og
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deltaget i inspirerende besøg hos nogle af
”græsrødderne” i dansk anæstesiologisk og
intensiv forskning, og det er det, ForskerNet
er til for!
Vibeke Lind Jørgensen/Kirsten Møller

Inspektorer
Inspektorordningen har til formål at bidrage
til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af
den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne på landets sygehuse.
Ordningen var ved sin start i 1997 frivillig, men blev obligatorisk fra 2001 i en
revideret form efter anbefalinger i en ekstern
evaluering i rapporten ”Inspektorordningen
– Evalueringsrapport” (dec. 1999) og i ”Speciallægekommissionens betænkning” (maj
2000). Senest foreligger en revideret ”Vejledning for inspektorordningen” (2005).
Revisionen indebærer en standardisering
og systematisering af inspektorrapporterne,
så det bliver muligt at sammenligne kvaliteten af uddannelsen generelt, på tværs af
afdelingerne.
Administration: Sundhedsstyrelsens enhed for Uddannelse og Autorisation har det
overordnede ansvar for administrationen af
ordningen, herunder sekretariatsfunktionen.
Mere detaljerede oplysninger om ordningen
findes i ”Vejledning for Inspektorordningen”
(2005).
Inspektorer: En inspektor udpeges af
Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de
videnskabelige selskaber. En inspektor skal
være en læge med kendskab til og interesse
for den lægelige videreuddannelse, der nyder tillid og respekt indenfor specialet. En
inspektor vil oftest være speciallæge, ansat på
en afdeling, der varetager lægelig videreuddannelse. I 2005 startede en forsøgsordning
med juniorinspektorer, der er yngre læger i
introduktions- eller hoveduddannelse.
Inspektorbesøget: I praksis fungerer ordningen ved, at to inspektorer, evt. ledsaget
af en juniorinspektor, aflægger besøg på en
uddannelsesafdeling. Forud for selve besøget udfærdiger afdelingens læger og andre
relevante personalegrupper i fællesskab en
selvevalueringsrapport med en analyse af
uddannelsesfunktionen og -miljøet på afdelingen.
På baggrund af rapporten gennemfører
inspektorerne kvalitative interview med

relevante personalegrupper. Inspektorerne
analyserer samtidig afdelingens rutiner og
procedurer med relevans for dens uddannelsesfunktion og -miljø og udarbejder på denne
baggrund en inspektorrapport. Rapporten,
inkl. aftale med indsatsområder, forelægges
afdelingen til godkendelse og underskrift.
Aftalen omfatter løsningsforslag til udvikling og forbedring af uddannelsesfunktion
og -miljø, med angivelse af handlingsplan
og tidshorisont. Sundhedsstyrelsen lægger
inspektorrapporterne ud på nettet, hvor de er
tilgængelige på www.sst.dk Styrelsen læser
og kommenterer rapporterne. Kommentar og
link sendes til afdelingen, sygehusledelsen,
det amtslige videreuddannelsesråd, det regionale råd, det videnskabelige selskabs formand og sekretær, Dansk Medicinsk Selskab
og Følgegruppen for Inspektorordningen.
Ved behov gennemføres opfølgende besøg
indenfor et til to år, hvor afdelingen revurderes med særligt fokus på indsatsområderne.
Herefter besøges afdelingen hvert fjerde år,
hvis ikke særlige forhold gør sig gældende.
Negative inspektorrapporter kan have konsekvenser for uddannelsesfunktionen.
Evaluering: De overordnede erfaringer
og rammer for Inspektorordningen samt
udviklingsperspektivet drøftes i en følgegruppe bestående af repræsentanter fra
Amtsrådsforeningen, Hovedstadens Sygehus Fællesskab, Den Almindelige Danske
Lægeforening, Dansk Medicinsk Selskab,
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og
Sundhedsstyrelsen.
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse drøfter de generelle erfaringer i
ordningen og betydningen for den lægelige
videreuddannelse. De videnskabelige selskaber drøfter erfaringer på baggrund af
inspektorrapporterne i de enkelte specialer.
Kurser og Årsmøde: Der blev afholdt 2
introduktionskurser for inspektorer i 2005
og 1 i 2006 med deltagelse af et medlem fra
DASAIM. Årsmødet for Inspektorer blev
afholdt februar 2006 Der var god repræsentation fra inspektorer fra DASAIM.
Hovedpunkterne var:
- inspektorrollen – et oplæg med struktureret
diskussion ved de enkelte borde

- fra problematisk til god uddannelsesafdeling
- rekruttering af nye inspektorer
- cafédebat med 9 borde med hvert sit
tema
- prisuddeling til en uddannelsesafdeling der
har gjort sig særligt positivt bemærket
Inspektorrollen ønskes udviklet i retning af
inspirator og sparringpartner for afdelingen,
og væk fra rollen som kontrollerende repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. Ny håndbog
for inspektorordningen med sin udbredte
brug af afkrydsningsskemaer, standardisering og systematisering i inspektorrapporterne, medfører at det bliver større mulighed
for at sammenligne kvaliteten af uddannelsen
på tværs af afdelingerne og fra besøg til besøg
på den enkelte afdeling.
Form og indhold af inspektorkurserne bliver løbende justeret, og den seneste ændring
er at en erfaren inspektor er en gennemgående
figur sammen med organisationskonsulent
og erhvervspsykolog for at sikre at undervisningen og øvelserne, er tæt op ad virkeligheden. Yngre gynækologer har gennemført
en prøveordning hvor de deltager i såvel
inspektorkurserne og inspektorbesøgene – og
forsøgsordningen med juniorinspektorer er
også indført indenfor yngre ortopæder og vor
egen FYA. Juniorinspektorordningen der fortsat er en forsøgsordning, var senest drøftet i
Følgegruppen for Inspektorordningen d. 22.
juni 2006. Det er ikke taget beslutning om det
skal indføres som en permanent ordning.
I juli 2006 er det totale antal Uddannelsesafdelinger opgjort til 588 og antal inspektorer
197. Indenfor DASAIMs område er der 44
uddannelsesafdelinger og 12 inspektorer og
der er i alt afholdt 43 besøg og 27 genbesøg.
Dvs. at alle afdelinger på nær én har haft
besøg og man er godt med når det gælder
genbesøg.
Herudover er der udpeget 7 juniorinspektorer i anæstesiologi. Behovet for inspektorer er
15 (yderligere 2 i nord og 1 i syd), hvorimod
behovet for juniorinspektorer ikke er defineret, da det fortsat er en forsøgsordning.
Odd Ravlo

Lederforum
Ingen beretning.

PHTLS’s bestyrelse
Ingen beretning.

SSAI
Arbejdet i SSAI præges af planlægningen
omkring kongresserne, der afholdes hvert
andet år. Kongressen i Reykjavik i 2005 var
en stor succes, både med mange deltagere,
et godt videnskabeligt program og et overskud på trods af, at arrangørerne havde store
vanskeligheder med at opnå sponsorater. Den
kommende kongres i Göteborg i september
2007 er ved at være på plads, se hjemmesiden
http://www.ssai2007.com/ og allerede nu er
arbejdet med kongressen 2009 påbegyndt. Til
den tid er Danmark værtsland og DASAIMs
bestyrelse har besluttet, at kongressen skal
forgå i Odense.
Arbejdet omkring fællesnordiske guidelines fortsættes, ti emner er foreløbig færdige
eller under færdiggørelse og publiceres i
ACTA.
Der er nedsat en research committee, der
skal støtte den fællesnordiske forskning.
Sluttelig er der ved at være lagt sidste hånd
på et nyt fællesnordisk kursus i Advanced
Emergency Medicine, hvor første kursus
ventes at løbe af stabelen i foråret 2007.
Susanne Wammen

UEMS
I UEMS har det sidste år været i arbejdsdirektivets tegn; som tidligere nævnt har EU
implementeret en lov om, at alle læger kun må
arbejde 48 timer per uge i gennemsnit og at
alt arbejde på arbejdspladsen, dvs. hospitalet
og på tilkald, skal opfattes og aflønnes som
arbejde. Det er meget forskelligt hvilket impact, dette har haft i de enkelte lande; I Storbritannien er det generelt gennemført, men
ikke uden problemer. I Tyskland har man
gennemført det så rigoristisk, at hospitalerne
nu er ansvarlige for, at ingen læger arbejder
mere end 48 timer – inklusivt fritidsarbejde
og bierhverv, hvilket har medført at yngre
læger kun får en betydelig lønnedgang, uden
mulighed for at supplere denne løn, hvis de
vil beholde deres faste arbejde. Dette har medført strejker blandt yngre læger, der ønsker
en væsentlig forbedring af grundlønnen og
overarbejdsbetaling. Denne problematik har
også været drøftet i Ugeskrift for Læger. Der
er også stor forskel på hvordan specialerne
tackler problemstillingen, specielt det kirurgiske speciale er kommet med modforsalg om
en dispensation til 60 timer om ugen, hvis

man så garanterede at de ekstra 12 timer
udelukkende blev brugt til uddannelsesformål. Dette kunne UEMS dog ikke tilslutte
sig, idet man frygtede at de så kun blev de
tolv timer der blev brugt til uddannelse. Det
er karakteristisk, at de lande der har haft
størst problemer med arbejdsdirektivet er
de lande, hvor de yngste læger bærer den
største vagtbyrde og bruger en stor del af
deres arbejdstid på ikke-lægeligt arbejde, så
som sekretærarbejde. For at implementere arbejdsdirektivet vil man nødvendigvis skulle
gøre noget ved disse to forhold, ligesom man
skal huske, at arbejdsdirektivet gælder for
alle læger, ikke kun de yngste. I det anæstesiologiske board i UEMS (EBA) var der også
flere der bestemt ikke mente, at det kunne
lade sig gøre at uddanne anæstesiologer på
5 år, hvis de kun måtte arbejde 48 timer om
ugen, og vi blev spurgt, hvordan vi gjorde
det i DK. Vi gjorde gældende, at vi netop
arbejder med vagtudtynding for de yngste
og speciallægedækning i vagterne, samt en
meget stram og prioriteret uddannelse, men
at vores yngre læger også var fritaget for
en stor del for det ikke-lægelige arbejde, de
yngre læger tildeles i andre lande. Derudover
mente vi, at bierhverv og fritidsarbejde med
anæstesi-relevant arbejde og overarbejde i
forhold til de 37 timer var meget udbredt,
hvorfor den reelle arbejdstid måske var en
hel del højere.
I EBA har der været diskussion og revision
af rekommandationerne til speciallægeuddannelsen i anæstesiologi og i den forbindelse
har diskussionen om eksamen - mere specifikt
diplomeksamen udbudt af ESA - igen været
oppe. Der har været en del diskussion om
denne eksamens plads i EU. Der har gennem
de seneste år været en tendens til at den er
blevet brugt af de nationale selskaber som
en certificering af speciallægestatus. På trods
af stor interesse i bl.a. kompetencebaseret
uddannelse har det været som om diplomeksamen, efterhånden også i UEMS-sammenhænge, er blevet den eneste rekommanderede
evaluering af uddannelsen til speciallæge og
holdningen var ved at være, at kun med en
sådan eksamen kunne man dokumentere en
national standard for den nationale uddannelse. Selvom undertegnede har stor respekt
for den teoretiske test ved diplomeksamen
er det klart, at den teoretiske viden kun er
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en lille del af det at kunne fungere som anæstesiolog. Vi har fra DK forsøgt at gøre klart
hvad vores nye uddannelse indeholder og
argumentere for at der er test af alle aspekter
i det kliniske arbejde som anæstesiolog og
har i den forbindelse argumenteret for at
diplomeksamen mere skal opfattes som et
frivilligt erhvervet internationalt kørekort,
givet på baggrund af et godt og validt erhvervet nationalt kørekort, der tester mere
end om man kan bestå teoriprøven. Vi har i
den forbindelse sendt eksempler på uddannelsen i DK, som gerne skulle behandles på
EBAs møde i Dublin til oktober.
Et andet ofte diskuteret emne har været
hvilken plads emergency medicine skal
have. EM er ikke et anerkendt speciale, trods
selvstændigt speciale under intern medicin i
Storbritannien. Også i enkelte af østlandene
er der lanceret en amerikansk udgave af
EM. Med risiko for at forsamlingen i EBA
er biased, var der ingen fortalere for EM som
selvstændigt speciale.
Det var indtrykket, at der er meget få hospitaler - om overhovedet nogen i EU - som
er store nok til at sikre en gennemgående
og døgndækkende behandling med fuldt
uddannede emergency medicinere, at der i
de lande hvor man forsøger med EM har
indtrykket af at behandling og kontakt til
egentlige specialister inklusiv anæstesiologer og intensiv medicinere forsinkes og, at
nationale forskelle i definitionen af EM fra
et internt medicinsk speciale til udelukkende
at omhandle præhospitalbehandling gør det
meget svært at lave en fælles definition på
EM, hvilket også har vist sig i praksis. Man
enedes om, at EM kan have en postgraduat
plads på lige fod med intensiv terapi, som en
subspecialisering/fagområde efter erhvervet specialistanerkendelse i f.eks. medicin,
kirurgi eller anæstesiologi.
Dette er hovedpunkterne i UEMS og EBA.
Referater fra alle EBA-møder ligger på DASAIMs hjemmeside under UEMS-repræsentant, og undertegnede står gerne til rådighed
for yderligere spørgsmål og modtager gerne
kommentarer og meninger.
Dorte Keld
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv medicins Fond
Regnskabsåret 2005/2006
Bestyrelsen for fondet bestod i 2005/2006 af Else Tønnesen, Anders Larsson, Jørgen Viby
Mogensen og lsr. Svend Oppenheim. Bestyrelsen har holdt 2 møder i året løb og har derudover kommunikeret både skriftligt og mundtligt. I regnskabsåret er der uddelt i alt kr.
20.0000,00 til 2 ansøgere.
Indtægter
kr.
Renter mv.
31.619,48
Uddeling fra Gertrud Kjelds Fond
11.000,00
Medlemsbidrag		 600,00
I alt			
		
Udgifter		
Husfeldt-forelæsning		 5.000,00
Eksterne udgifter inkl. administrationsudgifter og møder			
I alt			
		
Resultat før uddelinger			
Fondsuddelinger			
Resultat før skat			
Årets resultat			
		
Bunden fondskapital			

kr.

48.619,48

14.905,45
19.905,45
28.714,03
20.000,00
8.714,03
8.714,03
648.974,69

Jørgen Viby Mogensen

Legatbestyrelsen Jensa la Cours Legat
Regnskabsåret 2005/2006
Bestyrelsen bestod i 2005/2006 af Else Tønnesen, Jørgen Viby Mogensen og advokat Keld
Parsberg med Anders Larsson, Georg E. Cold og adv. Nancy Elbouridi som suppleanter.
Bestyrelsen har holdt 2 møder siden generalforsamlingen 2005 og har I øvrigt kommunikeret
både skriftligt og telefonisk. Der er i regnskabet uddelt 2 legater på i alt kr. 17.000,Indtægter
kr.		
Renter, obligationer			
I alt			
		
Udgifter		
Eksterne udgifter inkl. administrationsudgifter og møder		14.714,35
Resultat før uddelinger			
Legatuddelinger			
Resultat før skat			
Årets resultat			
		
Bunden fondskapital			

kr.
38.433,28
38.433,28

14.714,35
23.718,93
17.000,00
6.718,93
6.718,93
783.373,07

Jørgen Viby Mogensen

BESTYRELSE, UDVALG OG REPRÆSENTANTER
Se på www.dasaim.dk hvilke poster, der er ledige. Hvis du ønsker at opstille bedes du melde dit kandidatur til Stig Yndgaard
via mail til redaktoer@dasaim.dk - gerne i god tid inden generalforsamlingen d. 2. november.
Bestyrelsen

Efteruddannelsesudvalg

Obstetrisk anæstesiudvalg

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

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

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

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

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

Etisk udvalg

Postoperativt rehabiliteringsudvalg

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

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

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

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

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

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

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

Tilforordnede til SST Specialistnævn
(vælges hvert 4. år, sidst 1999)

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

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

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

Præhospital og akutmedicinsk udvalg

Associerede medlemmer:
Anders Larsson
Reinhold Helbo Jensen

Lars Knudsen (formand)(2004)
Annemarie Bondegaard Thomsen (2002)
Peter Berlac (2005)
Susanne Wammen (2005)
Mathias Gibner (2005)
Søren Mikkelsen (2005)

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

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

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

Videreuddannelsesudvalg

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

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

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

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

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

Neuroanæstesiudvalg

Torsten Lauritsen (formand)(2005)
Søren Kjærgaard (2003)
Tom G. Hansen (2003)
John Grønkjær Jensen (2004)

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

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

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

Repræsentanter i
Den Danske Perfusionist Skole

Dansk Medicinsk Selskabs Bestyrelse

(udpeges af bestyrelsen)

Hans Kirkegaard

(valgt af DM’s repræsentantskab)

Inge Krogh Severinsen
Lars Willy Andersen

Revisorer

Dansk Råd for Genoplivning (DRG)

(vælges hvert år)

(indstilles af bestyrelsen)

Niels Anker Pedersen
Morten Brinkløv

Dansk Standards udvalg
(vælges hvert 2. år)

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

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

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

DASAIMs Fonds revisorer
(vælges hvert år)

Ole Beck
Jakob Trier Møller

Inspektorer i anæstesiologi
(udpeges af bestyrelsen)

Region Nord:
Odd Ravlo (1997),
Per Lambert (2002),
Peter Mouridsen (2004)
Juniorinspektor:
Marlene Kanstrup Dahl
Region Syd:
Peter Lindholm (2002),
Anders Gadegaard Jensen (2004),
Jarl Voss Siggaard (2004),
Hanne Tanghus (2005)
Juniorinspektorer:
Dennis Michael Köhler (2005),
Susanne Scheppan (2005)
Region Øst:
Poul Christensen (2002),
Karen Skjelsager (2000),
Birgitte Ruhnau (2002),
Bente Dyrlund Pedersen (1997),
Rikke Maaløe (2004)
Juniorinspektorer:
Morten Nikolaj Lind (2005),
Kim Wildgaard (2005),
Jette Pærregaard (2005),
Anne Øberg Lauritsen (2005)

Oberstinde Jensa la Cours Legat
(vælges hvert 5. år, første gang 1988)

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

ATLS Denmark Fond
(indstilles af bestyrelsen)

Susanne Wammen (2004)

PHTLS
(indstilles af bestyrelsen)

UEMS og EBA
(vælges hvert 4. år)

Dorte Keld (2003)
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Freddy Lippert (2001)
Torsten Lauritsen (suppleant)(2006)

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

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

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

Ethical Advisor SSAI Advisory panel
(udpeges af bestyrelsen)

Mogens K. Skadborg (2001)

Tilforordnede til Retslægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen

ACTA-foredragskonkurrence
- posterpræsentationer
I alt indkom 44 bidrag til årets foredragskonkurrence. Nedenfor ses de 37 bidrag, der præsenteres
som postere på årsmødet (ét bidrag, nr. 7G, er udgået) De 6 abstracts, der er accepteret til
foredragskonkurrencen, er trykt i programmet for årsmødet (tillæg til dette nummer af DASINFO).

Præsentation af postere på årsmødet 2006:
Posteren skal holdes inden for målene 90 x 110 cm (bredde x højde). Posteren skal være hængt op
torsdag d. 2. november inden kl. 11.00, hvor der er programsat møde med forfatteren ”bag posteren”.
Det er vigtigt, at du er til stede på dette tidspunkt og i nærheden af din poster, så interesserede kan stille
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POSTERSESSION I
4. Regional Cerebral Blood Flow Responses to Hyperventilation
during Sevoflurane Anaesthesia in Healthy Subjects Studied
with Positron Emission Tomography.
Forfatter: Lise Schlünzen1, Manouchehr S. Vafaee2, Niels Juhl1,
Georg E. Cold1.
Institution: Department of Neuroanaesthesiology1 and PET Centre2, Aarhus
University Hospital, Denmark.
Email: lise.schlunzen@dadlnet.dk
Abstract:
Introduction: Arterial carbondioxide tension (PaCO2) is an important factor
controlling cerebral blood flow (CBF) in neurosurgical patients. However, the
cerebrovascular responsiveness to changes in PaCO2 is influenced markedly by
the anaesthetic procedure (1). It is still unclear whether the hypocapnia induced
decrease in CBF is a non-specific and general effect on the brain or rather
linked to specific brain regions. We evaluated the effects of hyperventilation on
regional cerebral blood flow (rCBF) in healthy volunteers during sevoflurane
anaesthesia measured with PET. The study was approved by the Regional
Committee for Ethics in Medical Research.
Methods: Eight human volunteers were anaesthetised with sevoflurane
1 MAC while exposed to hyperventilation. During 1 MAC sevoflurane at
normocapnia and 1 MAC sevoflurane at hypocapnia, one H215O scan was
performed. Cardiovascular and respiratory parameters were monitored and
bispectral index (BIS) responses were registered. Areas of hypocapnia related
changes in rCBF were identified at a significance level of 5%. An a priori
power analysis α = 0.05, power = 95% determined that eight subjects were
necessary to detect a significant change of 12% in CBF.
Results: Subjects were unconsciousness at 1.0 MAC sevoflurane. Cardiovascular
parameters were maintained constant over time. During hyperventilation

mean PaCO2 was decreased from 5.5 ± 0.67 kPa to 3.4 ± 0.56 kPa. Total CBF
decreased during the hypocapnic state with 45%. PET revealed wide variations
in CBF between regions with highly significant decreases in rCBF in thalamus
(61%), the cerebellum (57%), insula (54%), the temporal regions (54%) cingulate
gyrus (53%) and brain stem (53%) during hyperventilation. Minor significant
decreases were observed in areas in frontal cortex (35%), parietal lobe (35%)
and occipital lobe (33%). No increases in rCBF were observed.
Discussion: This study demonstrated that hypocapnia during sevoflurane
anaesthesia produced significant regional decreases in CBF in key regions
of the brain, indicating marked vascular responsiveness in these regions.
Compared to rCBF changes during hypocapnia in the waking state, the cortical
areas were less and the subcortical areas more affected during sevoflurane
anaesthesia (2).
Conclusion: This study reports highly localized changes in rCBF during
hyperventilation in sevoflurane anaesthesia with most pronounced decreases
in the subcortical gray matter. Such regional heterogeneity of the cerebral
vascular response should be considered in the assessment of cerebral perfusion
reserve by hypocapnia.
References.
1. Rozet I et al. Cerebral autoregulation and CO2 reactivity in anterior and
posterior cerebral circulation during sevoflurane anesthesia. Anesth Analg.
2006;102:560-4.
2. Ito H et al. Regional differences in cerebral vascular responses to PaCO2
changes in humans measured by positron emission tomography. J Cereb
Blood Flow Metab. 2000;20:1264-70.
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7. Standardiseret postoperativ smertebehandling efter
lateral torakotomi – Er regimet godt nok?

