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På generalforsamlingen kom det frem at ganske mange ikke er med på
DASAIMs fælles mailsystem. Det er selvfølgelig et frit valg, men megen god
information kan spredes hurtigt ud i selskabet, hvis alle er med. Det kan DU
komme, ved at sikre dig, at der står en mail-adresse for dig i dadlnet-systemet.
Det behøver ikke at være en @dadlnet-adresse, det kan være @yahoo, @jubii,
@com eller hvad du nu foretrækker. Så tjek lige hos registreringsafdelingen i
Lægeforeningen om du har en mailadresse dér. Det sker på www.dadlnet.dk
(log ind på Mit Læger.dk - kræver dit brugernavn og kode fra dadlnet).
Jeg håber på mange spontane, morsomme, alvorlige, kvalificerede og flotte
indlæg fra jer alle sammen, så DASINFO kan holde sin høje standard.
Med alle gode ønsker for nytåret
Venlige hilsner
Torben Callesen
Den nye Redacteur
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Pas på dem vi holder af!

SEVORANE® SEVOFLURAN - VÆSKE TIL INHALATIONSDAMP
Indikation: Universel anæstesi.
Dispenseres i form af: 250 ml sevofluran, væske til inhalationsdamp i plastflaske. Indeholder mindst 300 ppm vand for at beskytte mod Lewis
syrer. Der er ikke tilsat andre stoffer eller kemiske stabilisatorer.
Dosering: Anæstesiindledning
Inhalation med sevofluran 0,5-1,0% i O2/N2O stigende med 0,5-1,0% sevofluran op til maksimalt 8 % hos voksne og børn 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.
Interaktioner: Der bør tages hensyn til følgende interaktioner ved administration af Sevorane: Øger virkningen af især ikke-depolariserende
muskelrelaksantia. Samtidig inhalation med N2O (kvælstofforilte) forstærker virkningen af sevofluran.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Sevofluran er uterus-relakserende og nedsætter den utero-placentale blodgennem-strømning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi. Anvendelse af moderat hyperventilation ved neurokirurgiske indgreb anbefales for at modvirke en stigning i det intrakranielle tryk. Gentagen brug bør undgås. Dystoniske bevægelser, som er forsvundet uden
behandling er set hos børn, som har fået sevofluran til anæstesiinduktion. For-bindelsen til sevofluran er usikker. Malign hypertermi er rapporteret i enkelte tilfælde. Der er i enkelte tilfælde rapporteret om postoperativ hepatitis, men med en usikker forbindelse til sevofluran. Anvendelse
af anæstesilægemidler er blevet forbundet med usædvanlige stigninger i serum kalium, som har resulteret i kardielle arytmier og død hos pædiatriske patienter i tiden efter operation. Patienter med latent såvel som åbenbar neuromuskulær sygdom, specielt Duchennes muskeldystrofi,
synes at være de mest sårbare. Samtidig anvendelse af succinylcholin er blevet forbundet med de fleste, men ikke alle tilfældene. Disse patienter fik også signifikante stigninger i serum kreatinkinase niveauerne og i nogle tilfælde ændring i sammensætningen af urinen med myoglobinuria. På trods af symptomligheder med malign hypertermi viste ingen af disse patienter tegn eller symptomer på muskelrigiditet eller hypermetabolisk tilstand. Tidlig og aggressiv intervention i behandlingen af hyperkalæmi og bestandige arytmier anbefales, ligesom efterfølgende
undersøgelse for latent neuromuskulær sygdom. Den eksoterme reaktion mellem sevofluran og CO2-absorberkalk forstærkes, når CO2-absorberkalken udtørres. En uventet forsinkelse i stigning af inspireret sevoflurankoncentration eller et uventet fald af inspireret sevoflurankoncentration sammenlignet med fordamperens indstilling kan være tegn på overophedning af CO2-absorberkalk-dåsen. Hvis det behandlende personale har en formodning om, at CO2-absorberkalk kan være udtørret, skal denne udskiftes inden administration af sevofluran. CO2-absorberkalk
skal udskiftes regelmæssigt uanset farven på farveindikatoren.
Bivirkninger: Hjertearytmier. Leverpåvirkning. Malign hypertermi.
Graviditet og amning: Erfaring savnes.
Pakninger og priser ekskl. gebyr (pr. december 2006):
Vnr.: 445660. Pakningsstørrelse: 1 x 250 ml. Pris (AIP): kr. 1.300,56.
(For dagsaktuelle priser – se venligst www.medicinpriser.dk)
Udlevering: B
Registreringsindehaver: Abbott Scandinavia AB, Box 509, SE-169 29 Solna, Sverige.
Repræsentant: Abbott Laboratories A/S, Smakkedalen 6, 2820 Gentofte.
Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé. Produktresuméet kan læses i sin fulde længde på www.laegemiddelstyrelsen.dk eller rekvireres hos Abbott Laboratories A/S, Smakkedalen 6, 2820 Gentofte. Telefon 39770000. Fax 39770199.