11. Ejaculatory pain and sexual dysfunction following groin
hernia repair – a specific neuropathic pain syndrome?

Forfatter: Læge Marianne Kjær Jensen og
sygeplejerske Anne-Grethe Holme Jensen
Institution: Thorax- Anæstesiologisk afsnit T/VITA,
Odense Universitets Hospital
Email: kjaerscherer@dadlnet.dk
Abstract:
Introduktion: Det er kendt, at smerter efter lateral torakotomi er intense
og vanskelige at behandle. God postoperativ smertebehandling er vigtig,
ikke kun for patientens komfort, men også for at mindske de postoperative
komplikationer samt at reducerer risikoen for kroniske smerter (1). Vi har
standardiseret den postoperative smertebehandling til denne patientgruppe,
men er regimet godt nok? Derfor udførtes en kvalitetskontrol.
Metode: På et specielt skema registreredes den postoperative smertebehandling
efter eksplorativ torakotomi og torakotomi med lobektomi eller segment
resektion. Før den generelle anæstesi med propofol/remifentanil, blev et torakalt
epidural kateter anlagt. Placering blev kontrolleret ved is-test og epiduralinfusion med bupivacian 2,5 mg/ml og sufentanil 1µg/ml opstartedes. Epiduralinfusionen pauseres mellem operationsafsnittet og opvågning. Postoperativt
infunderedes bupivacain 1mg/ml, fentanyl 2µg/ml samt adrenalin 2µg/ml,
5-10ml/t. Ved ankomst til opvågningen noteredes smerter, dennes lokalisation

Forfatter: Eske Kvanner Aasvang 1,2, Bo Møhl3, Henrik Kehlet 1
Institution: 1Section of Surgical Pathophysiology, the Juliane Marie Centre,
2
Department of Anaesthesia, Centre of Head and Orthopedics, 3Psychiatric
Clinic, the Neuroscience Centre, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
Email: eskeaasvang@yahoo.dk
Abstract:
Introduction/background: Chronic pain impairing daily activities occurs in
about 10% of all patients after groin hernia repair (1). In a previous nationwide
questionnaire study (n=1015) we showed that chronic pain related sexual
dysfunction affecting sexual life moderately or severely, occurs in about 3% of
younger male patients after groin hernia repair (2). Pain during sexual activity
was reported from the previous hernia site, genitals and during ejaculation.
However, the specific sexological and neurophysiologic characteristics have
not been described, thereby precluding assessment the pathophysiologic
mechanisms and treatment strategies.
Methods: Nine patients reporting moderate or severe pain during ejaculation
and Severe pain-related sexual dysfunction 2 years after groin hernia repair
were assessed Bilateral sensory function of the groin and genital area
was examined by quantitative sensory testing (QST) (Tactile-, and brush
detection and pain thresholds, thermo detection and pain thresholds and

og behandling. Epidural analgesiudbredningen blev kontrolleret med is-test.
Ved insufficient anslag blev bolus bupivacain 2,5 mg/ml, 3-5 ml givet epiduralt
og ny is-test udførtes. Ved skuldersmerter blev injektion ketorolac i.v. eller
injektion morfin i.v. givet.
Resultater: I en periode på 9 måneder opfyldte171 patienter inklusions
kriterierne, 70 skemaer (40%) blev udfyldt. Ved ankomsten var 40% smertefri.
Smertelokalisationer var: 18% cikatrice/dræn smerter, 16% cikatricedræn/
dræn/skuldersmerter og 26% havde kun skuldersmerter. Ved is-test fandtes
26% (18) af epidural behandlingerne med insufficient udbredning. Efter bolus
indgift var 19% velfungerende, 7% fungerede ikke og blev lagt om med
median tid til nyt epiduralkateter på 3 timer.
Diskussion: En registrering på 40% er ikke sikkert repræsentativt, der er en
risiko for at skemaet primært er brugt ved komplicerede eller ukomplicerede
patienter. Alligevel er fundet af kun 40% med sufficient smertebehandlet
ved ankomst til opvågningen ikke godt nok og bør kunne forbedres. De 19%
ikke sufficient fungerende epiduralkatetre burde kunne reduceres til næsten
0% ved fokus på optimering før og efter ankomst til opvågningen. Syv %
ikke fungerende epiduralkatetre er på acceptabelt niveau, men tiden før det
lægges om er for lang. Skuldersmerterne er vanskeligere at behandle, ud over
en optimering af den medikamentelle behandling, har vi sat fokus på den
kirurgiske del i håb om at kunne reducere de udløsende faktorer.
Konklusion: Vi fandt, at smertebehandlingen efter lateral torakotomi kan
optimeres både før og efter ankomst til opvågningen.

mechanical pressure algometry). Structured interviews by a psychologist
highly experienced in evaluation of sexual dysfunction were performed to
evaluate the psychological and sexual profile of the patients.
Results: All nine patients had severe pain during everyday and sexual activities
including ejaculation. patients were examined. Sensory dysfunctions in the
operated groin compared with the non operated groin were present in all in
the form of hypoesthesia and hyperalgesia, specifically decreased thermo and
tactile detection threshold and increased pressure pain detection threshold.
The location of maximum pain was always located over the annulus inguinalis
externus in every patient. The psycho-sexual interview did not reveal any
major psychological disturbances, and concluded that the cause of pain was
definitely somatic in 7 patients and possibly somatic in the remaining two.
All patients had experienced major negative life changes and deterioration
in their overall quality of life and sexual function as a result of the groin
hernia repair.
Discussion/conclusion: Inguinal hernia surgery can lead to severe pain
related sexual dysfunction including dysejaculation, affecting the quality of
life. Quantitative sensory testing and psycho-sexual evaluation suggest that
the most likely pathogenesis ia a neuropathic pain state due to intraoperative
nerve damage or lesion of the vas deferens.

Referencer
1. Katz J, Jackson M, Karanagh BP, et al. Acute pain after thoracic surgery
predicts long term post-thoracotomy pain. Clin J Pain 1996; 12: 50-55
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1. Aasvang EK and Kehlet H. (2005) Chronic postoperative pain-the case of
inguinal herniorrhaphy. Br J Anaesth 2005;95:69-76.
2. Aasvang EK, Møhl B, Bay-Nielsen M, Kehlet H. (2006) Pain related sexual
dysfunction after inguinal herniorrhaphy. Pain 2006;122:258-63.

12. Neurophysiological characterization of postherniorrhaphy
pain patients
Forfatter: Eske Kvanner Aasvang1,2, Birgitte Brandsborg3, Bente Christensen3,
Troels Staehelin Jensen3,4, Henrik Kehlet1
Institution: 1Section of Surgical Pathophysiology, the Juliane Marie Centre, and
2
Department of Anaesthesia, Centre of Head and Orthopedics, Rigshospitalet,
Copenhagen, 3Danish Pain Research Center, and 4Department of Neurology,
Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
Email: eskeaasvang@yahoo.dk
Abstract:
Introduction/background: Inguinal herniorrhaphy is one of the most common
surgical procedures (approx 10.000/year) and chronic pain affecting everyday
activities are reported in ~10% of patients (1). However, the neurophysiological
changes and underlying pathophysiological mechanisms of post-herniorrhaphy
pain are not known in detail (2), thereby precluding advances in treatment
strategies and prophylaxis (3).
Methods: 40 patients reporting post-herniorrhaphy pain for more than a
year and affecting daily activities were examined neurophysiologically.
After identification of an area with maximum sensory disturbances, sensory
tests were carried out on the painful side and contralateral side and included
NRS scores of spontaneous and evoked pain, detection and pain thresholds
to thermal and mechanical stimuli, and response to temporal summation
during pinprick stimulation.
Results: Sensory thresholds to pinprick, cold/warmth detection and heat pain
detection were significantly increased on the painful side compared to the nonpainful side and pain pressure/pinch detection and tolerance thresholds were
significantly decreased on the painful versus the non-painful side. Punctuate
pain thresholds were not significantly different. Evoked/increased pains to
repetitive punctuate stimulation but not brush stimulation was found on the
painful side compared to the non-painful side. After-sensations to repetitive
pinprick stimulation were observed in 11/40 (28%) and in 7/40 (18%) after
repetitive brush stimulation on the painful side, but was not observed on
the contralateral side.
Discussion/conclusion: We have for the first time described the
neurophysiological changes in chronic pain patients following inguinal
herniorrhaphy. The combination of sensory loss and hypersensitivity to
noxious stimuli indicates the presence of damage to the peripheral nervous
system. Similar to other types of chronic postoperative pain syndromes
(i.e. mastectomy) we found that sensory disturbances are present including
sensitization indicating that this is a neuropathic pain state. However, whether
the underlying pathophysiological mechanisms are related to an intraoperative
nerve injury or inflammation of nervous tissue remains to be explored.
Table 1: Thermal and mechanical Quantitative Sensory Testing in 40 patients
with chronic postherniorrhaphy pain
Control area

Painful area

P-value

cold detection threshold

28,6 (± 2,4)

23,9 (± 6,4)

< 0,001*

cold pain detection threshold

9,8 (± 5,6)

10,5 (± 6,2)

0,478

heat detection threshold

35,6 (± 1,6)

40,0 (± 4,8)

< 0,001*

heat pain detection threshold

44,7 (± 7,8)

47,5 (± 3,1)

0,043*

punctuate detection threshold

2,8 (0,9; 3,9)

9,8 (3,9; 39,2)

< 0,001**

punctuate pain detection threshold

588,2 (147,1; 980,4) 147,1 (58,8; 980,4)

0,116**

pressure pain detection threshold

175,8 (± 89,4)

110,9 (± 81,8)

< 0,001*

pinch pain detection threshold

178,4 (± 90,1)

146,0 (± 96,4)

0,005*

pressure pain tolerance threshold

270,6 (± 91,5)

189,2 (± 102,3)

< 0,001*

Test parameter
Thermal

Mechanical

Legend to table 1:
Thermal and mechanical thresholds are means ± SD. Tactile thresholds are
medians with 25 and 75 percentiles. * = paired t-test with 2 tailed significance,
** = Wilcoxon signed rank test (P < 0,05 = significant). Punctuate thresholds
was tested by a von Frey fibre 588,235 mN.
References:
1. Aasvang E, Kehlet H. Chronic postoperative pain-the case of inguinal
herniorrhaphy. Br J Anaesth 2005;95:69-76.
2. Mikkelsen T, Werner MU, Lassen B, et al. Pain and sensory dysfunction 6
to 12 months after inguinal herniotomy. Anesth Analg 2004;99:146-51.
3. Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk factors
and prevention. Lancet 2006;367:1618-25.

15. Flow-related techniques for preoperative fluid
optimization
Forfatter: Morten Bundgaard-Nielsen (1, 2), Birgitte Ruhnau (2),
Niels H. Secher (2) and Henrik Kehlet (1)
Institution: (1) Section of Surgical Pathophysiology and (2) Department of
Anaesthesia, The abdominal centre, Rigshospitalet, University of Copenhagen,
Denmark
Email: morten.bundgaard-nielsen@rh.hosp.dk
Abstract:
Introduction: Both perioperative hypovolaemia and a fluid overload are
deleterious for organ functions (1, 2). Improved postoperative outcome has
been demonstrated by perioperative maximization of cardiac stroke volume
(SV) with fluid challenges, so-called goal-directed therapy (2). Oesophageal
Doppler (OD) has been the most common technique for goal-directed therapy,
but other flow-related techniques and parameters are available and potentially
easier to apply in clinical practice. The objective of this investigation was
therefore to use OD for preoperative SV maximization and compare the findings
with a Modelflow determined SV, with OD corrected flow time (FTc), with
central venous oxygenation (SvO2), and with muscle and brain oxygenation
assessed with near infrared spectroscopy (NIRS).
Methods: Twelve patients scheduled for radical prostatectomy were
anaesthetized before optimization of SV estimated by OD. A fluid challenge
of 200 ml colloid was provided and repeated if at least a 10% increment in
OD SV was obtained. Simultaneously, Modelflow SV, FTc, SvO2 and muscle
(SmO2) and cerebral (SmO2) oxygenation estimated by NIRS were obtained.
Values were normalized so equivalent parts of the curves were compared
(Fig. 1). Hypothetical volumes administered with potential methods for fluid
optimization were illustrated (Fig. 2).
Results: Based upon OD assessment, optimization of SV was achieved after
the administration of 400 to 800 ml (mean 483 ml) of colloid. No changes were
seen in BP, SmO2 and ScO2. HR decreased while FTc and SvO2 increased, but
after the optimization period. Only with OD SV and MF SV significant changes
were seen during optimization, and without significant differences between
these methods (Fig. 1). However, the hypothetical volumes administered for
optimization based upon Modelflow and SvO2 differed from OD in 10 and
11 patients, respectively (Fig. 2).
Discussion: Splanchnic hypoperfusion occurs frequent during hypovolaemia
and the range of fluid deficit we estimated by SV optimization lies close to the
range where the risk of cerebral hypoperfusion is increased (3). Fixed volume
preoperative optimization regimens do not consider these inter-individual
variations while that is the goal for preoperative SV maximization.
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25. Danske anæstesiafdelingers ressourceforbrug til
akut smertebehandling og optimerede patientforløb
fra 2000 til 2006
Forfatter: Per Rotbøll Nielsen, Peter A. Christensen, Christian Meyhoff, Gitte
Handberg, Mads U. Werner
Institution: Anæstesi- og Smerteklinikker, Rigshospitalet, FSU, Odense
Universitets Hospital, Universitetssjukhuset i Lund
Email: rotboell@rh.dk
Abstract:
Introduktion Behandling af smerter efter operation er ikke altid optimal og
en stor andel af nyopererede patienter oplever moderate til svære smerter(1).
I 1988 introduceres den første Acute Pain Service (APS) med henblik på at
optimere postoperativ smertebehandling. Siden er der globalt introduceret
anæstesiolog baserede APS. I Danmark introduceres APS i 1994 samtidigt
med indførelsen af accelererede patientforløb, hvor smertebehandlingen
er en integreret del af den postoperative rehabilitering(2). Formålet med
denne spørgeskemaundersøgelse var at undersøge hvilke ressourcer danske
anæstesiafdelinger afsætter til behandling af postoperative smerter og til
implementering af accelererede patientforløb.
Metode I 2000, 2003 og 2006 udsendtes et spørgeskema til samtlige 64
anæstesiafdelinger i Danmark. Spørgeskemaet var udformet i fem afsnit:
1. Ressourcer til akut smertebehandling.
2. Forskningsaktivitet og kvalitetsudvikling inden for akut
smertebehandling.
3. Protokollerede accelererede patientforløb.
Resultater I 2000, 2003 og 2006, angav henholdsvis 60 (94%), 50 (86%) og 45
(82%) anæstesiafdelinger at 24 (40%), 16 (32%) og 21 (47%) af afdelingerne
havde en APS. Afdelingernes ressourceforbrug fremgår af figur 1. Inden
for akut smertebehandling foregik i 2000 videnskabeligt arbejde på 35% af
afdelingerne, mod på 28% af delingerne i 2006.
Danske anæstesiafdelingers deltagelse i protokollerede accelererede
patientforløb fremgår af figur 2. Blandt de afdelinger som ikke havde indført
protokollerede accelererede patientforløb anførtes årsagerne som manglende
ressourcer (hhv. 48 %, 24% og 33%), kommunikationsvanskeligheder,
manglende enighed eller traditioner (10%, 22% og 26%), og mangelfuld
planlægning på stamafdelingerne (11%, 6% og 22%).
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Figure 2: Number of patients and volumes where optimization either should be
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Diskussion og konklusion Spørgeskema undersøgelser fra Europa viser at
antallet af hospitaler med APS er mellem 34% og 86%. Vores undersøgelse
der dækker perioden 2000 til 2006 viser en stigning i andelen af hospitaler
med APS, fra 39% til 47%. Sideløbende er der set en stor stigning afdelinger
der deltager i protokollerede accelererede patientforløb, specielt inden for det
ortopædkirurgiske speciale.
Implementering af APS har vist en reduktion af patienternes smerter efter
operation og en højere patienttilfredshed (3). Indførelsen af protokollerede
accelererede patientforløb har vist signifikant reduktion af indlæggelsestider
og postoperativ morbiditet og APS bør derfor i fremtiden integreres i en
tværfaglig rehabiliteringsenhed.
Referencer
1. Dolin SJ, Cashman JN, Bland JM. Effectiveness of acute postoperative pain
management: I. Evidence from published data. Br. J anaesth 2002;89:409-23.
2. Crawford ME, Orbaek J, Kehlet H. [Acute pain service—another in-hospital
specialty?]. Ugeskr Laeger 1994;156:7181-4.
3. Werner MU, Soholm L, Rotboll Nielsen P, Kehlet H. Does an acute pain service

Patienter og metode Med PM måltes 3 værdier for både sensorisk tærskel
og smertetærskel. Sectio udførtes i spinalanæstesi og postoperativ
smertebehandling bestod af tbl. Paracetamol 1 g x 3, tabl. Diclofenac 50
mg x 3 og tabl. Oxycontin 10 mg x 2. Ved smertegennembrud kunne gives
morfin pn.
Patienterne fik scoret postoperativ VAS af jordemoder blindet over for de
præoperative målinger kl. 20.00 på operationsdagen, kl. 08.00 og 20.00 på
dag 1 og kl. 08.00 på anden dagen. Smertescoringen skete i hvile og ved
mobilisering. Analgetikaforbruget blev derudover registreret. Data blev
analyseret ved hjælp af non-parametrisk korrelationsanalyse.
Resultater I undersøgelsen indgik 45 raske gravide. Seks patienter udgik, 3
patienter på grund af ufuldstændig registrering, 2 blev reopereret på grund
hæmatom og en patient fik lavet akut sectio.
Der fandtes signifikant korrelation mellem præoperativ smertetærskel og
patienternes postoperative smerter, beregnet som AUC. For smerter i hvile
var Spearman rho, -0,65 (-0,30-(-0,75), p < 0,01, ved mobilisering var Spearman
rho, -0,52 (-0,23-(-0,72), p < 0,01. Vi fandt ingen signifikant korrelation mellem
postoperativ smerte og sensorisk tærskel eller med behovet for supplerende
analgesi.
Konklusion Der var en signifikant korrelation mellem smertetærskel før sectio
målt med PM og intensiteten af smerter de første 36 timer efter sectio. PM er
en hurtig og simpel metode, der synes at kunne prædiktere hvilke patienter,
der har risiko for at opleve stærke smerter efter sectio.		
Figure 1. Korrelationen mellem præoperativ smertetærskel og post-sectio
smerter I hvile (a) og mobilisering (b) (VAS, AUC).
a)
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improve postoperative outcome? Anesth Analg 2002;95;1361:1361-72.

26. Prædiktion af postoperative smerter med Pain Matcher
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Forfatter: Per Rotbøll Nielsen, Lone Nørgård, Lars S Rasmussen,
Henrik Kehlet
Institution: Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Gynækologisk
klinik og Enhed for kirurgisk Patofysiologi, JulianeMarieCentret,
H:S Rigshospitalet
Email: rotboell@rh.dk
Abstract:
Introduktion Op til halvdelen af alle nyopererede patienter oplever moderate
til svære smerter i det postoperative forløb; men der er stor variation mellem
patienter både i smerteoplevelse og behov for analgetika selv efter samme
operation.
Forekomsten af postoperative smerte hænger sammen med præoperativ
smertetolerance, alder, angst, psykisk vulnerabilitet, køn, incisionens størrelse,
psykologiske årsager og præoperative smerter1.
Pain Matcher (PM) Cefar Medical AB Lund Sweden, er primært udviklet til
klinisk vurdering af smerter2. PM genererer et nociceptivt stimulus ved et
stigende elektrisk impuls mellem 1. og 2. finger. PM slippes når smerten fra
stimulus svarer til smerten efter operationen, hvorefter en score kan aflæses
i displayet.
Formålet med undersøgelsen er at undersøge korrelationen mellem den
præoperative sensoriske smertetærskel målt med PM og intensiteten af
postoperative smerter efter elektiv sectio.
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Referencer
1. Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ: Persistent postsurgical pain: risk factors
and prevention. Lancet 2006; 367: 1618-25.
2. Stener-Victorin E, Kowalski J, Lundeberg T: A new highly reliable instrument
for the assessment of pre- and postoperative gynecological pain. Anesth.
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32. Paravertebral blokade som supplement til generel anæstesi
ved mammakirurgi
Forfatter: Jytte F. Møller1, Lone Nikolajsen1,2, Svein Åge Rodt1, Hanne Rønning3,
Palle S. Carlsson1.
Institution: 1Anæstesiologisk afdeling, Århus Sygehus,
2
Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitet,
3
Organkirurgisk afdeling, Århus Sygehus.
Email: nikolajsen@dadlnet.dk
Abstract:
Introduktion: Mammakirurgi medfører ofte smerte og kvalme postoperativt.
Flere studier med relativt få patienter har vist, at paravertebral blokade (PVB)
nedsætter den postoperative smerte og risikoen for kvalme. Formålet med
indeværende, dobbeltblindede, studie er at undersøge effekten af PVB på det
postoperative forløb hos patienter, som får foretaget større mammakirurgi
på grund af cancer.
Metoder: Halvfems kvinder blev randomiseret til enten PVB og GA (45
patienter) eller GA alene (45 patienter).
Præoperativt blev der efter let sedation og lokal anæstesi i huden injiceret
ropivacain eller tilsvarende mængde isotonisk Nacl paravertebralt som
beskrevet af Klein et al. På hvert niveau (C8-Th5) injiceredes ca 5 ml.
Ropivacain/Nacl blev trukket op i sprøjter af en sygeplejerske, som ellers
ikke var involveret i studiet. Behandlingen var således blindet overfor lægen
som anlagde blokaden, patienten og det øvrige personale.
Alle patienter blev bedøvet med fentanyl og propofol, og der blev ventileret
via larynxmaske.
Effektparametre var forbruget af fentanyl (PCA) postoperativt, smerter i hvile
og ved armløft. Desuden blev kvalme, opkast, søvnkvalitet, mobilisering og
ubehag ved anlæggelse af blokaden registreret.
Resultater: Der er pt. (4/8 2006) inkluderet 83 patienter. Blindingen vil først
blive brudt, når de resterende 7 patienter er inkluderet. De endelige resultater
fremlægges ved Årsmødet.
Diskussion: På baggrund af resultaterne vil det blive diskuteret, hvorvidt
PVB bør anvendes til kirurgi for mammacancer.
Reference:
Klein SM et al. Thoracic Paravertebral Block for Breast Surgery Anesth
Analg 2000;90:1402-05.

3C. Kan man forudsige hypotension under anslag af
spinalanæstesi hos ældre?
Forfatter: Christian S. Meyhoff, Christian Haarmark, Jørgen K. Kanters og
Lars S. Rasmussen
Institution: Anæstesi- og operationsklinikken, 4231. HovedOrtoCentret,
H:S Rigshospitalet
Email: meyhoff@rh.dk
Abstract:
Introduktion: Spinalanæstesi medfører en sympatisk blokade, der i særlig
høj grad hos ældre kan medføre hypotension1. Mange indirekte mål for
autonom balance rapporteres at kunne forudsige hypotension under anslag
af spinalanæstesi. Blandt disse er baseline hjertefrekvens (HR), systemisk
vaskulær modstand (SVRI), hjertefrekvens variabilitet (HRV) 2 og blodtryks
variabilitet (BPV). Baroreceptor sensitivitet (BRS) udregnes udfra HRV og BPV
og en lav værdi angiver ringe evne til at kompensere for hæmodynamiske
påvirkninger. Ændringer i cerebral oxygen saturation (ScO2) har ligeledes
vist at kunne forudsige hypotension under spinalanæstesi til sectio3. Formålet
med denne undersøgelse var at teste disse parametres pålidelighed ved analyse
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af et materiale af ældre patienter med spinalanæstesi under slag-for-slag
hæmodynamisk monitorering.
Metoder: Toogtredive konsekutive patienter over 60 år fik spinalanæstesi til
elektiv ortpæd- eller plastikkirurgi. Ingen profylaktisk væske eller efedrin blev
anvendt. Middel arterietryk (MAP) måltes slag-for-slag med LiDCOTMplus
via a. radialis. ScO2 måltes med Nær-infrarød spectroscopi (NIRS). Baseline
HR, SVRI, HRV lav og høj frekvens ratio (LF:HF), BPV lav frekvens (LF) og
BRS blev efterfølgende udregnet på baggrund af data fra LiDCOTMplus.
Sensitivitet og specificitet for disse parametres forudsigelse af hypotension,
defineret som >25% reduktion i MAP, blev udregnet.
Resultater: Enogtyve patienter (66%) udviklede hypotension efter
gennemsnitligt 8 min. Det sensoriske niveau var median Th7,5 (range Th312). Hypotension var signifikant hyppigere hos patienter med baseline BRS
<0.004 s/mmHg (p=0,02) og en reduktion i ScO2 >5% (p<0.01) (Tabel). Tid
fra reduktion i ScO2 >5% til hypotension var median 2,3 min (range 0-19,7
min). Hypotension opstod før ScO2 reduktion hos 5 patienter.
Diskussion: Hypotension forekom hyppigt under anslag af spinalanæstesi hos
disse ældre patienter, og sensitiviteten for at forudsige dette var mellem 0,19
og 0,90 blandt de undersøgte parametre. Tidligere undersøgelser angiver såvel
sensitivitet som specificitet på mindst 0,852,3. En så høj pålidelighed kunne
ikke eftervises i denne undersøgelse. ScO2 reduktion var i flere tilfælde ikke
tidsmæssigt sammenfaldende med forekomsten af hypotension.
Konklusion: Baseline indikatorer af det sympatiske nervesystems aktivitet ser
ikke ud til at være anvendelige til forudsigelse af hypotension under anslag af
spinalanæstesi, da enten deres sensitivitet, specificitet eller begge var lav i denne
undersøgelse af ældre patienter. Fremtidig forskning må øge parametrenes
pålidelighed før de kan anvendes i almindelig klinisk praksis.
Tabel
Respons til spinalanæstesi hos 32 ældre patienter
Prædiktiv parameter
Hjertefrekvens (HR)
HR ≤ 90 min-1
HR > 90 min-1

Normotension Hypotension Sensitivitet Specificitet

11
0

17
4

0,19

1,00

Systemisk vaskulær modstand (SVRI)
SVRI ≤ 2500 dyn·s·cm-5·m2
SVRI > 2500 dyn·s·cm-5·m2

5
6

6
15

0,71

0,45

Hjertefrekvens variabilitet (HRV)
LF:HF-ratio < 2,5
LF:HF-ratio > 2,5

8
1

10
5

0,33

0,89

Blodtryks variabilitet (BPV)
LF ≤ 150 mmHg2
LF > 150 mmHg2

6
3

4
11

0,73

0,67

Baroreceptor sensitivitet (BRS)
BRS ≥ 0,004 s/mmHg
BRS < 0,004 s/mmHg

8
1

6
9

0,60

0,89

Cerebral oxygen saturation (ScO2)
∆ScO2 < 5%
∆ScO2 ≥ 5%

7
4

2
19

0,90

0,64

LF, lav frekvens; HR, høj frekvens.
Grænseværdier for HR, HRV og ScO2 var baseret på tidligere studier, mens
øvrige grænser fandtes med receiver-operator kurver.
Otte patienter blev ekskluderet fra analyse af HRV, BPV og BRS grundet
manglende sinusrytme, antiarytmisk medicin eller diabetes.
Referencer:
1. Priebe HJ. Br.J.Anaesth. 2000; 85: 763-78.
2. Hanss R et al. Anesthesiology 2006; 104: 537-45.
3. Berlac PA, Rasmussen YH. Int.J.Obstet.Anesth. 2005; 14: 26-31.

POSTERSESSION II
2. Low blood glucose is associated with shortened in-hospital
length of stay in patients following cardiac surgery
Forfatter: Jonas Nielsen, Per Føge Jensen
Institution: Anæstesiologisk Afdeling, Københavns Universitets Hospital
Gentofte, Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup.
Email: jonie@gentoftehosp.kbhamt.dk
Abstract:
INTRODUCTION: Blood glucose levels in intensive care patients have gained
interest over the last decade. It has been shown that lowering blood glucose
to normal levels can reduce morbidity and length of stay (LOS) for patients in
the ICU (1). In our thoracic surgery ICU a tight blood glucose control regime
has been used since 2004. Insulin infusion is administered to patients with
blood glucose above 6.1 mM to a target level between 4.5 and 6.1 mM. The
regime is stopped with discharge from the ICU. This study is a retrospective
survey of all post cardiac surgery patients with registered blood glucose
admitted to the ICU in 2005.
METHODS: Data from all 538 patients admitted to the ICU with registered
mean blood glucose, length of stay (LOS) in ICU, LOS in-hospital and the
logarithmic EUROscore was calculated. Statistics was done with students ttest with Bonferroni correction for comparison between groups, p<0.0125 was
considered significant. Odds ratio (OR) was calculated for mortality data.
RESULTS: 97 of 538 patients had a mean blood glucose level below 6.1mM.
When comparing the group of patients with a mean blood glucose <6.1mM to
the >6.1 mM group LOS in-hospital was significantly higher in the > 6.1mM
mean blood glucose group: 5.7±2.4 vs. 6.7±3.3 day (mean±SD) (p<0.003). LOS
in ICU was not different between the two groups: 1.2±1.1 vs. 1.5±2.1 days.
OR for 30 and 90 days mortality between groups was 1.0 and 1.1 respectively.
Euroscore(log) was not different between groups: 9.2±15.3 vs. 7.7±10.6.
CONCLUSION: Even with a relatively short ICU stay, tight blood glucose control
can be associated with a shortening in length of in-hospital stay. However,
less than 25% of the patients admitted to the ICU reached mean blood glucose
level within the target area and mortality was not affected.
REFERENCE:
Van der Berghe G. NEJM 2001;345:1359-67.
Grant acknowledgement: Danish Heart Foundation (no.: 04-10-B152-A23022194)

3. Regional pulmonary blood flow measurement using MRI;
a valuable supplement to conventional hemodynamic
measurements
Forfatter: Pia Ryhammer, Michael Pedersen, Steffen Ringgaard,
Hanne Ravn
Institution: Institute of Clinical Research, University of Aarhus,Department
of Anaesthesia and Intensive Care, Aarhus University Hospital,MR Research
Centre, Aarhus University Hospital
Email: pia.ryhammer@dadlnet.dk
Abstract:
Background: We have previously demonstrated that intravenous (i.v.) sildenafil
produces a significant reduction in pulmonary vascular resistance in piglets
following meconium aspiration (1). However, a rapid deterioration in arterial
oxygenation was seen as a serious side effect of the drug. This could be due
to vasodilatation in unventilated areas in the lung thereby increasing the
intrapulmonary shunt fraction. Ideally, pulmonary blood flow measurements
in selected areas would be an option of showing regional differences. For that
purpose a magnetic resonance imaging (MRI) study was initiated as new
technology has enabled imaging of the lungs despite the difficulties due to
the composition of the lung tissue.
Aim: to investigate the relationship between regional pulmonary blood
perfusion and other hemodynamic parameters in newborn piglets subjected
to meconium aspiration and treatment with i.v. sildenafil.
Methods: Six newborn piglets had contrast enhanced dynamic MRI performed
with measurement of regional pulmonary blood flow (PBF) and simultaneously
measurements of mean airway pressure (PAW), cardiac output (CO), and
oxygenation index (OI) were carried out at baseline, following meconium
installation and after i.v. sildenafil treatment.
Results: Meconium instillation caused a significant increase in PAW (p<0.05)
and oxygenation index (OI). CO did not change following meconium installation,
but increased significantly following i.v. sildenafil (p<0.01). The PBF decreased
by 33% (p<0.001) on average in all lung regions after meconium instillation.
Sildenafil administration mainly increased PBF in the distal parts of the lungs,
but due to a large inter-animal variation the difference was not significant.
Discussion: By using MRI we found that PBF in regional segments of the
lung was significantly decreased after meconium instillation and significantly
increased following i.v. sildenafil. Sildenafil lowers pulmonary vascular
resistance thereby increasing CO (2). This change in CO is most likely related
to an increase in PBF in the distal and posterior parts of the lung, which are
known to be less efficiently ventilated, thereby increasing the intrapulmonary
shunt. The OI did not decrease despite an improved CO, and the significant
reduction in mean transit time and unchanged PBF in these regions could
be a reflection of an increased intrapulmonary shunt.
Conclusion: Dynamic MRI is a new way of assessing pulmonary regional flow,
reflecting changes not shown by conventional CO measurements.
References:
1. Ryhammer PK, Shekerdemian LS, Penny DJ, Ravn HB, Effect of
intravenous
Effect of Intravenous Sildenafil on Pulmonary Hemodynamics and Gas
Exchange in the Presence and Absence of Acute Lung Injury in Piglets.
Pediatr Res 2006 59: 762-766.
2. Shekerdemian LS, Ravn HB, Penny DJ 2002 Intravenous sildenafil lowers
pulmonary vascular resistance in a model of neonatal pulmonary hypertension.
Am J Respir Crit Care Med 165:1098-1102
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8. Positive end-expiratory pressure does not affect the absolute
values of filling pressures at hypervolemia
Forfatter: Bram W Smith, Per Lambert, Lars Kjærsgaard Hansen, Jacob
Koefoed Nielsen, Erik Sloth, Anders Larsson. MMDS
Institution: Aalborg University, Clinical institute, Århus University Hospitals
Email: an.lambert@nja.dk
Abstract:
Background. It has been suggested that central venous pressure (CVP) and
pulmonary artery wedge pressures (PAWP) should be adjusted when PEEP is
applied, since PEEP increases airway as well as pleural pressures. However,
a previous study by Jellinek et al (1) showed that CVP did not increase by
PEEP when the patient was adequately fluid loaded. We hypothesized
that when pulmonary artery pressure is high enough to prevent a West
zone I- phenomenon the absolute values of intravascular filling pressures,
the mean pulmonary artery pressure (MPAP) and the pulmonary vascular
resistance (PVR) would be unaffected by PEEP and tested this hypothesis
in animal model.
Methods. 8, 20-22 kg, anesthetized, muscle-relaxed and mechanically ventilated
pigs were subjected to 0,10, and 20 cmH2O of PEEP at 10% (of estimated blood
volume) hypovolemia, normovolemia, and 10% hypervolemia. Hypovolemia
was achieved by venesection and hypervolemia by infusion of a starch-solution.
Airway pressures, esophageal pressure (as an estimate of pleural pressure) and
vascular pressures were measured, and CO was assessed by Pulse Contour
Analysis (PiCCO) Statistics: Kruskal Wallis and Wilcoxons tests, p<0.025
was considered significant. Median and 25,75% are shown.
Results. At hypovolemia, 10 cmH2O PEEP induced a significant increase
in CVP ( from 7(5,13) to 12(9,15) mmHg ) PAWP (from 9(6,12) to 12(10,14)
mmHg), MPAP (18(15,21) to 22(19,24) mmHg) and PVR (270(200,300) to
370(300,490) dynes/s/cm-5), while no change occurred at 10% hypervolemia
( CVP from 12 (11,16) to 13(11,17) mmHg, PAWP from15(12,18) to 15(12,18)
mmHg, MPAP from 28(24,29) to 27(24,30) mmHg and PVR ( from 310 (250,
340) to 280 (260,320) dynes/s/cm-5). At 20 cmH20 PEEP CVP, PAWP, MPAP,
PVR increased at all volemic levels. In addition, the airway, the pleural and
the transpulmonary pressures increased as expected by PEEP without any
difference between the volemic levels.
Conclusion. Moderate PEEP does neither affect the absolute values of the
filling pressures nor pulmonary vascular resistance at hypervolemia. These
results challenge the usefulness of adjusting the filling pressures for PEEP.
References
1. Jellinek, H et al. Right atrial pressure predicts hemodynamic response to
apneic positive airway pressureCrit Care Med 2000; 28: 672-678
Grant acknowledgement: Fund by the Danish Medical Research Council (no. 2203-0299, 22-04-0420), The Clinical Institute, Aarhus University (no 100301)

9. Junctional Ectopic Tachycardia after Corrective Surgery
Forfatter: Jo B. Andreasen (1), Søren Paaske Johnsen (2), Hanne B. Ravn (1)
Institution: (1) Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Skejby
Sygehus, Aarhus University Hospital, DK-8200 Aarhus N. (2) Department
of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital, DK-8000 Aarhus C,
Denmark.
Email: jbnd@studmed.au.dk
Abstract:
Introduction: Junctional ectopic tachycardia (JET) is well-known after
corrective cardiac surgery in children and infants and can be resistant and
life-threatening despite aggressive treatment. It has been shown to add
considerably to morbidity and length of stay (LOS) at the intensive care unit
(ICU) after specific surgical procedures. The aim of this study was to estimate
the incidence of JET in an unselected paediatric population and to identify
possible risk factors of JET.
Methods: We identified all patients with a postoperative episode of JET (n=89)
at our institution by systematic reviewing patient records of all children
undergoing corrective cardiac surgery on cardio-pulmonary bypass (CPB)
between January 1998 and December 2005 (n=874). Further, we identified a
control group (n=178) by selecting the patients undergoing corrective surgery
immediately prior to and following the index case. Recorded parameters were:
sex, age, length and weight at surgery, cardiac disease, complexity of surgery
(RACHS1 categories), CPB time, inotropic need and pCK-MB after surgery,
LOS and mortality during ICU stay. Multivariate analysis will be performed
to identify risk factors of JET.
Results: The overall incidence of JET after open-heart procedures was (10 %).
The mortality was higher in patients with JET (13.4 % vs. 1.7 %, p=<0.001) and
survivors required longer ICU stay (median 2 vs. 7 days, p<0.001). Multivariate
analysis of the risk factors is currently in progress and the results will be
presented at the meeting. So far, we know that cases were younger, smaller,
had more complex cardiac surgery performed, higher need for inotropes,
and more extensive myocardial damage as indicated by CK-MB levels. The
contribution from each individual risk factor will be determined.
Discussion: Even though JET is relatively uncommon after cardiac surgery
it is a feared complication as it can be resistant to the prevailing treatment
and increases the mortality rate more than 7-fold. Identification of risk factors
may be a mean of identifying babies at risk and in this group of patients
reduce the exposure to other risk factors if possible.
Previous studies have mainly focused on specific diagnoses or surgical
interventions, whereas the present study is the first to look at an unselected
patient group, thereby enabling identification of risk factors independent on
the specific cardiac lesion. So far it is also the largest group of patients with
JET described in the literature which provides more precise risk estimates
of the individual risk factors.
Conclusion: JET after cardiac surgery in children is associated with high
mortality and prolonged ICU stay. Based on the current findings, patients at
risk or those who develop JET warrant immediate attention and treatment.
References
J. Philip Saul et al., Intravenous Amiodarone for incessant Tachyarrythmias in
Children, A randomized, Double-Blind, Antiarrhythmic Drug Trial. Circulation
122, 3470-7 (2006)
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14. Increased shunt fraction reduce arterial oxygenation at
hypovolemia in a model with lung collapse
Forfatter: Hansen L K(1), Koefoed-Nielsen J(2), Moesgaard J(1), Larsson A(2)
Institution: (1)Thoraxanæstesiologisk afd Aalborg Sgh, (2)Klinisk Institut Aarhus/
Aalborg Universitetshospital
Email: an.huq9@nja.dk (Lars Kjærsgaard Hansen)
Abstract:
Head: Not only decreased mixed venous saturation but also increased shunt
fraction reduce arterial oxygenation at hypovolemia in an animal model with
dependent lobar lung collapse.
Introduction: It is well known that the negative effect of an intrapulmonary
shunt on arterial oxygenation increases when cardiac output decreases at
unchanged systemic oxygen consumption due to the decrease in mixed
venous saturation (svO2). We hypothesized that also the shunt fraction per
se might increase if the collapse is located in the dependent lung region (i.e.
most the common clinical location after anesthesia and surgery), due to less
perfusion of the non-collapsed non-dependent lung regions.
Methods: 8 supine anaesthetized pigs were ventilated with VCV, FiO2 1.0,
PEEP 10 cm H2O, VT 8 ml/kg. A bronchial blocker (BB) was placed in the
left lower lobe bronchoscopically, the BB-cuff was inflated and the air of the
isolated lobe was exsufflated. Thereafter the lobe was selectively lavaged
with saline in order to induce a dense atelectasis. Measurements were made
at normovolemia, and after venesection of 20% and 40% of the blood volume.
In addition, selective recruitment (s-LRM) of the collapsed lobe was done
through the inner lumen of the cuffed BB. Before and after each procedure
arterial and mixed venous blood gases, Crs (compliance), shunt, Cardiac
output (CO) and vascular pressures were measured. Shunt was calculated
by standard formula. Statistics; Kruskal Wallis test. Median and 25 and 75
percentiles are shown.
Results: No new lung collapse occurred during the experiment as shown by
that the reductions in Crs and shunt at all volemic levels were reversible by
an s-LRM. As expected, CO and svO2 decreased at hypovolemia (p= 0.061 and
0.0014, respectively). In addition, the shunt fraction through the induced lobar
collapse increased significantly (p= 0.0051). The shunt fraction before and
after the s-LRM was 8(4,10) % and 3(1,6) % at normovolemia, 20(11,24) % and
4(2,8) % at – 20% and 18(16,33) % and 3(2,7) % at – 40% hypovolemia.
Conclusion: The increase in shunt in itself might be an important contributing
factor to decreased arterial oxygenation at hypovolemia in subjects with
dependent lobar collapse.
The study was supported by the Danish Medical Research Council (no. 22-030299, 22-04-0420), The Clinical Institute, Aarhus University (no 100301)