REFERAT FRA DASAIMs 58. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
København, den 2. november 2006
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Torben Mogensen som
dirigent, hvilket godkendes med akklamation.
Torben Mogensen konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse
med vedtægterne.

2. Formandens beretning
Hans Kirkegaard supplerer den skriftlige
formandsberetning:
Siden sidste generalforsamling er følgende
medlemmer afgået ved døden:
Michael Midgård Stenør (død medio oktober 2005, men vi fik først informationen
umiddelbart efter sidste generalforsamling
og han har således ikke været nævnt) Anna
Dorte Nygaard Iversen, Kirsten Eliasen, Ingrid Arnfred, Inge Holm og Frede Sztuk.
Man siger at alle er lige for deres gud. Så
ingen fortjener mere omtale end andre. Jeg vil
dog gerne sige et par ekstra ord om Kirsten
Eliasen, fordi hun var så nærværende for
os i bestyrelsen. Kirsten arbejdede aktivt i
DASAIM frem til sidste generalforsamling,
hvor hun sad her blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og lidt efter var hun borte. I
bestyrelsesarbejdet bemærkede vi ikke, at
Kirsten var dødeligt syg, og det siger lidt om
den enorme indre styrke hun havde. I dagligdagen var Kirsten rolig, venlig, velovervejet
og professionel til fingerspidserne, som for
øvrigt vendte rigtigt; hun var en super kliniker. Livet er skrøbeligt og forgængeligt, lad
os nyde det og være nærværende medens vi
kan, det gjorde Kirsten. Lad os rejse os og
i stilhed sende en tanke til Michael, Anna
Dorte, Kirsten, Ingrid, Inge og Frede.
Siden den skriftlige beretning
Jeg vil nu kort fortælle, hvad der er sket siden
den skriftlige beretning blev til og herefter
bruge tiden på at tale om, hvad fremtiden i
selskabs sammenhæng kan og skal byde
på. Fremstillingen lægger op til, at generalforsamlingen kommer med tilkendegivelser
inden for de enkelte punkter, og jeg kan
garantere for at bestyrelsen hører efter og
tager guldkornene til sig. Derudover bliver

indlæggene båndet og trykt i næste nummer
af DASINFO. I denne sammenhæng vil jeg
også gerne fremhæve, at beretningen her er
diskuteret i bestyrelsen, og at det er en enig
bestyrelse, der står bag den.
Akut-området
Siden den skriftlige beretning har der i DMSregi været afholdt seminar om gennemgangen
af akut-området. Der var mange specialer
mødt op, og der tegner sig efterhånden enighed om at antallet af hospitaler med akutfunktion skal reduceres til maksimalt 20-25, et tal
som også er nævnt af Danske Regioner. Den
mere detaljerede gennemgang af akutberedskabet foregår for øjeblikket i Sundhedsstyrelsen, hvor der en nedsat en ekspertgruppe.
Selskabets repræsentant er her formanden
for PAU, Lars Knudsen. Derudover tæller jeg
ikke mindre en 6 personer med anæstesiologisk baggrund i gruppen, herunder aftenens
dirigent. Ekspertgruppens arbejde bliver senere præsenteret for Det Rådgivende Udvalg
for Specialeplanlægning, hvor vi har Jakob
Trier Møller siddende, så vi er godt og centralt
repræsenteret. Tidsfristen for arbejdet med
akutberedskabet er stram. Det forventes, at
der allerede i januar foreligger en rapport, som
kan sendes til høring. På seminaret var der en
del diskussion om oprettelsen af et speciale i
akutmedicin. Konklusionen på diskussionen
blev, at der ikke er nogen videnskabelige
selskaber bortset fra akutmedicinerne, som
går ind for oprettelsen af dette speciale.
Dansk Anæstesi Database
DAD er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen.
Det betyder, at regionsråd, kommunalbestyrelser, private personer, og institutioner der driver
sygehuse, samt praktiserende sundhedspersoner har pligt til at indberette til DAD.
Revision af målbeskrivelsen for uddannelse til det
anæstesiologiske speciale
Målbeskrivelserne og logbøgerne for det anæstesiologiske speciale er blevet revideret og
indsendt til sundhedsstyrelsen, tak til dem
der har ydet en stor indsats her.