16. Lung Mechanics Of A Solitary Lobar Atelectasis
Forfatter: J Koefoed-Nielsen (1), L Kjærsgaard Hansen (1), E Sloth (2),
J Nielsen (3), A Larsson (1)
Institution: (1) Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg sygehus syd, (2) anæstesiologisk
afdeling I, Skejby sygehus, (3) anæstesiologisk afdeling, Gentofte amtssygehus
Email: koefoedjacob@dadlnet.dk
Abstract:
Introduction. Solitary lobar atelectasis of the lung is very common in patients
treated with mechanical ventilation and an important causes of reduction in
arterial PO2. The mecahanics has not been thoroughly studied before due to
lack of a suitable model. We have developed an animal model of dense lobar
collapse (1) in which we studied the mechanics of 1) the whole lung before
and after atelectasis formation, 2) the non-atelectatic lung after atelectasis
formation and 3) the lobar atelectasis. We were interested whether lower
inflection point (LIP) on the PV-curve indicate the beginning of recruitment
and upper inflexion point (UIP) on the PV-curve indicate the end of recruitment
as been proposed in theoretical calculations by e.g. Hickling (2).
Methods. In 6 anesthestized and ventilated pigs, a bronchial blocker (BB)
was inserted in the right lower lobe using a fibreoptic bronchoscopy. The
BB-cuff was inflated and the air of the isolated lobe exsufflated. The lobe
was selectively lavaged with normal saline. Functional residual capacity
(FRC) was obtained before atelectasis formation as well as the PV-relations
of the respiratory system, chest wall and the lungs were determined (slow
intermittently occluded insufflation up to an airway pressure of 40 cm H2O
followed by exsufflation to zero airway pressure). After establishing of
the the atelectasis, first FRC and the PV-relations were obtained with the
BB-cuff insufflated (in the non-lavaged, non-atelectatic part of the lungs)
and thereafter with the BB-cuff exsufflated (the whole lung including the
atelectasis). In addition, a slow intermittent insufflation was done selectively
in the atelectasis.
Results. The inspiratory PV-loop of the whole lung after the atelectasis
formation followed the non-lavaged part of the lungs up to about 15 cm H2O
transpulmonary pressure, where a steep increase in slope occured (i.e. LIP)
and this increased inclination of the slope continued up to about 25 cm H2O
where slope decreased (i.e. UIP) and joined the PV-curve of the whole lung
obtained before the atelectasis formation. The expiratory parts of the slope
from the lungs before and after atelectasis formation were almost identical.
The slope obtained from the isolated atelectasis where horizontal to a LIP at
10 to 15 cm H2O where it became vertical.
Conclusion. This study supports the considerations that LIP indicates the
pressure where an atelectasis starts to recruit and UIP the pressure where
the recruitment of an atelectasis is complete.
Reference.
(1) Kjærsgaard Hansen L et al. Anesth Analg 2006; 102:
(2) Hickling KG, Am J RespCrit Care Med 1998, 158:194-202.

Oktober 2006 · DASINFO · 33

29. Insulin Reducerer Cytokin-indhold i Organer efter
Hjernedød
Forfatter: Anne Barklin, Anders Larsson, Jacob Kofoed-Nielsen,
Else Tønnesen
Institution: Anæstesi-intensiv afd., Århus Universitetshospital
Email: Anne@barklin.dk
Abstract:
Introduktion: Transplanterede organer udviser ofte nedsat funktion hos
recipienten. Systemisk inflammation, som udvikles hos organdonor i forbindelse
med hjernedød, kan bidrage til denne dysfunktion. Vi har tidligere vist, at
insulinbehandling i en endotoxæmisk grisemodel nedregulerer det systemisk
inflammatoriske respons ved at modificerer cytokinindholdet i forskellige
organer. Hypotesen bag dette studie var derfor, at insulinbehandling også
havde en modificerende effekt på cytokinresponset udløst af hjernedød.
Formålet med dette grisestudie var at undersøge om:
1) hjernedød inducerer et systemisk inflammatorisk respons i form af
øget produktion af cytokiner i hjerte, lunger, lever og nyrer,
2) insulin modificerer dette respons.
Metode: Studiet var godkendt af Dyreforsøgstilsynet. 22 grise blev bedøvet,
intuberet og tilsluttet respirator. Antal grise var baseret på en styrkeberegning
lavet på baggrund af 12 pilotgrise. Der blev anlagt to borehuller til subdural
trykmåling (ICP) og anlæggelse af epiduralt Foley-kateter. Herefter blev
grisene randomiseret til 3 grupper: 1) 8 hjernedøde grise (BD), 2) 8 hjernedøde
grise behandlet med insulin 0,6 mU/kg/min under samtidig normoglykæmi
(BD+I) og 3) 6 shamopererede, dvs. dyrene fik kun anlagt borehuller (sham).
Hjernedød blev induceret med NaCl-infusion i ballonen på Foley-katetret.
Dyrene udviklede takykardi og blodtryksstigning efterfulgt af blodtryksfald.
Hjernedød blev erklæret, når det cerebrale perfusionstryk herefter blev negativt
(MAP<ICP) efter 65 (40-85) minutter (median og range).
Seks timer efter hjernedød var indtrådt blev dyrene aflivet, og der blev
udtaget biopsier fra organerne. Cytokinerne TNF-a, IL-6 og IL-10 blev målt
på vævshomogenater med sandwich immunoassay teknik.
Data kunne betragtes som normalfordelte og blev testet med uparrede Ttests.
Resultater: Der var ingen signifikant forskel på cytokinindhold i organerne
mellem sham- og BD-gruppen. I BD-I gruppen var indholdet af IL-6 lavere
i nyrecortex (p=0.04) og medulla (p=0.05), samt i højre ventrikel (p=0.001)
sammenlignet med BD gruppen. Tilsvarende var IL-10 i nyrecortex lavere i
BD-I end BD gruppen (p=0.01).
Diskussion og konklusion: Hjernedød udløste i denne grisemodel ikke noget
systemisk inflammatorisk respons målt som øget indhold af cytokiner i
transplantationsrelevante organer. Modellen af incarceration og hjernedød
adskiller sig fra klinikken ved, at patienter ofte har større hjernelæsioner,
som i lighed med andre vævslæsioner inducerer et systemisk inflammatorisk
respons.
Imidlertid støtter studiet hypotesen, at insulin modificerer cytokinproduktionen
på organniveau, idet behandling med insulin under samtidig normoglykæmi
reducerede IL-6 og IL-10 indholdet i nyrer og myokardiet. Den kliniske
betydning heraf er endnu uafklaret.
Fig. 1
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30. Er den gunstige effekt af intensiv insulin terapi medieret
via reduktion af frie fede syrer? Et eksperimentelt studie
Forfatter: Mads Buhl1,2, Jakob Gjedsted1,2, Asger Granfeldt1, Pernille
Øhlenschläger Larsen1, Ole Schmitz2, Niels Møller2, Else Tønnesen1
Institution: 1Anæstesi-intensiv afd. N, 2Medicinsk forskningslab., Århus
Universitetshospital.
Email: m.buhl@ki.au.dk
Abstract:
Baggrund Kritisk syge patienter udvikler insulinresistens, dvs. nedsat biologisk
aktivitet af en given insulinkoncentration. Patienterne har ofte højt blodsukker
og ændret lipidprofil karakteristisk med høje koncentrationer af frie fede syrer
(FFA). Ligesom insulinresistens korrelerer også lipidniveauet til graden af
kritisk sygdom, og insulinbehandling normaliserer ikke alene blodsukkeret
men har også en lipidsænkende effekt hos disse patienter. Intensiv insulin
terapi med stram blodsukkerkontrol hos kritisk syge patienter har gunstig
effekt på morbiditet og mortalitet. Det er uafklaret om denne gunstige effekt
af stram blodsukkerkontrol hos kritisk syge skyldes insulin per se, fravær
af hyperglykæmi eller reduktion af FFA.
Formålet med studiet var at etablere en endotoxæmisk grisemodel, hvor
FFA bidrag til det systemiske inflammatoriske respons kunne beskrives
som ændringer i metaboliske og inflammatoriske markører. Målet med
modellen var at kunne sammenligne en gruppe grise med suprafysiologisk
FFA koncentration med en kontrolgruppe bestående af grise med forhøjet
FFA niveau, som målt hos kritisk syge intensiv patienter.
Modellen er udviklet til at teste hypoteserne:
1. Højt FFA niveau accentuerer det inflammatoriske respons
på endotoxæmi.
2. FFA accentuerer den endotoxin inducerede insulinresistens.
Metode Studiet var godkendt af Dyreforsøgstilsynet. Tyve grise blev bedøvet,
intuberet og tilsluttet respirator. Antal grise er beregnet på basis af pilotstudie
med 6 grise. Dyrene blev randomiseret til højdosis FFA opnået ved infusion
af Intralipid® 20% og heparin (intervention) eller lavdosis FFA (kontrol).
Endotoxæmi blev induceret med LPS infusion. Plasma glukose og insulin
niveau blev fikseret ved hjælp af hyperinsulinæmisk euglykæmisk clamp
(HEC). Dyrene blev aflivet efter 6 timer hvorefter der blev udtaget biopsier
fra organerne.
Resultater Interventionsgruppen havde som intenderet høj FFA koncentration
1,6-2,0 mmol/l, niveauet i kontrolgruppen var imellem 0,45 og 0,9 mmol/l (fig.1).
Det var således muligt at øge plasma FFA koncentrationen til suprafysiologisk
niveau under stram kontrol af insulin og glukose.
Analyser af M-værdi (der korrelerer med insulinresistens), stresshormoner
og cytokinerne TNF-a, IL-6, IL-8, IL-10 i plasma og organer pågår. In vivo
udtagne muskelbiopsier analyseres for intracellulære ændringer i enzymatiske
signalkaskader.
Diskussion og konklusion Med den etablerede model er det videre mål,
at undersøge hvordan suprafysiologiske niveauer af FFA påvirker det
metaboliske og inflammatoriske respons ved endotoxæmi (under HEC).
Således vil projektet kunne bibringe ny viden om FFAs andel i det
inflammatoriske respons, og følgelig om insulins gunstige effekt kan forklares
ved en reduktion af FFA i cirkulationen hos kritisk syge.

Fig1. Plasma FFA i interventions- og kontrolgruppen under endotoxæmi,
som funktion af tid. Intralipid® 20 % infunderet fra t = - 60. Højdosis infusion:
50µl/kg/min, lavdosis infusion: 20µl/kg/min. HEC indledt t= -60. LPS infusion
indledt t=0. Infusioner ophørt t=360.
Referencer
Van den BG et al. N.Engl.J.Med.2001;345:1359-67
Mesotten D et al. J.Clin.Endocrinol.Metab.2004;89:219-26

4D. Respiratory variations in the diameter of the inferior vena
cava are significantly reduced by PEEP
Forfatter: Per Lambert, Erik Sloth,Lars Kjærsgaard Hansen, Bram W Smith,
Jacob Koefoed Nielsen, Anders Larsson.
Institution: Clinical Institute, Århus University, and MMDS, Aalborg University,
Denmark
Email: an.lambert@nja.dk
Background. It has been proposed that the respiratory variations of the
inferior vena cava (IVC) indicate fluid responsiveness (1). We hypothesized
that application of positive end-expiratory pressure (PEEP) by hampering
venous return and increasing the volume of the capacitance vessels would
decrease the variations even if fluid responsiveness exists.
Methods. 8, 20-22 kg, anesthetized, muscle-relaxed and mechanically ventilated
pigs were subjected to 0,10, and 20 cmH2O of PEEP at 10% (of estimated blood
volume) hypovolemia, normovolemia, and 10% hypervolemia. Hypovolemia
was achieved by venesection and hypervolemia by infusion of a starch-solution.
Subcostal echocardiography was performed and a cross section image of the
IVC, covering one fully respiratory cycle, was recorded and stored in digital
cine-loop format. The area together with the anterior-posterior (APD) and leftright (LRD) diameter during end- expiration and inspiration were measured.
Maximum and minimum DIVC values over a single respiratory cycle were
collected and the DIVC variation (DDIVC) calculated as the difference between
the maximum and the minimum DIVC value, divided by the minimum value
and expressed as a percentage (1). Statistics: Kruskal Wallis and Wilcoxons
tests, p<0.025 was considered significant. Median and 25,75% are shown.
Results. All measures, i.e., variations in APD, RLD and areas followed the
same pattern. The APD values are shown. At hypovolemia and normovolemia,
DDICV% decreased significantly by application of 10 and 20 cmH2O PEEP
(from 44 (15,56)% to 7 (2,10)% and 4(2,10)% at hypovolemia, and from 9
(6,25)% to 5 (4,15)% and 2 (0,5)% at normovolemia) while at hypervolemia
was no significant changes occurred (from 12 (5,13)% to 12 (10,15)% and
6 (4,9)%)
Conclusion. The respiratory variations in the diameter of the inferior vena
cava were significantly reduced by application of PEEP suggesting that this
method might not be useful for assessment of fluid responsiveness during
mechanical ventilation with moderate or high PEEP.
References
1. Barbier C et al. Respiratory changes in inferior vena cava diameter are
helpful in predicting fluid responsiveness in ventilated septic patients Intensive
Care Med 2004; 30:1740–1746
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POSTERSESSION III
6. Long-term effect of a course on in-training assessment in
postgraduate specialist education
Forfatter: B Malling (1), KM Bested (2), Skjelsager K (3), Østergård HT (4),
Ringsted C (5)
Institution: 1)Department of Quality and Education, Viborg Hospital2)
Email: mallingmail@dadlnet.dk (Bente Malling)
Abstract:
Background A crucial aspect of outcome-based education is assessment.
Clinical teachers perceive a need for increased training in assessment and
appraisal. “Teach the teachers” courses are effective in improving teaching
skills and observation skills in assessment situations. However, the effect of
such courses on knowledge and use of in-training assessment methods in
daily practice has not been studied.. A “teach the teachers” course focusing
on in-training assessment was designed for anaesthesiologists in Denmark.
Aims To evaluate short and longer term effects of a course on in-training
assessment for clinical teachers in Anaesthesiology.
Design Fifty-one anaesthesiologists attended a 2-day interactive course about
in-training assessment. Effects of the course on knowledge were assessed
using identical pre- and post- tests. Longer- term effects were measured six
months after the course using the same test. Self-reported use of in-training
assessment methods was evaluated using supplemental questions in the
follow-up test six months after the course.
Results Results are shown in table 1. There were significant increases in
knowledge about in-training assessment immediately following the course.
The knowledge was retained six months later. Knowledge about assessment
by clinical structured observation and by written assignments showed
further increases in the follow-up period. Participants used the different
assessment methods in their own educational practice during the six-month
study period.
Discussion The results suggest that a focused, specific program to teach
clinicians assessment may be effective. There are several of the factors
known to influence learning outcomes from a course that likely contributed
to our results. Firstly, as in-training assessment during postgraduate medical
education was rather new in Denmark, it is likely that the course met an
important perceived need. The results might have been different if the
course has been on assessment methods in general and not a course tailored
to a specific assessment programme. Another internal motivator may have
been a desire to improve current practice, especially with regard to pass-fail
decisions. Finally, assessment is known to be a strong external motivator to
learning and participants in our course knew that they would be tested for
learning outcomes.
the study shows that clinicians actually used the various assessment methods.
The study however was not designed to show how the different methods are
used in daily clinical practice.
Conclusion A focused “teach the teachers” course during the implementation
phase of a new assessment programme increased participants’ knowledge about
in-training assessment. The knowledge was retained for at least 6 months.
Further study is needed to determine whether such faculty development courses
contribute to increased use, accuracy, and rigour in in-training assessment
in postgraduate medical education.
Table 1.
Results. Score for each question in the test and the total score of the test.
Results are shown as mean percent of possible maximal score with standard
deviation. Results are given for pre-test, post-test and ½-year after test.
Number of participants was 51.
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TABLE 2

Pre-test
Post-test
Test ½-year after course
N = 47, RR= 92% N = 49, RR = 96% N = 31, RR = 61%
Mean and (SD)

Mean and (SD)

Mean and (SD)

18,9 (15,1)

34,2 (22,0)*

36,2 (19,0)*

Question 2
24,9 (18,2)
Describe how you will give
feedback after objective structured
clinical observation in a case
where the trainee’s performance is
below standards (case specified)

28,9 (14,4)

47,6 (26,4)*§

Question 3
29,1 (19,6)
Describe how you will assess a
trainee’s competence in management and organisation at the OR

41,7 (17,6)*

46,0 (14,0)*

Question 4
Describe how you will assess a
written assignment (reflexive
report)

33,7 (16,8)*

24,2 (17,7)

Question 5
23,0 (14,0)
Describe how you will prepare an
appraisal meeting addressing the
trainee’s competence as communicator, collaborator and scholar

28,9 (14,4)

30,5 (9,7)*

Total score

32,3 (12,7)*

33,8 (11,8)*

Question 1
Which elements constitutes
effective feedback

17,9 (12,3)

21,1 (7,7)

* Significant different compared to pre-test, p<0.005.
§ Significant different compared to post-test, p<0.005.

20. Luminal concentrations of L- and D-lactate in the rectum may
relate to severity of disease and outcome in septic patients
Forfatter: VL Jørgensen, N Reiter, A Perner
Institution: Depts of Intensive Care, Herlev Hospital and Rigshospitalet.
Email: v.jorgensen@dadlnet.dk
Abstract:
In sepsis, markers of regional metabolism may be better predictors of outcome
than systemic values. We have previously demonstrated increased values of
L-lactate in the rectal lumen in patients with abdominal septic shock (1). As
L-lactate may be converted to D-lactate by luminal bacteria, the D-isoform
may represent a plasma marker of intestinal metabolic dysfunction, because it
is not metabolised by the liver. This study assessed concentrations of L- and
D-lactate in rectal lumen and plasma in septic patients including the possible
relation to focus of infection, severity of disease and outcome.
Methods 23 patients with abdominal or pulmonary severe sepsis or septic
shock and 11 healthy subjects were subjected to rectal equilibrium dialysis
after approval by the ethics committee. Concentrations of L- and D-lactate in
dialysates and plasma were analysed by spectrophotometry.
Results Luminal concentrations of L-lactate in rectum were related to sequential
organ failure assessment scores (r2=0.27, P=0.01) and were higher in nonsurvivors compared to survivors and healthy subjects (mean (range) 5.0 (0.9
– 11.8) vs 2.2 (0.4 – 4.9) and 0.5 (0 – 1.6) mmol/l, respectively, P<0.0001) with
a positive linear trend (r2=0.53, P<0.0001). Also luminal concentrations of
D-lactate were increased in non-survivors compared to survivors and healthy
subjects (1.1 (0.3 – 2.5) vs 0.3 (0 – 1.2) and 0.1 (0 – 0.8) mmol/l, respectively,
P=0.01) with a positive linear trend (r2=0.14, P=0.04). In contrast, plasma
concentrations of D-lactate were equally raised in non-survivors (0.4 (0.1
– 0.7) mmol/l) and survivors (0.3 (0.1 – 0.6) mmol/l) compared with healthy
subjects (0.03 (0 – 0.1) mmol/l). Luminal concentrations of L- and D-lactate
were not different in abdominal and pulmonary sepsis.
Discussion These data confirm that rectal luminal L-lactate is markedly
increased in septic patients (1), but appears to be independent of infectious

focus. More importantly, luminal concentrations of L- and D-lactate may
relate to outcome, but too few patients were included to draw safe conclusions
about the predictiveness of single values. On the other hand these data add
to the impression (2, 3), that equilibrium dialysis is valid for the assessment
of metabolic dysfunction in the large bowel. Systemic D-lactate values did
not discriminate non-survivors from survivors, so this plasma marker may
not substitute luminal lactate measurements.
Conclusions In patients with severe sepsis and septic shock, luminal
concentrations of L- and D-lactate were related to severity of disease
and outcome and may, therefore, represent a therapeutic target in these
patients.

af en klinisk mistanke om blødnings koagulopati identificerer patientens
substitutionsbehov og reducerer behovet for substitution med FFP og TK
med ca. 50 %. Samtidig vil denne fremgangsmåde reducere antallet af TEG
målinger med 80% i forhold til algoritmen, hvilket på Rigshospitalet vil betyde
en betydelig omkostningsreduktion, da det ville koste ca. 2,24 millioner kr.
årligt at følge algoritmen.
Figur 1: TEG profil med måleparametrene R-tid (reaktions/koagulationstid),
MA (maximal amplitude = koagel styrke) LY (fibrinolyse).

1 VL Due et al. BJA 2002;89:919
2 A Perner et al. BJA 2005;95:764
3 VL Jørgensen et al. ICM 2006; in press

21. Klinisk studie af værdien af thrombelastografi (TEG) hos
patienter, der gennemgår kompleks hjertekirurgi
Forfatter: Rosengaard LB, Bochsen L, Albrechtsen C, Tommerup J, Yndgaard
S, Johansson PI.
Institution: Thoraxanæstesiologisk afsnit og HS Blodbank, Rigshospitalet
Figur 2: TEG resultaterne med hensyn til R og MA.
MA median - blødende og ikke-blødende patienter.
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Email: bredahl@dadlnet.dk
Abstract:
Mere end 800.000 hjertekirurgiske indgreb udføres årligt med brug af
hjertelungemaskine (HLM), og 3–12% af disse reopereres pga. blødning. Indgift af
allogene blodprodukter er associeret med risiko for transfusionskomplikationer,
hvorfor anvendelsen bør minimeres.
Thrombelastografi (TEG) er en fuldblodsanalyse, der måler koaglets fysiske
egenskaber, samt giver et globalt billede af den hæmostatiske funktion, se
figur 1. Der er udviklet en behandlingsalgoritme, som er baseret på 4 TEG
målinger på forskellige tidspunkter af hjertekirurgiske procedurer. (Før
kirurgi, på HLM, lige efter HLM og ved ankomst til intensiv afdeling.) Denne
algoritme har vist at kunne nedsætte transfusionsbehovet.
Der er to formål med studiet: 1. at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at
tage TEG prøver ved samtlige 4 tidspunkter hos alle patienter, for at opnå en
transfusionsbesparende effekt. 2. hvorvidt patienter, der transfunderes med
Frisk Frosset Plasma (FFP) og/eller Trombocyt Koncentrat (TK) efter klinisk
skøn, har behandlingskrævende koagulopati evalueret ved TEG.
44 patienter med behov for kompleks hjertekirurgi blev prospektivt
inkluderet og blodprøver til TEG analyse blev udtaget ved de 4 anbefalede
tidspunkter. Resultaterne af TEG analyserne var blindede, og patienten
blev transfusionsmedicinsk behandlet i henhold til lokal praksis. Patienter,
der modtog FFP og/eller TK (9) sammenlignedes med patienter, der ikke fik
FFP og/eller TK (35).
Der fandtes ingen forskel i demografiske data mellem grupperne. Ni ud af
44 patienter fik FFP og/eller TK. Disse patienter fik median 2 enheder FFP
(1-10) og 1 enheder TK (1-6). Der fandtes ingen signifikant forskel mellem
grupperne vedrørende TEG resultaterne, se figur 2. Kun 3 ud af de 9 patienter,
der klinisk behov for transfusion med FFP og/eller TK, havde ifølge TEG
en koagulopati, der skulle behandles med FFP. Ingen patienter havde TEG
resultater, der indikerede behov for TK substitution. Hvis patienterne var
transfunderet på baggrund af TEG evaluering af koagulopati, ville der således
kunne opnås en 52% reduktion af FFP og TK.
Dette studie viser, at de to initiale TEG prøver i den klassiske behandlingsalgoritme ikke er nødvendige for at udnytte TEG til evaluering af intraoperativt
induceret koagulations påvirkning. Anvendelse af TEG analyse på baggrund
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1. Salooja N, Perry DJ. Thromboelastography. Blood Coag and Fibrin 2001;
12:327-337
2. Shore-Lesserson L, Manspeizer HE, DePiero M et al. Thromboelastographyguided transfusion algorithm reduces transfusions in complex cardiac surgery.
Anaesth Analg 1999;88:312-317
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22. Effects of endotoxaemia on markers of permeability,
metabolism and inflammation in the large bowel of
healthy subjects
Forfatter: VL Jørgensen, M Ibsen, L Andresen, JD Schulzke, A Perner
Institution: Depts of Intensive Care, Herlev Hospital and Rigshospitalet
Email: v.jorgensen@dadlnet.dk
Abstract:
Introduction We have previously shown increased colorectal concentrations
of L-lactate (1) and permeability (2) in septic patients. As human experimental
endotoxaemia is a model of sepsis, we assessed its effects on large bowel
permeability, metabolism, inflammation and apoptosis
Methods 12 healthy male subjects were given i.v. E. Coli endotoxin (2 ng/kg)
or saline in a paired cross-over design after ethical approval. Colorectal
permeability was assessed initially and after 3, 6, 9 and 12 h by systemic
recovery of luminally instilled 99mTc-DTPA. Luminal L-lactate was assessed
by equilibrium dialysis. Biopsies from rectal mucosa were sampled after 6
and 12 h and inflammatory cell infiltration, inducible NO synthase (iNOS)
mRNA expression (RT-PCR) and epithelial apoptotic ratio (TUNEL staining)
were assessed.
Results Systemic effects of endotoxaemia were observed including fever,
tachycardia and highly increased plasma values of TNF-a. In contrast, all
markers of large bowel permeability (Fig), metabolism, inflammation and
apoptosis (Table) were unaffected by endotoxin.
Discussion Others (3) have shown increased permeability to inert sugars in
the upper GI tract during human endotoxaemia using 4 ng/kg endotoxin (3).
We cannot determine if this discrepancy is due to differences in methodology.
On the other hand, all variables measured in the present study showed no
effects of endotoxin in the presence of a marked systemic response indicating
that the lower GI tract is relatively resistant to endotoxaemia.
Conclusions Markers of large bowel permeability, metabolism and inflammation
were unaffected by endotoxaemia in healthy subjects. This suggests that this
part of the gut is relatively resistant to systemic inflammation induced by
experimental endotoxaemia.
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Cumulative colorectal permeability of 99mTc-DTPA in healthy subjects 3 h
(A), 6 h (B), 9 h (C) and 12 h (D) after i.v. saline or endotoxin. Points from
individual subjects are connected by lines. There were no differences between
control and endotoxin by two-way ANOVA
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Time point 6 h (n = 6)
Control
Endotoxin
P

Time point 12 h (n= 6)
Control
Endotoxin
P

iNOS mRNA
(relative optical density)

0.4
(0.03-2.2)

0.4
(0.03–1.9)

0.61

0.1
(0.04–0.3)

0.1
(0.03-0.3)

0.90

Apoptotic ratio (%)

1.3
(0.7–2.2)

1.2
(0.6–1.9)

0.84

2.6
(0.8-5.4)

2.5
(0.5-8.0)

0.92

Inducible NO synthase (iNOS) mRNA expression and epithelial apoptosis in
rectal biopsies from healthy subjects 6 or 12 h after i.v. saline or endotoxin.
Mean values (ranges) were not different by paired t test
1: VL Due et al. BJA 2002;89:919
2: VL Jørgensen et al. ICM 2006; in press
3. ST O’Dwyer et al. Arch. Surg 1988;123:1459

23. Hvor ofte opfylder medicinske og kirurgiske patienter på
et dansk universitetshospital de fysiologiske kaldekriterier
for medical emergency teams?
Forfatter: Fuhrmann L, Lippert A, Østergaard D, Perner A
Institution: Dansk Institut for Medicinsk Simulation, KAS Herlev. Intensiv
terapi afsnit 4131, RH
Email: lonfuh05@herlevhosp.kbhamt.dk
Abstract:
Introduktion: Flere udenlandske hospitaler har etableret akut hold, der har til
opgave tidligt at behandle indlagte patienter hvis tilstand forværres (1). Holdene
tilkaldes ud fra faste kriterier, der er prædiktive for udvikling af hjertestop eller
behov for intensiv behandling. Kriterierne er: truet luftvej, respirationsfrekvens
(RF) <6/min el. >30/min, iltsaturation (SAT) <90%, systolisk blodtryk (sys
BT) <90mmHg el. >200mmHg, puls (P) <50/min el. >130/min, ændring i
bevidsthedsniveau, krampeanfald eller personalets bekymring (2,3).
Denne undersøgelse belyser forekomsten af patienter, der opfylder de
fysiologiske kriterier (RF <6/min el. >30/min, SAT <90%, sys BT <90mmHg
el. >200mmHg, P <50/min el. >130/min) på fem afdelinger på et dansk
universitetshospital.
Metode: Prospektivt observationsstudie i juni og juli måned 2006 på tre
medicinske og to kirurgiske sengeafdelinger på KAS Herlev. Dataopsamlingen
var fordelt jævnt over perioden med målinger på to afdelinger pr. aftenvagt
alle ugens 7 dage. Der blev målt BT, P, RF og SAT på alle sengeliggende
patienter af medicinstuderende tilknyttet projektet. Patienter, der ikke var
til stede på målingstidspunktet samt terminale patienter, blev ekskluderet.
Personalet blev gjort opmærksom på patienter, der opfyldte et eller flere
fysiologiske kriterier.
Resultater: Der blev foretaget 2652 sæt målinger af BT, P, RF og SAT på 820
sengeliggende patienter. Ud af de 2652 sæt målinger opfyldte 218 et eller flere
kaldekriterier (8,2%). De 218 målinger blev registreret hos 154 patienter ud
af de 820 (19%). Det hyppigst opfyldte kriterium var BT (44%) efterfulgt af
SAT (30%) og RF (27%). I undersøgelsesperioden var der i alt 2763 indlagte
patienter på de fem afdelinger inkl. dagkirurgiske patienter og patienter i akut
modtagecenter. Herved fås en forekomst af patienter på 5,6%, der i perioden
opfylder et eller flere fysiologiske kriterier.
Diskussion: Udenlandske undersøgelser har vist, at 5 - 10% af indlagte patienter
opfylder et eller flere af de fysiologiske kriterier. Resultaterne præsenteret her
er indenfor denne spændvidde, selvom vores samlede estimat nok er for lavt, da
ikke alle indlagte patienter fik foretaget målinger. Omvendt viser undersøgelsen
en væsentlig højere forekomst blandt de sengeliggende patienter.
Konklusion: En ud af fem sengeliggende patienter på medicinske og kirurgiske
sengeafdelinger på et dansk universitetshospital opfyldte et eller flere
fysiologiske kriterier for tilkald af akut hold under deres indlæggelse.
1. Hillman K. Curr Opin Crit Care 2002;8:594-9
2. Buist M, et.al. Resuscitation 2004;62:137-41
3. Harrison GA, et.al. Resuscitation 2005;65:149-57

8H. The Effect of Plasmapheresis on the cell mediated
immunity in sepsis
Brøchner AC1,2 Toft P1, Schmidt R1, Larsen NH1, Lillevang S2, Bollen P3,
Olsen KE4
Anne C. Brøchner: ACB58.OUH-POST2@ouh.fyns-amt.dk
1
Intensive Care, 2 Immunlogy, 3 Biomedical Lab., 4Patology, Odense University
Hospital, Odense, Denmark
INTRODUCTION. Plasmapheresis has been used to treat sepsis. Two randomised
trials showed no benefit in adult with septic shock whereas one randomised
trial showed at endency towards improved survival with plasmapheresis.
The effect of plasmapheresis on the immune system during sepsis has been
purely investigated. Aim on the present study was therefore to investigate
the long term effect of plasmapheresis on the cell mediated immunity in pigs
made septic by endotoxin infusion.
METHODS. 20 pigs were devided into 2 groups. All the pigs were anaesthetized
and mechanically ventilated. 10 pigs received 30 microg/kg of Escherichia
Coli endotoxin within 20 minutes. 40 minutes later these pigs were treated
with plasmapheresis. During plasmapheresis which lasted 4 hours 40 ml/kg
bodyweight of the pigs plasma were exchanged with 5% human albumin.
10 pigs received the same bolus of endotoxin and served as a control group.
Supportive treatment was continued for 25 hours.
The adhesion molecules CD18, CD44 and CD62L were measured using
monoclonal antibodies. The ability to respond with an oxidative burst was
measured by means of flow cytometry using 123-dihydro-rhodamine. The
number of neutrophils was counted in peripheral blood and in lunge tissue.
The lymfoproliferative respons and inflammatory cytokines were measured
in addition.
RESULTS. The infusion of endotoxin was followed by initial granulocytopenia
and later on granylocytosis, activation of CD18, CD62L and increased oxidative
burst. The level of cytokines were increased and granulocytes accumulated
in long tissue. Plasmapheresis had no effect at the adhesion molocules
(CD18, CD62L) and did not influenze on the number of granulocytes or the
level of cytokines. There was attendency towards reduced accumulation of
granulocytes in the lunges following plasmapherfesis.
CONCLUSION. Plasmapheresis had only a slight attenuation effect on the
activated cell mediated immunity in sepsis.
REFERENCE.
Us… et al. Intensive Care Med. 2002:28;1434-39

9 I. Værdien af team træning - deltagernes egen vurdering
Forfatter: Vallebo N, Lippert A, Østergaard D, Larsen PB, Bødtker S,
Hoffensetz L (Nini Vallebo)
Institution: Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Anæstesiologisk Afd,
Ortopæd kirurgisk afd, Skadestuen, Amtssygehuset i Herlev
Email: niva@herlevhosp.kbhamt.dk
Abstract:
Introduktion: Behandlingen af en multitraume patient kræver en koordineret
indsats af traume teamet mht. den medicinsk faglige behandling,
kommunikation, ledelse og samarbejde samt en velfungerende organisation.

relation til sammensætning af teams, valg af team leder og udformning af
traumemanual. Dette indebærer, at træning af traume teams bedst foregår i
egne omgivelser med deltagelse af de relevante team medlemmer.
Formålet med denne undersøgelse er, at undersøge om et traume team trænings
koncept målrettet til anvendelse i egen organisation har en effekt bedømt ud
fra deltagernes egen vurdering.
Metode: Et traume team trænings kursus blev udviklet med specifikke
mål for kommunikation, ledelse og samarbejde samt udvalgte medicinsk
faglige mål. Konceptet justeres til det enkelte sygehus. Kurset bestod af
mini forelæsninger, undervisningsvideo, færdighedsstationer samt fuld skala
simulationer af forskellige traume scenarier med efterfølgende debriefing
sessioner. Scenarierne blev optaget på video, som blev anvendt i debriefingen,
hvor fokus var på team egenskaber. I sessionerne lægges stor vægt på læring
ved konstruktiv feedback og mulighed for refleksion over såvel individuel
- som team kompetence. Efter første simulation og debriefing session aftaler
teamet de primære indsatsområder for næste simulation.
Et spørgeskema blev udviklet specifik til dette kursus. Kursisterne evaluerede
ved hjælp af en 4 punkts Likert skala såvel egne som teamets evner i forhold
til kommunikation, ledelse og samarbejde efter første og anden simulation.
Kurserne afholdes i samarbejde med Traumecentret, H:S Rigshospitalet.
Resultater: I alt 281 deltagere (33 team) fra 4 sygehuse indgik i undersøgelsen.
I alt 98% af deltagerne mente, at kursus i meget høj eller høj grad ville påvirke
deres adfærd positivt ved fremtidige traume modtagelser.
Diskussion: Vanligvis evalueres kursusaktiviteter vha. et evalueringsskema
– et udtryk for tilfredshed med kurset. Her er anvendt et spørgeskema, som
ikke er objektiv, men giver et enkelt udtryk for om kursister synes de har
lært af aktiviteten. Bedømt ud fra deltagernes egen vurdering synes kurset
at have en effekt.
Konklusion: Kursuskonceptet blev evalueret højt og bedømt ud fra
deltagernes selv evaluering har træningen forbedret deltagernes kompetence
i kommunikation, ledelse og samarbejde.
I tabel 1 ses deltagernes egen vurdering af egen kommunikation, samarbejde
og viden om egen opgave i første og andet scenarie bedømt på en skala fra
1 – 4, hvor 4 er bedst. Mean (SD).
Kommunikation

Samarbejde

Kendskab til egne opgaver

Scenarie 1

2.9 (0.4)

3.0 (0.4)

3.4 (0.5)

Scenarie 2

3.2 (0.5)

3.2 (0.5)

3.5 (0.5)

I tabel 2 ses deltagernes egen vurdering af teamets funktion i relation til
kommunikation (klare beskeder), samarbejde og ledelse i første og andet
scenarie bedømt ved en skala på 1-4, hvor 4 er bedst. Mean (SD).
Klare og tydelige
beskeder

Samarbejdet
på stuen

Klar og tydelig ledelse

Scenarie 1

3.1 (0.6)

3.2 (0.6)

3.3 (0.6)

Scenarie 2

3.4 (0.6)

3.5 (0.6)

3.5 (0.5)

Kurser i Advanced Trauma Life Support giver læger og sygeplejersker
individuel viden om behandling af den svært tilskadekomne patient, men
team samarbejde indgår ikke heri. Sygehusene organisere sig forskelligt i
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10 J. Sikkerhedskulturen på danske sygehusafdelinger
– er der forskel på specialerne?
Forfatter: Madsen MD, Østergaard D, Dyremose A, Degnegaard D.
(Marlene Dyrlev Madsen)
Institution: Dansk Institut for medicinsk Simulation
Email: dooe@herlevhosp.kbhamt.dk
Abstract:
Introduktion: Lov om patientsikkerhed dansk patientsikkerhedsdatabase
sikrer struktur, men erfaringer viser, at rapporteringssystemers succes i høj
grad afhænger af den eksisterende sikkerhedskultur.
Formålet med denne undersøgelse er, at undersøge niveauet af sikkerhedskultur
på afdelinger repræsenterende forskellige specialer.
Metode: Et spørgeskema blev udsendt til sundhedsfaglige personale på 4
afdelinger, oftalmologi, intern medicin, ortopæd kirurgi samt anæstesiolog,.
efter accept af de respektive afdelingsledelser. Spørgeskemaet bestod af i alt
68 spørgsmål hovedsageligt af 5-punkts Likertskala typen, samt demografiske spørgsmål. Besvarelsen var anonym.
Data blev præsenteret i kodet form for alle afdelinger, således at kun den
enkelte afdeling havde kendskab til egen kode. Data blev diskuteret med
ledelserne i forhold til styrker og svagheder. Projektgruppen stod efterfølgende
til rådighed mhp. mulige interventioner på afdelingerne.
Resultater: I alt 577 spørgeskemaer blev udsendt og den samlede svarprocent
var 56% (53-60%).
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser betydelige forskelle på
afdelingsniveau på sikkerhedskultur faktorer. Ledelsen i alle afdelinger
angav at besvarelserne var præcise i deres beskrivelse af afdelingens kultur
og håndtering af hændelser.
Diskussion: Sikkerhedskulturen varierer betydeligt, fra meget moden til
umoden. Resultaterne peger på generelle problemer, især hvad angår barrierer
af strukturel eller kulturel karakter, men også store forskelle på styrker
og svagheder mellem afdelinger og specialer. Generelt er afdelinger med
positiv sikkerhedskultur mest imødekommende over for at arbejde med
sikkerhedskultur.
Konklusion: Afdelinger er forskellige og skal mødes på forskelligt grundlag.
I praksis bør derfor arbejdes med fælles problemområder på tværs af
afdelingerne, samtidig med at der tages højde for, hvordan de forskellige
svagheder i faktorer og aspekter af sikkerhedskultur bedst håndteres i de
respektive afdelinger.
I tabel 1 ses eksempler på besvarelser indenfor områderne: læring af hændelse,
tillid/ støtte, kommunikation/samarbejde samt kommunikation med patienten.
Median (range) for de fire afdelinger angives.
Spørgsmål

Helt enig
(%)

Noget enig
(%)

32.2

36.0

Hverken u/e Noget uenig
(%)
(%)

Viden om hændelser bruges
til forebyggelse

(12.7 – 62.5) (25.0 – 41.8)

Altid konstruktiv feedback
efter hændelse

(12.7 – 33.1) (25.4 – 37.5) (17.4 – 36.5) (10.4 – 15.9)

Forløb og årsager gennemgås ofte
af nærmeste leder efter hændelse

(9.5 – 21.7)

Ledelsen har en klar holdning til
patientsikkerhed

(10.4 – 37.1) (11.9 – 50.0) (14.5 – 47.6)

Omhyggelig med at informere patient

25.7
16.9
25.1

32.4
29.3

18.9

7.6

5.4

(8.3 – 26.2)

(4.2 – 10.7)

(2.5 – 11.1)

23.5

13.3

26.8

17.8

(17.5 – 34.9) (24.1 – 33.3) (12.5 – 27.0)
32.2

Helt uenig
(%)

29.1

5.1
(1.7 – 9.5)
9.2
(5.0 – 19.0)

9.3

4.3

(2.0 – 20.9)

(0.8 – 13.4)

18.2

30.6

34.1

12.7

4.5

(4.8 - 25.0)

(12.7 - 40.8)

(25.8 - 39.7)

(8.3 - 28.6)

(0.8 - 14.3)

Referencer
1. Flin R et al. Safety Science 2000, 34:1-3, 177-193.
2. Madsen, M. D. et al. Assessing safety culture in healthcare, in P. Carayon
and G. Salvendy (eds), Handbook of Human Factors and Ergonomics in
Healthcare 2006
3. Madsen MD et al. Udvikling af metode og værktøj til at måle sikkerhedskultur
på sygehusafdelinger 2004. Report No.: Risø-R-1491(DA).
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11 K. Nyrefunktionen ved akut endotoxæmi hos grise
Forfatter: Pernille Øhlenschläger Larsen, Lotte Ebdrup, Asger Granfeldt,
Jørgen Frøkier(1), Else Tønnesen
Institution: Anæstesiologisk-intensiv afdeling, Århus Sygehus. Klinisk fysiologi
og nuklearmedicin, Skejby Sygehus(1).
Email: PLA@studmed.au.dk
Abstract:
Akut nyresvigt er en hyppig komplikation til sepsis, og tilstanden er forbundet
med høj mortalitet.
Ved sepsis er immunsystemet aktiveret. Studier har vist, at septiske patienter
i behandling med statiner har nedsat mortalitet og morbiditet. Mekanismen er
ikke klarlagt, men udover den velkendte lipidsænkende effekt, synes statiner
også at have immunmodulerende effekt. Der er påvist en gunstig effekt af
statinbehandling til kronisk nyresyge patienter med lav glomerular filtrations
rate (GFR), men det er uafklaret, om statiner har effekt på endotoxæmi og
det akutte nyresvigt.
Vi har etableret en akut endotoxæmisk grisemodel baseret på infusion af LPS
(lipopolysaccharid), hvorved der udløses et karakteristisk inflammatorisk
respons.
Formålet med dette studie er at teste hypoteserne, at 1) endotoxæmi er ledsaget
af nedsat nyrefunktion, estimeret ved GFR, og 2) tre ugers statinbehandling
modificerer denne nyrepåvirkning.
Metoder: Et randomiseret dobbeltblindet studie, godkendt af dyreforsøgstilsynet.
30 grise (hunkøn, 36-44 kg) blev randomiseret til 3 grupper. Gr. 1 statingrise
(n=12): Atorvastatin 80 mg per oralt/dag (Pfizer, Danmark) i 21 dage + LPS
dag 22. Gr. 2 placebogrise (n=12): Placebo (kalkpiller) i 21 dage + LPS dag
22. Gr 3 kontrolgrise (n=6). På dag 22 blev alle grise bedøvet og tilsluttet
respirator. Alle fik anlagt venøse og arterielle katetre, samt blærekateter
og fik væsketerapi 16-20 ml NaCl/kg/t. LPS infusion (E.Coli) blev indledt i
gruppe 1 og 2 efter 60 minutters stabilisation, og LPS infusionen fortsatte i
360 minutter. Alle grise blev aflivet efter 360 minutter, og der blev udtaget
biopsier fra nyrerne. Vi målte GFR som tubular clearance af 51Crom-EDTA,
bestemt ved en bolus injektion på 5 Mbq, efterfulgt af vedligeholdelsesdosis
på 20 Mbq, 5 ml/h. Der blev udtaget blod- og urinprøver hvert 30. minut, og
målt 51Cr-EDTA aktivitet i en gammatæller.
Resultater: Endotoxæmi udløste ændret diuresemønster hos placebogrise i
forhold til kontrolgrise (p=0.0096) (fig.1). Derimod var der ingen signifikant
forskel mellem statin- og placebogrise, trods tendens til initialt lavere diureser
hos statingrise. Der var ingen forskel på middel blodtryk (MAP) i de tre
grupper. Pulmonaltrykket steg signifikant hos LPS grisene. Der var ikke
signifikant forskel i GFR mellem de 3 grupper under de 6 timers LPS infusion/
observation (fig 2). Der afventes resultater på nyrebiopsierne.
Diskussion og konklusion: Endotoxæmi udløste øget pulmonaltryk, men ingen
ændring i MAP på den valgte volumenterapi. Kontrolgruppen havde ændret
diuresemønster i forhold til LPS grupperne. Der var ikke nogen påvirkning
af GFR i denne 6 timers endotoxæmimodel. Dette udelukker dog ikke, at
endotoxæmi påvirker nyrefunktionen efter længere observationstid. I denne
model kunne vi dermed heller ikke påvise nogen effekt af statinbehandling
på nyrefunktionen estimeret ved GFR.

Fig. 1: 30 minutters diureser under LPS infusion (indledt t=0). Resultater
angivet som mean+SD.
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Fig. 2: Glomerular filtrations rate målt hvert 30. minut efter start af LPS
infusion (indledt t=0). Resultater angivet som mean+ SD.
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12 L. Kan statiner modificere det inflammatoriske respons ved
akut endotoxæmi? Et eksperimentelt studie
Forfatter: Lotte Ebdrup, Pernille Øhlenschläger Larsen, Asger Granfeldt,
Jan Krog, Else Tønnesen
Institution: Anæstesiologisk-intensiv afdeling, Århus Sygehus
Email: lotteebdrup@dadlnet.dk
Abstract:
Sepsis er forbundet med høj mortalitet, og immunsystemet er aktiveret
hos de septiske patienter. Studier har vist, at behandling med statiner kan
nedsætte morbiditet og mortalitet hos septiske patienter. Mekanismen er
ikke klarlagt, men foruden den velkendte kolesterolsænkende effekt synes
statiner at have immunmodulerende effekter.
Vi har etableret en akut endotoxæmisk grisemodel baseret på infusion af
LPS (lipopolysaccharid), som udløser et markant inflammatorisk respons
(cytokin-stigning) i perifert blod, analogt til det humane respons.
Formålet med dette studie var at undersøge effekten af 3 ugers statinbehandling på akut endotoxæmi. Hypotesen var, at statiner modificerede
cytokin-responset ved endotoxæmi.
Metoder: Et randomiseret dobbeltblindet studie, godkendt af dyreforsøgstilsynet.
På baggrund af cytokin-resultater fra et pilotstudie, beregnede vi antal dyr
til til 10 (peak IL-6) eller 6 (peak TNFα) i hver gruppe (α= 0.05, β= 0.20).
Fireogtyve grise (36-44 kg) blev randomiseret til 21 dages tabletbehandling: Gruppe 1 (n=12) fik atorvastatin 80 mg (Pfizer, Danmark) per oralt/
dag. Gruppe 2 (n=12) fik placebo (kalkpiller). De ansvarlige dyrepassere

cytokin, ng/ml

ml urin/ 30 minutter

350

kendte ikke til forsøgets formål. Dag 22 blev grisene bedøvet, intuberet og
tilsluttet respirator. Grisene blev monitoreret kontinuerligt via arterielle,
central-venøse og Swan-Ganz katetre. Efter 60 min stabilisering blev
LPS-infusionen (E.Coli) indledt med stigende koncentrationer de første 30
minutter (2.5 µg/kg/t trinvis stigende med 2.5 hvert 5 min til 15 µg/kg/t)
efterfulgt af vedligeholdelsesdosis 2.5 µg/kg/t i 330 minutter. Herefter blev
grisene aflivet. Blodprøver blev løbende analyseret for cytokinerne TNFα,
IL-6, IL-8 og IL-10 (immunoassay), CRP, hormoner samt andre metaboliske
parametre.
Resultater: Endotoxæmi udløste organ dysfunktion med øget pulmonaltryk,
og hos 6 grise måtte LPS-infusionen pauseres pga. blodtryksfald. I plasma
måltes et karakteristisk cytokinrespons, hvor TNFα og IL-10 toppede efter
60 min LPS infusion (fig.1) efterfulgt af peak værdier for IL-6 og IL-8 efter
240 minutter. Der var ingen signifikante forskelle mellem peak værdierne af
de 4 cytokiner i statin- og placebo-gruppen. CRP steg signifikant under LPS
infusionen (p=0.0001), men der var ingen forskel mellem de to grupper.
Diskussion og konklusion: Endotoxæmi var ledsaget af organ dysfunktion
og et markant pro- og anti-inflammatorisk cytokinrespons analogt til det
humane respons på LPS.
I denne model har vi tidligere vist, at kunne reducere cytokinresponset i
perifert blod med insulin. I dette studie var det imidlertid ikke muligt at
påvise nogen immunmodulerende effekt af 3 ugers statinbehandling forud
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Figur 1: Plasma TNFα og IL-6 som funktion af tiden, hvor LPS infusion
indledes ved tid=0. Firkantet symbol er placebogrise, trekantet symbol
statin-grise. Resultaterne er angivet som mean +SD. P-værdier: forskelle i
peak værdierne mellem statin- og placebo-grupperne.
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5. Transport of newborn babies with suspected congenital
heart disease
Forfatter: Rolf Dall, Kirsten Hjortholm, Jens Pedersen, Michael B Schmidt,
Hanne Ravn
Institution: Department of Anaesthesia and Intensive Care, Skejby Sygehus,
8200 Aarhus N.
Email: RD@dadlnet.dk
Abstract:
Introduction: Stabilisation and transport of the critically ill neonate can be
a challenging task. An understanding of the special functional features of
neonatal organ systems, the transitional neonatal circulation, and the secondary
effects of congenital defects on other organs are important pre-requisites for
completing the job successfully. This is in sharp contrast to the premises
for the referring hospital, as each doctor normally only have few neonatal
transports annually.
Methods: We have retrospectively collected data on the fifty most recent babies
transferred to our institution with a diagnosis of suspected congenital heart
disease (CHD). Data on interventions prior to transport have been registered,
including i.v. access, prostaglandin infusion, intubation, X-ray, and other
measures the hospital had found necessary prior to transfer. On arrival: data
on patient status, including blood gas analysis, X-ray, and echocardiographic
diagnosis was registered.
Results: All the data have been collected and are currently undertaken analysis.
Data on the group as a whole will be presented. Besides, data illustrating the
large diversity in management of the patients will be shown for each of the
referring hospitals in an anonymous manner.
Discussion: It is important for us to underline that this study was not carried
out in order to blame any of the referring hospitals. Instead it should be
seen as a measure of documenting the need for a specialised team retrieving
these often very sick babies. The neonate responds to physiologically
stressful circumstances rapidly and profoundly with drastic changes in pH,
serum lactate, glucose concentrations and temperature requiring immediate
management and intervention (1).
The mortality after cardiac surgery has decreased dramatically over the
last two decades and even in complex lesions like transposition of the great
arteries (TGA) mortality is now down to 1% in many centres (2). In contrast,
an observational study from Toronto showed that 4% of babies with TGA
died before surgery (3). As a result of these advances, death before surgery
is becoming of greater significance. These observations emphasize the need
for improving the logistics in neonatal transport to tertiary centres.
1. Marino BS, Bird GL, Wernovsky G. Diagnosis and management of the
newborn with suspected congenital heart disease. Clinics in Perinatology
2001; 28: 91-136.
2. Davis AM, Wilkinson JL, Karl TR, et al. Transposition of the great arteries
with intact ventricular septum. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 106:111-15.
3. Soongswang J, Adatia I, Newman C, et al. Mortality in potential arterial
switch candidates with transposition of the great arteries. J Am Coll Cardiol
1998; 32:753-57.

17. Increasing compression depth during CPR using a simple
backboard
Forfatter: Lasse Ø. Andersen, Dan Lou Isbye, Lars S. Rasmussen
Institution: Anæstesi- og operationsklinikken 4231, HOC, Rigshositalet
Email: lasseandersen@email.dk
Abstract:
Increasing compression depth during CPR using a simple backboard
Andersen LØ., Isbye DL., Rasmussen LS.
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Department of Anaesthesia, Section 4231, Centre of Head and Orthopaedics,
Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet.
E-mail: lasseandersen@email.dk Lasse Østergaard Andersen
Introduction: External chest compressions (ECC) constitute an important
part of both basic and advanced life support in cardiac arrest. The quality
of ECC is influenced by the surface supporting the patient, but it is not
known if there is a beneficial effect of a rigid backboard placed between
the patient and the mattress(1). The aim of this study was to compare the
chest compression depth with and without a rigid backboard. The authors
hypothesised that the presence of a backboard would result in an increased
depth of chest compressions.
Methods: A randomised, double-blinded, cross-over trial. 23 hospital orderlies
were assigned to perform ECC for 2 minutes on two identical ResusciAnne
manikins, under one of which a rigid backboard had been placed. Data were
recorded using the Laerdal PC-Skill Reporting System. Sample size was calculated
after a pilot study among physicians. A SD of 5 mm was found and it was
decided that 5 mm could be considered a clinically significant difference.
Results: Mean chest compression depth increased from 43 mm to 48 mm
(P<0.0001) when a backboard was present (Mean difference 5.5 mm, 95% C.I.
3.6-7.4 mm). There was a significant increase in proportion of compressions >
40 mm when using a backboard (Mean 92% vs. 69%, P = 0.0007). No difference
between the two groups was found in the following variables: duty cycle,
compression rate, proportion of compressions of correct depth (40-50 mm) or
proportion of compressions with incomplete release (table 1).
Discussion: The principal finding in this study was a significant increase
in compression depth of 5 mm (43 vs 48 mm) when applying a backboard.
Current resuscitation guidelines recommend ”compressing the sternum by
at least 4-5 cm”(2). In our study, this was achieved in both groups, but an
increased compression depth was seen when applying a backboard. The
correlation between compression depth and coronary perfusion pressure and
survival in humans is not well established. It is possible, that the increase in
compression depth when applying a backboard, as demonstrated here, could
increase coronary blood flow, but this remains unestablished and could be
the aim of future studies
Table 1.
Chest compression data recorded during 2 minutes of external chest compressions
performed by hospital orderlies (N=23) on a resuscitation manikin. Results
with vs. without application of a rigid backboard. Mean (SD)
With backboard Without backboard
(N=23)
(N=23)

P

Compression depth, mm

48 (5)

43 (7)

<0.0001

Proportion of compressions with
correct depth1 (%)

48 (32)

51 (35)

0.79

Depth > 40 mm (%)

92 (18)

69 (38)

0.0007

Compression Rate (/min)

125 (13)

124 (17)

0.64

Duty Cycle2 (%)

46 (6)

46 (6)

0.21

Incomplete Release3 (%)

38 (77)

16 (47)

0.09

Correct depth was defined as a chest compression depth of 40-50 mm.
Duty Cycle refers to the time spent compressing the chest as a proportion of the time
between the start of one compression cycle and the start of the next.
3
Incomplete Release is defined as the lack of complete recoil (>10 mm) of the thorax between
compressions.
1
2

Conclusions: Applying a backboard significantly increases depth of chest
compressions during CPR when performed on a resuscitation manikin.
(1) Perkins GD, et al. Do different mattresses affect the quality of
cardiopulmonary resuscitation? Int Care Med. 2003; 29: 2330-5.
(2) Handley AJ, Koster R, Monsieurs K, Perkins GD, Davies S, Bossaert L.
European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2005. Section 2.
Resuscitation 2005; 67 Suppl 1: S7-23.

Forfatter: Per P. Bredmose, Matt Hooper
Institution: CareFlight Medical Services, North Queensland, Australia
Email: bredmose@hotmail.com
Abstract: Endotracheal tube cuff pressures following inflation with air of
saline to achieve minimally occlusive volume.
Introduction Aeromedical transport of patients intubated with a cuffed
endotracheal tube (ETT) is undertaken frequently. At altitude, the pressure
in air filled endotracheal tube cuffs increases with an increased pressure
then transmitted to the tracheal mucosal wall. Anecdotally the use of saline
in ETT cuffs has been used. It has never been investigated whether the
resultant ETT cuff pressure to achieve minimally occlusive volume is equal
between saline and air.
Methods An artificial tracheal model was used at sea level. Minimally occlusive
volume with a constant airway pressure of 20cm of water was determined
for both air (n=50) and saline (n=50) filled ETT cuffs. ETT cuff pressure
was then measured and mean volumes and pressures calculated for each
group. One-way analysis of variance was used and a significance level of
a = 0.05 was set.
Results The mean volume of air required to achieve minimally occlusive
ETT cuff volume was 6.93 mL and 8.33 mL for air and saline respectively.
This resulted in mean cuff pressures of 18.78 cm H20 for air filled cuffs and
40.28 cm H20 for cuffs inflated with saline. The difference between the mean
volumes and pressures was highly significant (p<0.0001).
Discussion The significantly higher mean volume required for tracheal
occlusion with saline filled ETT cuffs resulted in the mean cuff pressure
and thus transtracheal wall pressure exceeding well accepted safe limits for
protected mucosal blood flow (30 cm H2O). Furthermore, saline filled ETT cuffs
also contained small volumes of air likely to additionally raise transtracheal
pressure at altitude. Air filled cuffs achieving minimally occlusive volume
remained within a safe mean pressure limit.
Conclusion This study reveals a significantly elevated ETT cuff pressure
when using saline to achieve minimally occlusive volume. We recommend the
use of air filled ETT cuffs and a manometer during flight with adjustment
to maintain pre-departure cuff pressure.

27. Lavere infektionsrate hos traumepatienter med
nitrofurazon-imprægnerede blærekatetre

Coloplast A/S) eller et standard silikonekateter (Simpla All Silicone, Coloplast
A/S). Eksklusionskriterier var: HIV, graviditet, behandling med steroider og
manglende informeret samtykke. Den beregnede prøvestørrelse var 212 (80%
styrke til at påvise en reduktion i UVI-incidens på 65%; signifikansniveau
0,05; forventet bortfald på 12). I analysen indgik efter prædefinerede kriterier
patienter med opfølgningsurinprøve efter 24 timer. Patienter og mikrobiologen,
der analyserede urinprøver, var blindede. Effektmålet var UVI med 3103
CFU/ml af én bakterie eller svamp. Urindyrkning blev foretaget dagligt indtil
seponering af kateter. Studiet var godkendt af videnskabsetisk komité.
Resultater I hver gruppe var urinprøve efter 24 t mulig hos 77/106 patienter.
De resterende indgik ikke i analysen, primært (39/58) pga. død som følge af
traume eller seponering af kateter indenfor 24 t. Karakteristika samt effektmål
er vist i tabel 1. Patienter i NF gruppen forblev infektionsfrie i signifikant
længere tid (Fig. 1).
Tabel 1. Karakteristika samt infektionsforekomst og -incidens
i de to grupper.
Silikonekateter
(n=77)

Nitrofurazonkateter
(n=77)

Alder, år

43,5 (31,5–55,5)

40,0 (29,0–54,0)

Køn, antal kvinder (%)

14 (18,2)

22 (28,6)

Injury Severity Score

17,0 (9,0–26,0)

16,5 (9,0–26,5)

Kateteranlæggelsestid i dage

5,0 (2,0–8,0)

4,0 (2,0–8,0)

UVI-forekomst, antal (%)

19/77 (24,7)

7/77 (9,1)*

UVI-incidens, antal pr. 1000 kateterdage

38,7

13,8

*P=0,0098, chi2 test; data vist som median (interkvartil range) medmindre andet nævnt.

Figur 1. Kaplan–Meier kurve der viser tid til kateter-associeret
urinsvejsinfektion. (P =0.01, Log-Rank Test).
Nitrofurazonkateter

Andel af patienter uden urinvejsinfektion

19. Endotracheal tube cuff pressures following inflation with
air of saline to achieve minimally occlusive volume

Silikonekateter

Forfatter: Stensballe J 1, Tvede M 2, Looms D 3, Lippert FK 1, Dahl B 4,
Tønnesen E 5, Rasmussen LS 1
Institution: 1 Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret, 2 Klinisk
Mikrobiologisk Afd., 4 Ortopædkirurgisk Klinik, H:S Rigshospitalet, 3 Coloplast
A/S, 5 Anæstesiologisk-Intensiv afd., Århus Universitetshospital.
Email: jakob.stensballe@rh.hosp.dk
Abstract:
Introduktion Urinvejsinfektioner (UVI) er en af de hyppigste nosokomielle
infektioner (1) og er som oftest associeret med brug af blærekatetre. Antallet
af UVI’er kan reduceres ved at minimere patogene bakteriers adgang og
deres mulighed for at kolonisere katetret. Formålet med dette randomiserede,
dobbeltblindede, kliniske studie var at undersøge om katetre imprægneret
med det antibakterielle stof nitrofurazon kunne reducere incidensen af UVI
hos traumepatienter, sammenlignet med standard silikonekatetre.

Diskussion Resultaterne viser en reduceret incidens af UVI i NF katetergruppen,
og dette blev yderligere styrket ved fundet af en signifikant længere infektionsfri
periode i denne gruppe. Effekten af NF katetret i en velkarakteriseret population
underlagt standardiseret antibiotikabehandling og systematisk mikrobiel
overvågning er ikke tidligere undersøgt.
Konklusion Den lavere incidens af UVI hos voksne traumepatienter ved brug
af et nitrofurazon-imprægneret kateter indikerer, at nitrofurazonkatetre bør
anvendes i denne population.
Interessekonflikter JS har modtaget forskningsmidler fra og DL er ansat i
Coloplast A/S.

Metoder I perioden juli 2003–august 2005 blev direkte visiterede voksne (318
år) traumepatienter med behov for blærekateter ved ankomst randomiseret
til at få anlagt enten et nitrofurazon-imprægneret (NF) kateter (Releen NF,

Referencer
(1) Burke JP. N Engl J Med 2003; 348(7):651-656.

Katetertid i dage
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31. Prognostisk betydning af Interleukin 6 og Interleukin 10
hos traumepatienter
Forfatter: Stensballe J 1, Christiansen M 2, Tønnesen E 3, Espersen K 4, Lippert
FK 1, Rasmussen LS 1
Institution: 1 Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret,
Rigshospitalet, 2 Klinisk Biokemisk Afdeling, Statens Serum Institut, 3
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling, Århus Universitetshospital, 4 Intensiv
Terapi Afsnit 4131, Rigshospitalet
Email: jakob.stensballe@rh.hosp.dk
Abstract:
Introduktion Det inflammatoriske respons ved kirurgiske indgreb er
velbeskrevet, med bl.a. stigende blodkoncentrationer af interleukin 6 (IL-6)
indenfor 2 timer efter kirurgiens start med maksimum indenfor 6 timer.
Interleukin 10 (IL-10) følger et lignende med dog let forsinket mønster. Stigning
i IL-6 og IL-10 er også beskrevet efter akut tilskadekomst. Formålet med dette
studie var at beskrive sammenhængen mellem IL-6 og IL-10 respons og Injury
Severity Score (ISS) samt mortalitet.
Metode I en 18-måneders periode inkluderedes 265 konsekutive primært
visiterede traumepatienter over 18 år. Patienter med HIV, samt gravide og
steroidbehandlede patienter ekskluderedes. Blodprøve blev taget umiddelbart
ved ankomst og efter 6 timer. Serumprøver blev centrifugeret og nedfrosset
umiddelbart, samt opbevaret ved –80° C indtil analyse for IL-6 og IL-10
(High Sensitivity, R&D Systems). Studiet var godkendt af videnskabsetisk
komité. Værdier anføres som median (interkvartil range). P <0,05 anses for
signifikant ved Spearman Rang Korrelation, mixed model variansanalyse
(gentagne målinger) og Mann Whitney test.
Resultater Patientgruppens alder var 38 år (26-55), 191 var mænd (72%), og
skadesårsagen var primært trafikulykker (n=130, 49%). Første blodprøve
blev taget 40 min (32-49) efter tilskadekomst. Mortaliteten på 30. dagen var
11% (n=29).
Ved ankomst og efter 6 timer var der en signifikant korrelation mellem
koncentrationer af IL-6 og IL-10 og ISS (figur 1 & 2).
Ankomst IL-6 var signifikant højere hos ikke-overlevende (43 pg/ml (26-161) vs
7 pg/ml (3-19)), samt efter 6 timer (196 pg/ml (83-321) vs 37 pg/ml (18-86)).
Ankomst IL-10 var signifikant højere hos ikke-overlevende (11 pg/ml (5-20)
vs 4 pg/ml (2-9)), samt efter 6 timer (23 pg/ml (7-23) vs 4 pg/ml (2-9).
Forskelle mellem grupper (overlevede, døde) var statistisk signifikante,
p<0,0001.
Diskussion Vi fandt en signifikant korrelation allerede tidligt efter tilskadekomst
mellem begge cytokiner (IL-6, IL-10) og ISS, men også ved 6 timer. Både IL-6
og IL-10 målt allerede indenfor 40 min havde en klar sammenhæng med ISS
og død. Begge cytokiner synes således at spille således en væsentlig rolle
i det tidlige inflammatoriske respons og dette kan efterfølgende medføre
immundysfunktion.
Konklusion Vi fandt en signifikant sammenhæng mellem en tidlig stigning i IL6 og IL-10 og sværhedsgrad af traume, samt mortalitet efter tilskadekomst.
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1A. Personer i Danmark, uden for sygehuse, reddet med brug
af en AED, som rapporteret i medierne
Thomas Thougaard1, Steen Horne Nielsen2
Introduktion Tidlig defibrillering redder liv hos personer med hjertestop når
rytmen er VF eller VT [1].
Et stigende antal automatiske eksterne defibrillatorer (AED) er blevet
tilgængelige for lægpersoner eller for trænede lægpersoner.
Målet med dette studie var at finde antallet af personer i Danmark, som er
reddet efter hjertestop, uden for et hospital, med brug af en AED, der har
været rapporteret i medierne.
Metode Alle meddelelser i danske aviser, blade og pressemeddelelser som
indeholdt ordene ”hjertestop” i kombination med ordene ”hjertestarter”, ”AED”
eller ”genoplivet”, i perioden 1. jan 2004 til 31. maj 2006, blev samlet.
Alle meddelelser om personer som blev genoplivet ved hjælp af en AED blev
inkluderet. Deres alder, udkomme, sted for hjertestop og om det var en trænet
lægperson blev registreret, hvis dette var oplyst.
Resultater I alt 5 personer er meddelt genoplivet med hjælp af en AED
Køn
M
M
M
M
?

Alder
60
72
67
67
?

Sted
Kastrup Lufthavn
Idrættens hus Vejle
Tåstrup Idrætscenter.
Tornby Strand
Oslo Båden

Trænet lægperson
+
?
?
?
+

Diskussion Formentlig er antallet af personer med hjertestop, reddet ved hjælp
af en AED, større end publiceret her. Idet det kan antages at der i medierne
finder en underrapportering sted.
Antallet af rapporterede overlevende er lavt sammenlignet med Norge, hvor 15
personer over en to årig periode, er rapporteret genoplivet med en AED [2].
Hvorvidt Oslo Båden var i dansk farvand er uvist, men tilfældet er medtaget
i tabellen, da pt. blev hentet af en dansk helikopter.
Konklusion Dette studie dokumenterer at AED’er i Danmark redder et lille
antal personer med hjertestop uden for et hospital. Et antal som fremover
forventes at stige, i takt med at antallet af AED’er øges.
Referencer
[1] The Public Access Defibrillation Trial Investigators. Public-access
defibrillation and survival after out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med
2004; 351:637-46.
[2] Dagens Medisin 26.05.06 ”15 reddet af lekfolk med hjertestarter”.
korresponderende forfatter: Thomas Thougaard, Anæstesi afdelingen,
csthth@vestamt.dk
2
Medicinsk afdeling, Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse,
Denmark
1

2B. Terapeutisk hypotermi efter hjertestop ved Slagelse
Sygehus
Thomas Thougaard1, Helle Wagner1, Nanna Berg2, Pia Lawson-Smith1
1
Anæstesi afdelingen, 2Intensiv afdeling, Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 18,
4200 Slagelse, Denmark.
Introduktion Hypotermi behandling efter hjertestop er anbefalet [1], og har på
intensiv afdeling, Slagelse Sygehus, frem til 30. juni 2006, været anvendt til 15
patienter. Dette er de første publicerede data, fra et dansk provins sygehus.
Metode Patienterne blev kølet til 33º C +/- 1º C i 24 timer. Køling er foretaget
med koldt NaCl (4º C) 30 ml/kg i.v., suppleret med is i lyske, axil og ved hals.

For 2 personer er kølingen suppleret med køledragt Allon. Opvarmning er
gjort med ½ grad pr. time. Ved udskrivelsen fra sygehus blev den cerebrale
tilstand opgjort med Cerebral Performance Category (CPC). CPC 1 svarer til en
tilstand uden neurologiske deficit, CPC 2 og CPC 3 med moderate hhv. svære
neurologiske deficit. CPC 4 svarer til vegetativt stadie og CPC 5 er mors.
Data er opgjort retrospektivt.
Resultater Vores erfaringer med de første 15 hypotermibehandlede patienter
fremgår af Tabel 1.
Overlevelsen med et neurologisk godt udkomme (CPC 1 + CPC 2) var 47%.
For patienter hvor den primært observerede hjerterytme var ventrikelflimmer
(VF) eller ventrikulær takykardi (VT), var overlevelsen 75% (6/8), hvorimod
overlevelsen for patienter hvor den primært observerede hjerterytme var
asystoli eller pulsløs elektrisk aktivitet (PEA) kun var 14% (1/7)
Tabel 1. Baggrund for, behandling og resultat af de første 15
hypotermibehandlede hjertestop patienter ved Slagelse Sygehus.
Baggrund, behandling og resultat

n (%) eller
median (25 – 75% percentil)

Alder (år)

66 (54 – 72)

Køn, mænd

9 (60)

Hjertestop uden for sygehus

12 (80)

Hjertestop bevidnet

12 (80)

Genoplivning påbegyndt af lægmand1

5 (42)

Primær hjerterytme
Ventrikel- flimmer/takykardi

8 (53)

Asystoli

5 (33)

Pulsløs elektrisk aktivitet

2 (14)

Alarm til CPR (min.)

4 (2 – 9)

Alarm til ROSC (min.)

14 (10 – 25)

Alarm til påbegyndt køling (min.)

90 (42 – 180)

Alarm til opnået nedkøling (min.)

272 (135 – 370)

Indlæggelsesvarighed på ITA (timer)

84 (45 – 95)

2

CPC ved udskrivelse
CPC 1 (Ingen neurologiske deficit)

4 (27)

CPC 2 (Moderate neurologiske deficit)

3 (20)

CPC 3 (Svære neurologiske deficit)

0

CPC 4 (Vegetativt stadie)

0

CPC 5 (Mors)

8 (53)

ved hjertestop uden for sygehus. CPR foretaget af professionel
CPR: Cardio pulmonary resuscitation, ROSC: Return of spontaneous circulation,
ITA: Intensiv terapi afsnit.
1

2

Diskussion Der er i patientmaterialet en selektions bias, idet patienter, hvor
der er indikation for akut percutan coronar intervention, er flyttet direkte
fra skadestuen til center med invasiv cardiologi. Dette kan måske forklare
at antal i CPC 1 + CPC 2 ikke er helt så højt som meddelt fra Rigshospitalet
(47% vs. 62%) [2]. Ligeledes havde flere patienter fra Slagelse initialt asystoli
eller PEA (47% vs. 31%), og gennemsnits alderen i Slagelse var højere (66
år vs. 58,5 år).
Konklusion Data synes at være i overensstemmelse med data publiceret
fra Rigshospitalet. Terapeutisk hypotermibehandling er muligt at indføre
ved sygehuse som modtager hjertestop patienter og som har en intensiv
afdeling.
Referencer
[1] Nolan JP et. al. Therapeutic Hypothermia after cardiac arrest. Resuscitation
2003; 57:231-5.
[2] Horsted T et. al. Hypotermibehandling efter hjertestop – en status. Ugeskr
Læger 2006;168:458-461.
Korresponderende forfatter: Thomas Thougaard, csthth@vestamt.dk
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5E. Akut blodkomponentterapi til traumepatienter - opgørelse
fra Århus Traumecenter

6F. Thirtyfive thousand simple resuscitation manikins for
disseminating BLS training

Forfatter: Camilla Rostgaard Berthelsen, stud.med.1, Theis Mølgaard, stud.
med.1, Ole Mølgaard 1, Jan Jørgensen 2,Erika Frischknecht Christensen 3
Institution: 1. Anæstesiologisk/Intensiv afdeling, Århus Sygehus, 2. Klinisk
immunologisk afdeling, Skejby Sygehus, 3. Århus Traumecenter; Århus
Sygehus
Email: crb@studmed.au.dk
Abstract: Formålet med undersøgelsen er at beskrive den blodkomponent
terapi, der blev anvendt i løbet af de første 24 timer efter ankomst af primært
indbragte patienter til Århus Traumecenter med fokus på multitransfunderede
patienter samt ikke balanceret blodkomponent terapi.
Multiple transfusioner blev defineret som transfusion af mere end 10
portioner erytrocytsuspension (E-susp.) og ikke balanceret blodkomponent
terapi blev defineret som transfusion af mere end 10 portioner E-susp.
uden samtidig transfusion af frisk frosset plasma (FFP) eller transfusion
af mere end i alt 30 portioner E-susp. og FFP uden samtidig transfusion af
trombocytkomponenter.
Materiale og metoder: Deskriptiv kohorte undersøgelse baseret på konsekutivt
indsamlede data for traumepatienter indbragt primært til Århus Traumecenter
i 2004. Oplysninger om forbrug af blodkomponenter blev indhentet via
Klinisk Immunologisk afdelings blodbanks database. Dataindsamlingen var

Forfatter: Isbye DL, Rasmussen LS, Lippert FK
Institution: Anæstesi- og operationklinikken, HOC, Rigshospitalet
Email: rh20286@rh.dk
Abstract: Background and Goal of Study: As 70-80% of cardiac arrests occur
at home, widespread training is needed to increase the likelihood of Basic
Life Support (BLS) being performed before the arrival of EMS personnel (1).
BLS training children has previously been recommended (2), but can a simple
resuscitation manikin distributed among school children disseminate BLS
training in a population?
Materials and Methods: We distributed 35.002 inflatable resuscitation
manikins (MiniAnne, Laerdal Medical, Norway) to pupils (age 12-14 yrs) in
1.606 classes on 806 public schools. Using the manikin and the enclosed 24
min instructional DVD they trained BLS and subsequently took home the
training-kit. They were encouraged to use it to train family and friends (2nd
generation). After three weeks they were asked to fill in a questionnaire on
who had trained BLS using the kit.
Results and Discussion: In total 6.947 questionnaires were returned (19.8%)
within the deadline. The 6.947 kits had been used to train 17.140 persons from
2nd generation; mean 2.5 persons pr. pupil (95% CI: 2.4 - 2.5). The boys had
trained significantly fewer persons than the girls; mean 2.1 vs. 2.8 (95% CI:

godkendt af Datatilsynet.
Resultater: I 2004 blev 565 patienter indbragt primært til Århus Traumecenter,
42 (7.4%) patienter modtog blodkomponentterapi indenfor 24 timer efter
ankomst. Data var insufficiente på én af disse patienter, der derfor udgik af
undersøgelsen. 11 patienter (2%) blev multitransfunderet. Dødeligheden var
17% blandt de transfunderede og 45% blandt de multitransfunderede (p<0,01).
Balanceret komponenterapi blev anvendt til alle de multitransfunderede
undtagen én, der ikke fik transfusion af trombocytkomponenter trods
transfusion af 45 portioner E-susp. og FFP. Én multitransfunderet traumepatient
blev behandlet med rFVIIa.
Konklusion: Akut transfusionsbehandling blev kun anvendt til ca. 7% af
traumepatienter indbragt primært til Århus Traumecenter i 2004, og kun
2% blev multitransfunderet. Dødeligheden var signifikant større blandt
de multitransfunderede end blandt de ikke multitransfunderede. Alle de
multitransfunderede bortset fra én fik balanceret blodkomponent terapi.

2.1 - 2.2 vs. 2.7 - 2.9). The kit was primarily used to train friends at same age,
siblings, and parents. Thus more than 120.000 laypersons may have trained
BLS using the 35.002 manikins.
Conclusion: Basic Life Support training can be effectively disseminated in a
population using a simple resuscitation manikin distributed among school
children.
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DASAIMs Forskningsinitiativ
På DASAIMs generalforsamling den 3. november 2005 vedtog man at hensætte kr. 200.000 af årets overskud til forskningsformål.

Indkaldelse

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

Uddeling

Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler. Der ydes ikke støtte
til deltagelse i kongresser.
Uddelingen finder sted i forbindelse med DASAIMs årsmøde.

Ansøgning

Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på www.dasaim.dk . Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen
tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3
publicerede eller accepterede artikler).
Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til:
Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Ansøgningsfristen er 2. oktober 2006.
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SVAR PÅ ÅBENT BREV
til videreuddannelsesudvalget i DASINFO juli 2006
Kære Bodil og Hans-Henrik
Tak for jeres åbne brev til videreuddannelsesudvalget (VUU).
Det er en række relevante problemer og problemstillinger I bringer frem, som også VUU både anerkender
og allerede arbejder med.
Grundlæggende ønsker VUU at tilkendegive, at vi mener der bør foretages erfaringsregistrering.
Argumentationen omfatter følgende:
• dokumentation
• visualisering af uddannelsessøgendes profil
• visualisering af uddannelsesgivendes/uddannelsesstedets profil
• regionale forskelligheder
• dynamik over tid
• udkrystallisering hvilke områder som er relevante og hvilke ikke
• udgangspunkt for uddannelsesmæssige tiltag
• effektparameter på uddannelsesmæssige initiativer
VUU er enig i, at forudsætningen for berettiget at kunne bede om inddata er, at tilgængeligheden af
relevante uddata er til stede.
VUU er enig i, at der skal være en rimelig balance mellem indsats (tid, økonomi mm) og udbytte ved
brugen af databasen.
VUU er enig i, at behovet for ikke bare en forbedret lokal database, men en egentlig og velfungerende
database på nationalt plan er stærkt efterspurgt, savnet og nødvendig.
VUU har før sommerferien 2006 allerede forstærket indsatsen mhp. at løse problemstillingen vedrørende
erfaringsregistrering.
Der er imidlertid betydelige problemer forbundet hermed.
Et af de mere afgrænsede er, at e-uddannelsesbogen ikke integrerer brugen af PDA’ere fordi den digitale
signatur endnu ikke er fungerende.
Et andet er, at få enighed om én national standard til erstatning af den begyndende underskov af forskellige lokale tiltag.
Et tredje er arbejdet med at få etableret det strukturelle forum som rammen for arbejdet og, at få lokaliseret igangværende lokale tiltag.
VUU er en naturlig central og koordinerende aktør i håndtering af problemstillingen. VUU hører meget
gerne fra lokale initiativer, som kunne danne udgangspunkt for/være en del af et nationalt initiativ.
VUU har ikke afsluttet diskussionen om omfanget af anbefalet erfaringsregistrering med den nuværende
mangel på velfungerende database, men vil søge afklaring og udmelding inden årsmødet 2006.
Et naturligt udgangspunkt vil formentlig indtil videre være en vis konservativ holdning med fokus på
større, mere specielle og betydende procedurer, efter nærmere aftale lokalt.
Håbet er, at der i dette år etableres en national elektronisk platform for erfaringsregistrering.
På udvalgets vegne
Ole Nørregaard
Formand for Videreuddannelsesudvalget
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SATS-København
rekrutterer kommende anæstesiologer
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab i København (SATS)
er en forening for medicinstuderende ved
Københavns Universitet med interesse for
akut medicin, anæstesiologi og traumatologi.
SATS blev opstartet i København i 1999, og i
november 2005 var der 145 medlemmer.
SATS arrangerer blandt andet kurser
og foredrag for både medlemmer og ikkemedlemmer; der afholdes månedsmøder, og
medlemmerne deltager i forskellige eksterne
arrangementer (1,2).
Ideen bag SATS har slået effektivt igennem, og allerede i 2000 opstod SATS-Odense
og SATS-Århus. I 2005 begyndte en SATS
gruppe ved Karolinska Institutet i Sverige.
På initiativ fra sygeplejerskestuderendes
side blev SATS-S stiftet i København i 2006.
SATS-S er en interessegruppe for sygeplejerskestuderende og radiografstuderende med
tilsvarende interesseområder (3).
Som en komponent i det medicinske curriculum på mange udenlandske universiteter,
har medicinstuderende mulighed for selv
at sammensætte en del af deres studium.
Medicinstudiet ved Københavns Universitet
består af en 3 års bacheloruddannelse samt en
3 års kandidatuddannelse. Her er de valgfrie
komponenter begrænset til 2 ugers præklinisk ophold, 4 ugers valgfrit klinisk ophold
samt de to emner, den enkelte studerende
vælger at skrive bachelor- og kandidatopgave
(OSVAL 1 og 2) inden for (5).
Processen, hvorunder medicinstuderende
og unge læger vælger speciale, er et komplekst samspil mellem et stort antal faktorer
(6, 7). Af vigtige kendte faktorer er, at man under studiet bliver eksponeret for specialerne,
oplever nogle gode rollemodeller og får støtte
i sine eksisterende interesser. Desuden er det
vigtigt, at eksponeringen kommer tidligt
i studiet, da senere eksponering kan have
mindre effekt på karrierevalg (6). I en spørgeskemaundersøgelse, foretaget af Foreningen
af Yngre Læger af, hvilke faktorer der har
betydning for specialevalget, fandtes det, at
især de yngste årgange lægger vægt på at
få kendskab til specialet. I artiklen opfor-

dres der således til at arbejde målrettet med
information om specialerne over for såvel
prægraduate som turnuskandidater (7).
Anæstesiologi indgår som komponent i
niende semesters curriculum på Københavns
Universitet, og kurset i akut patient er det
sidste element på studiet (5).
I forbindelse med rekrutteringsproblematikken for nogle specialeområders vedkommende bliver interessegrupper for medicinstuderende foreslået som en komponent til at
øge interessen for disse specialer. Bienstock
og Laube rapporterer, hvordan opfordring til
at starte interessegrupper inden for gynækologi og obstetrik indgår som en komponent i
strategien fra blandt andet ”The American
College of Obstetricians and Gynecologists”
til at øge rekrutteringen inden for deres felt
(8). I Andersens artikel foreslås det, at der
startes en interessegruppe for psykiatri, der
svarer til ”anæstesiologernes interessegruppe”, med henblik på at øge de studerendes
interesse for faget (9).
26 spørgsmål til SATS-Københavns medlemmer
Alle medlemmer blev ultimo november 2005
via e-mail bedt om at udfylde et internetbaseret spørgeskema. I alt 124 (86%) besvarede
spørgeskemaet. Spørgeskemaet indeholdt 26
spørgsmål om medlemmerne og deres tanker
om specialevalg.
Studietrin og køn
Respondenterne var fordelt på alle semestre.
Der var fra 3 repræsentanter (2., 11., 13 sem.)
til 18 repræsentanter (4., 6., 9 sem.) fra hvert
semester. 77% var på 1. til 9. semester. 58%
var mænd.
Medlemstid og anden aktivitet
44% af respondenterne havde indmeldt sig
inden for nuværende år. 47% havde været
medlem i 1-3 år. 9% havde været medlem
i mere end 3 år.
59% angav udelukkende at være involveret i SATS, og 41% angav også at være aktiv
på anden måde i studiemiljøet på Panum
Instituttet.

Motivationer
Respondenterne fik mulighed for at angive
multiple motivationer. Fordelingen af de faktorer, der motiverede til indmeldelse, var stort
set identisk med fordelingen af de faktorer,
der motiverede til at forblive medlem af
SATS. Således var foredrag (85%) og kurser (80%) de vigtigste motiverende faktorer
til indmeldelse. Traumedage (55%) og det
overordnede faglige udbytte af alle arrangementerne (54%) var også vigtigt. Mindst
vigtigt var det at få nye faglige kontakter
(30%), det sociale (28%), at blive motiveret
til medicinstudiet (26%) samt månedsmøderne (4%).
Der var en tendens til, at det sociale blev
vurderet mere (37% i forhold til 28%) og
foredragene mindre (77% i forhold til 85%)
vigtigt for på længere sigt at forblive medlem
af SATS.
Fagligt/socialt
Respondenterne vurderede vigtigheden samt
udbyttet af de faglige henholdsvis de sociale
sider ved at være medlem på en skala fra
1-6. Se fig.1.
SATS/medicinstudiet
Respondenterne vurderede ligeledes relevansen af de faglige arrangementer samt
kvaliteten af undervisningen ved disse.
Desuden hvor meget indflydelse de følte at
have i SATS. De blev bedt om at svare på
tilsvarende spørgsmål omhandlende medicinstudiet generelt. Se fig. 2.
Specialevalg og udbytte
88% mente, at man ved at være aktiv i SATS
bliver bedre til at varetage akutte situationer
i skadestuen eller som ung læge generelt.
62% mente, at deres aktiviteter i SATS
havde øget sandsynligheden for specialevalg
inden for anæstesi, akut medicin, traumatologi eller intensiv medicin.
45% mente, at SATS havde været en vigtig motiverende faktor for dem i forhold til
deres indsats generelt på medicinstudiet.
36% gjorde ikke.
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Mange medlemmer mener, at deres aktiviteter i SATS har øget sandsynligheden
for, at de vælger speciale inden for SATS’
interesseområder.
SATS har en generelt motiverende funktion. Mange medlemmer angiver at blive motiveret til medicinstudiet igennem SATS.
Morten Lind Jensen
morten.lind.jensen@gmail.com

Figurtekst 1: Vigtighed samt opnået udbytte af de
faglige (sort) henholdsvis sociale (grå)
komponenter ved at være medlem af SATS.

Figurtekst 2: Hvor meget indflydelse medlemmerne mener
at have, deres vurdering af undervisningskvaliteten samt
relevansen af undervisningen. Vurderet for SATS (sort)
henholdsvis medicinstudiet generelt (grå).

Spørgsmål (Vælg fra 1-6; 1=Ikke vigtigt,
6=meget vigtigt):
Hvor vigtigt er det faglige udbytte ved at være
medlem for dig?
Hvor stort har det faglige udbytte været?
Hvor vigtigt er det sociale ved at være
medlem for dig?
Hvor stort har det sociale udbytte været for dig?

5

3. http://www.SATS-S.dk /april 2006
4. http://www.mc.vanderbilt.edu/medschool/curriculum/
/april 2006
5. http://www.sund.ku.dk/studieinfo/uddannelser/med/
studieh_345ndbogen 2005 rev. 020206).pdf /april 2006
6. Diachun LL, Hillier LM, Stolee P. Interest in geriatric
medicine in Canada: how can we secure a next generation
of geriatricians?. J Am Geriatr Soc. 2006;54:512-9
7. Matthiesen K, Jensen JW, Nielsen CB et al. Fagligt indhold afgør specialevalg!. Ugeskr Læger 2002;164:1972
8. Bienstock JL, Laube DW. The recruitment phoenix:
strategies for attracting medical students into obstetrics
and gynecology. Obstet Gynecol. 2005;105:1125-7.
9. Andersen C. Psykiater? Nej tak!. Ugeskrift for Læger
2004;166:4566

Spørgsmål (Vælg fra 1-6; 1=Ikke vigtigt,
6=meget vigtigt):
Hvor meget føler du, at du har indflydelse i SATS?
Hvad synes du om undervisningenskvaliteten
ved arrangementer?
Hvor relevant synes du undervisningen ved
foredrag/arrangementer er?

4
3

Figur 2:

2

6

1

Spørgsmål

Socialt,
Udbytte

5
4
3
2
1

Spørgsmål

Relevans,
Medicinstudiet

Socialt,
Vigtighed

Undervisningskvalitet,
Medicinstudiet

Fagligt,
Udbytte

Indflydelse,
Medicinstudiet

Fagligt,
Vigtighed

Relevans, SATS

Middeltal

2. http://www.sats-kbh.dk /april 2006

Undervisningskvalitet,
SATS
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Hvor meget føler du, at du har indflydelse på
medicinstudiet?
Hvad synes du om undervisningenskvaliteten
på medicinstudiet?
Hvor relevant synes du undervisningen
på medicinstudiet er?

Figur 1:
6

SATS – et fagligt tilvalg?
Medlemmerne deltager primært i SATS
på grund af de faglige aspekter. Kurserne
og foredragene vurderes som det vigtigste.
Langt størstedelen (88%) mener, at aktive
i SATS bliver bedre til at varetage akutte
situationer som ung læge.
SATS har for nogle yngre medlemmer
en tutor-funktion. Et medlem udtrykte i
spørgeskemaets tekstområde: ”Det er rigtig
godt, at de ældre studerende ”tager sig af”
mindre erfarne studerende! Jeg har lært meget

1. Jensen ML. SATS – en interessegruppe. DASINFO

Indflydelse, SATS

SATS – et rekrutterende organ for det danske
speciale anæstesiologi?
Medicinstuderende, der melder sig ind i
SATS, må formodes at have en interesse for
SATS’ interesseområder. 62% har alligevel
via medlemskab af SATS fået større interesse
for lægespecialer inden for anæstesi, akut
medicin, traumatologi og intensiv medicin.
Interessegruppen kan således have en rekrutterende funktion for det danske lægespeciale
anæstesiologi.
Jeg tror, nogle af de væsentligste faktorer
for dette er, at:
1. Tidlig eksponering: Det kan have indflydelse, at mange medlemmer møder
anæstesiologien på et tidligt tidspunkt i
studiet. 77% af medlemmerne var på undersøgelsestidspunktet på 1. til 9. semester
og er derfor blevet tidligt introduceret til
specialet anæstesiologi. Samtidig modtager
de også information og undervisning på et
tidligere tidspunkt, end hvis det udelukkende skulle have været igennem medicinstudiet.
2. Gode rollemodeller: Det kan have indflydelse, at der igennem kurser og foredrag
er tydelige rollemodeller, som med engagement og et højt fagligt niveau repræsenterer specialet.
3. Fortsat stimulation: Det kan være væsentligt, at medlemmernes interesse bliver yderligere stimuleret igennem faglige
aktiviteter og deres tiltagende viden om
specialet. Medlemmerne vælger ofte at
fordybe sig yderligere i specialet igennem
OSVAL-opgaverne.

fra dem og synes, det er enormt motiverende!”
En af grundene til at SATS har medlemmer (17%), der ikke har tænkt sig at vælge
speciale inden for SATS’ interesseområder,
kan være udtryk for et ønske om at have
mere undervisning i akut medicin tidligere
på studiet. I tekstområdet skriver et medlem:
”SATS er med til at dække et område med
praktisk akut medicin, som ikke er så højt
prioriteret på medicinstudiet”.
Medlemmerne vurderer, at undervisningskvaliteten i SATS er højere end på medicinstudiet generelt. Dette kan skyldes, at
kvaliteten af undervisningen rent faktisk
er højere ved arrangementer i SATS end på
Panum. Det kan dog omvendt også skyldes,
at medlemmerne mener, at de har mere indflydelse og derfor er mere motiverede.
Som afrunding på ovenstående vil jeg
fremhæve 3 vigtige pointer:
SATS er med til at give de studerende
muligheden for at opnå kendskab til anæstesiologien samt tidligt at udvikle kompetencer
inden for dette speciale.

Middeltal

17% regnede ikke med at vælge speciale inden for anæstesi, akut medicin, traumatologi
eller intensiv medicin. 38% var i tvivl.

Håndbog for standarder

Medicinsk studierejse

Dansk Standards Standardiseringsudvalg S 104 har udarbejdet
en håndbog, som indeholder en ordbog med terminologi indenfor
anæstesiområdet på dansk, engelsk, tysk og fransk. Endvidere
indeholder håndbogen en liste over de relevante standarder med
en kort beskrivelse af deres indhold indenfor emneområderne: Gasforsyning og udsugning, Anæstesiapparater, Respiratorer, Monitorering, Respirationsgassystemer, Luftvejssikring, Sug og generelle
standarder. Der er en kort omtale af Direktivet for Medicinsk Udstyr
og lovgivningen på området.
Håndbogen henvender sig til anæstesiafdelingerne og det tekniske
personale, men også til læger og sygeplejersker. Håndbogen kan
anskaffes fra Dansk Standard og koster kr. 703.Niels Lomholt
Formand for S 104

Anæstesilæger kan have mange mærkelige interesser, og man kunne
have lyst til at foreslå, at DASINFO regelmæssigt kunne bruge ½
side til at indvie læserne i nogle af disse aktiviteter.
Anæstesioverlæge Martin Smedebøl i Kalundborg har gennem de
sidste 10 år arrangeret en del rejser til så fjerne steder som Vietnam,
Cambodia, Kina, Indien, Cuba og Sydafrika. Ofte har der været et
medicinsk aspekt indlagt i rejserne - undertiden udmøntet som et
”Scandinanivian-Chinese Transcultural Medical New Year Symposium” eller tilsvarende. Men der har også været kursus i outsourcing
og globalisering for danske virksomhedsledere i Beijing, specialrejser
for sygeplejersker eller tidligere Røde Kors delegater og grupperejser
for motorcyklister.
I den kommende tid planlægges en motorcykelrejse for 40 bikere i
Cambodia – et land, hvor der ikke findes ambulancelæger! Ej heller
ambulancer!! - og en nytårsrejse for medicinsk interesserede til Beijing.
I februar 2007 bliver der en medicinsk studierejse til Cambodia og
omkring påsken 2007 en tilsvarende rejse til Cuba.
Interesserede opfordres til at besøge www.smedebol.dk
Martin Smedebøl

for anæstesi og respirationsudstyr

til Cambodia?

kursus i ekstrakorporal

cirkulation for medlemmer af DASAIM
I perioden 06. – 08.11.06 vil der ved Den Skandinaviske Skole for Kardiovaskulær Teknologi (tidligere Perfusionist Skole),
Skejby Sygehus i samarbejde med thoraxanæstesiologisk udvalg – DASAIM – blive afholdt kursus i ekstrakorporal
perfusionsteknik.
Sted:

Klinisk Institut, Skejby Sygehus, konferencelokale
Indgang 6, kælderetagen - benyt trappen ved loftskilt 17

Antal deltagere:

Max. 12

Indhold:

Hjerte-lungemaskinerne opbygning og virkemåde, opfyldning og udluftning, perfusionsforløbet,
hypotermi og hæmodilution, hæmodynamik, hæmatologi/hæmostasiologi, kardioplegi, IABP,
LVAD, ECMO, TAH samt praktiske perfusionsøvelser i et dyreeksperimentelt set-.up

Målgruppe:

Speciallæger i anæstesiologi med thoraxanæstesiologi som hovedinteresse

kursusafgift:

kr. 4.500,-

tilmelding:

Annette Strandbo Jensen, T-forskning, tlf. 8949 5482 senest mandag, den 2. oktober 2006
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LEGATER
Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicins Fond

Professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond
af 23. august 1981

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

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

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

Lippmann Fonden
Lippmann Fonden kan søges af personer, der måtte have brug
for støtte til lægevidenskabelige og humanitære formål inden for
anæstesiologien. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer, men ansøgningerne skal sendes til formanden for DASAIM. Uddelingen
finder sted i forbindelse med den årlige 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.
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Holger og Ruth Hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvikling inden
for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien eller til
akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer. Legatet uddeles
til enkeltpersoner eller institutioner i få portioner. Der foreligger
ikke specielle 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, nedsættelse 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, anæstesiafdelingen 532, H:S Hvidovre Hospital,
2650 Hvidovre.
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IntensIv symposIum 2007

Hindsgavl Slot, Middelfart
fredag d. . februar - lørdag d. . februar
DASAIM

pRoGRAm
FReDAG D. 2. FeBRuAR

L ØRDAG D. 3. FeBRuAR

0.40-10.0
10.0-10.0

K AsuIstIK

Registrering, udstilling, kaffe og sandwich
Velkomst

0.4-0.0

Case story
Anders Larsson, Aalborg, Kurt Espersen, RH
Diskussion

Terapeutisk hypotermi - resultater fra DK
Michael Wanscher, RH, Tina Horsted, RH
Diskussion

0.0-10.0

Udstilling og pause

10.0-11.0

11.0-1.00

Accidentel hypotermi
Benedict Kjærgaard, Aalborg
Diskussion

1.00-1.00

Udstilling og frokost

HypoteRmI
10.0-11.0
11.0-11.1
11.1-11.0

RenAL suppoRt
1.00-1.4

Renal support - state of the art I
Claudio Ronco, Italien

1.4-14.1

Udstilling og kaffe

14.1-1.00
1.00-1.10

Renal support - state of the art II
Claudio Ronco, Italien
Diskussion

1.10-1.0

Udstilling og kaffe

uDDAnneLse oG pAtIentsIKKeRHeD
1.0-16.10
16.10-16.0

CoBaTriCe
Julian Bion, Birmingham
Diskussion

16.0-16.40

Udstilling og kaffe

16.40-1.10

Improving patient safety: Changing clinical
behaviour. v/Julian Bion, Birmingham
Diskussion

1.10-1.40

0.00-0.4

FoRGIFtnInG
11.0-11.1

”Fest”-forgiftninger
Kai Knudsen, Gøteborg
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 a
f ten
hvor leds afholdes middag
,
agere 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.: 60 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.

GE Healthcare

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

© 2006 GE Healthcare Finland Oy, doing business as GE Healthcare
M1071326

Patienten med shock

Sted:

H:S Rigshospitalet, auditorium 2

Tid:	28. november 2006 kl. 10.00 - 17.00
Pris:

FYA-medlemmer: 200,00 kr.
Ikke-medlemmer: 400,00 kr.
Prisen inkluderer frokost og øvrig forplejning

Kursus ved
Foreningen af
Yngre Anæstesiologer

Formål og indhold: At give indblik i patofysiologiske aspekter
samt diagnostik og behandling af patienter med akut cirkulatorisk svigt. Der vil blive lagt vægt på gennemgang af kredsløbets fysiologi, monitoreringsstrategi samt forslag til praktiske
terapeutiske strategier.

Tilmelding senest d. 1. november 2006 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
Kurset er pointgivende ved ansøgning til hoveduddannelsesstilling
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Siesta i TS

Nyt anæstesiapparat
fra Dameca

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

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

DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen

bestyrelsen@dasaim.dk

Anæstesiudvalget
anaestesi_udv@dasaim.dk
Børneanæstesiudvalget
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk

DASAIM

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

Intensiv Symposium 2007
Hindsgavl Slot, Middelfart
REJSELEGATER

Intensiv Symposium 2007 vil gerne uddele 3 rejselegater
á 10.000 kr. til yngre anæstesiologer med interesse i
intensiv medicinsk terapi.
Legaterne vil blive uddelt til personer, der skal præsentere
forskningsresultater i udlandet eller skal tilegne sig ny viden
på området med behov for længere varende udenlandsophold.
En motiveret ansøgning kan indsendes til
overlæge Kurt Espersen, Intensiv afdeling, ITA 4131,
Rigshospitalet, 2100 København Ø inden 1. januar 2006.

Legaterne vil blive uddelt til Intensiv Symposium 2006,
hvorfor deltagelse er ønskværdig.

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)
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Pas på dem vi holder af!

Forkortet produktresumé for Sevorane®
D.Sp.Nr. 9217. Specialitetens navn: Sevorane. Deklaration: Sevofluran.Lægemiddelform: Opløsning til inhalationsdamp.
KLINISKE OPLYSNINGER:
Indikationer: Universel anæstesi. Dosering: Anæstesiindledning: Inhalation med sevofluran 0,5-1,0% i O2/N2O stigende med 0,5-1% op til maksimal 8%
hos børn og voksne indtil ønsket anæstesidybde. Anæstesivedligeholdelse: Inhalation med 0,5-3% sevofluran i O2/N2O. Kontraindikationer: Uforklarlig
feber eller leverpåvirkning efter anæstesi med halogenerede anæstesimidler. Bør ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt disposition for malign
hypertermi. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Sevofluran er uterus-relakserende og nedsætter den uteroplacentale gennemblødning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi. Anvendelse af moderat hyperventilation ved neurokirurgiske indgreb anbefales for at modvirke en stigning i det intrakranielle tryk, som kan forekomme med sevofluran. Gentagende brug bør undgås. Dystoniske bevægelser, som er forsvundet uden
behandling er set hos børn, som har fået sevofluran til anæstesiinduktion, Forbindelsen til sevofluran er usikker. Malign hypertemi er rapporteret i enkelte
tilfælde. Det er i enkelte tilfælde rapporteret om postoperativ hepatitis, men med en usikker forbindelse til sevofluran. Interaktioner: Øger virkning af især
ikke-depolariserende muskelrelaksantia. Samtidig inhalation af N2O (kvælstofforilte) forstærker virkningen af sevofluran. Graviditet og amning: Erfaring
savnes. Trafiksikkerhed: Ingen mærkning. Bivirkninger: Hjertearytmier. Leverpåvirkning. Malign hypertemi. Overdosering: Respirationsdepression.
Kredsløbsinsufficiens. Behandling: Symptomatisk. Udlevering B.
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER:
Terapeutisk klassifikation N 01 AB 08. Farmakodynamiske egenskaber: Sevofluran er et inhalationsanæstetikum, som giver en hurtig indsovnings- og
opvågningsfase. MAC (Mindste Alveolære Koncentration) er for børn under 3 år: 2,6-3,3%, børn over 3 år: 2,5%, voksne omkring 25 år: 2,5%, voksne 4050 år: 1,8-2,2% og voksne over 60 år: 1,4-1,6% (i rent ilt, værdierne er knapt halveret i 65% N2O). Farmakokinetiske egenskaber: Sevofluran har en ringe opløslighed i blod og væv, hvilket medføre en hurtig opnåelse af alveolær koncentration til at give anæstesi og en efterfølgende hurtig elimination til
anæstesiophør. Hos mennesker metaboliseres <5% af absorberet sevofluran i leveren til hexafluorisopropanol (HFIP) med frigivelse af uorganiske flurider og
kuldioxid (eller et monokarbonfragment). Så snart HFIP dannes, konjugeres det hurtigt til glukuronsyre og udskilles med urinen. Den hurtige og omfattende
lungeelimination af sevofluran minimerer den mængde, som er tilgængelig for metabolisering. Sevofluran metabolisme induceres ikke af babiturater. Disulfiram hæmmer metaboliseringen.
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER:
Indholdsstoffer: Sevofluran. Uforligeligheder: Ingen. Opbevaringstid: 2 år. Særlige opbevaringsforhold: Ingen. Emballage: Plastikflaske. Instruktioner vedrørende håndtering: Sevorane® skal administreres med en fordamper, der er kalibreret til sevofluran. Registreringsindehaver: Abbott Laboratories
N.C., One Abbott Park Road, Abbott Park, North Chicargo, IL 60064, U.S.A. Repræsentatnt: Abbott Laboratories A/S, Smakkedalen 6, 2820 Gentofte. Markedsføringstilladelse nr 16979. Dato for første markedsføringstilladelse: 15. marts 1996. Revision af produktresumé: 2. august 2001. Pakning og priser:
(AUP pr. oktober 2003) Sevorane inhal.væ. varenr. (007462) Plastflaske 1x 250 ml kr. 1850,70.

SE ORANE ®
SEVOFLURAN

Abbott Laboratories A/S
Smakkedalen 6, DK-2820 Gentofte

Afsender:

DASAIM

H:S Rigshospitalet
AN/OP, HOC 4231
2100 København Ø
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Lille i Størrelse
Stor i Anvendelse
Det mest alsidige "patient til patient"
puls oximeter til spot check
og kort tids monitorering

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

FingerClip large

FingerClip small

OxiPen®- Puls Oximeter

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

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

SoftTip® large

SoftTip® medium