DRG
Her i efteråret har der været en del forhandlinger med Sundhedsstyrelsen omkring DRG.
Sundhedsstyrelsen og DASAIM har på nuværende tidspunkt ikke helt sammenfaldende
ønsker om DRG-systemet, men det vil Kurt
Espersen komme nærmere ind på senere.
Det kommende år
Nu til de ting som bestyrelsen kommer til at
arbejde med i det kommende år, og som vi
meget gerne modtager inspiration til.
Om to måneder lander den nye sundhedslov for alvor. Amterne forsvinder og hermed
de amtslige specialeråd. Regionerne opstår og
en ny lægefaglig rådgivning skal til at fungere regionalt. §14-bedømmelsen forsvinder,
og gennemgangen af det anæstesiologiske
speciale starter først i det nye år - for blot at
nævne nogle af tingene. Det bliver noget af et
vejrsystem, som rammer os og forhåbentlig
som et højtryk med solskin og ikke en af
Voldborgs snurrebasser.
Jeg vil kort uddybe lidt omkring de ovenfor
nævnte elementer og bagefter komme ind på,
hvordan bestyrelsen tænker at forholde sig.
Specialegennemgangen
Lad mig begynde med specialegennemgangen. Ifølge den nye sundhedslov skal der med
forsæde af SST over de næste to år foregå en
gennemgang af hvert enkelt speciale. Gennemgangen af det anæstesiologiske speciale
starter først i det nye år og skal løbe over ca.
½ år, altså et snævert tidsmæssigt forløb.
Vi ved endnu ikke, hvordan kommissoriet
for gennemgangen ser ud, men som sagt så
har SST formandskabet for forløbet, og de
vil utvivlsomt fundere arbejdet i en ekspertgruppe, hvor DASAIM vil blive repræsenteret. Det bliver et vigtigt arbejde, hvor vi må
holde os skarpe og opmærksomme.
§14-vurdering
Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af
kandidater til overlægestillinger, den såkaldte §14-vurdering, har indtil nu været
en af garanterne for høj faglighed hos de
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overlæger man ansætter rundt om i landet.
Dette sundhedsfaglige input falder bort om 2
måneder, hvorefter regionerne kan gøre som
de vil, og det vil de. Det har jeg og andre hørt
ret klart udtrykt hos den ansættende myndighed. Det er lidt skræmmende - hvordan
skal vi forholde os her? En af komponenterne
i dette spil bliver uden tvivl den regionale
lægefaglige rådgivning.
Lægefaglige rådgivning
Der er på nuværende tidspunkt mindst en
region som har vedtaget hvordan den lægefaglige rådgivning i regionen skal se ud. Man
taler her om et specialeråd bestående af alle
specialelægerne i regionen og en formand
valgt af specialerådet. Regionens specialeråds
formænd udgør et forum, som vælger en
Regionsspecialerådsformand, som indgår i
Det Regionale Lægefaglige Råd sammen med
Lægekredsforeningsformanden og Regionsoverlægerådsformanden. Et hierarkisk, men
dog demokratisk system. Der er noget langt
til toppen for speciallægen; men der er dog
en forbindelse. Hvordan det kommer til at
se ud i andre regioner end Region Midt, ved
vi endnu ikke.
Vi bruger tid på dette emne, fordi vi gerne
vil illustrere, hvorledes den lægefaglige rådgivning i fremtiden polariserer sig om en
regional rådgivning med basis i specialerådene og en central rådgivning udgående fra
SST og med basis i selskabernes holdninger
(forhåbentligt).
Det vi fra selskabets side vil gøre er, at
etablere kontakt til de regionale specialeråd,
så snart de er etableret for at få en dialog i
gang. Det er vigtigt med dialogen og kommunikationen for at sikre, at man ikke kører
i forskellige retninger i forskellige dele af
landet. Vi har via forskningsudvalget kontakt med de forskningsaktive, og der er ved
at blive aktiveret et leder-mailnetværk på
tværs af regionerne og forhåbentlig får vi
så også kontakt til de regionale specialeråd.
Med hensyn til kontakten til medlemmerne,
så har vi gruppemails, som udsendes til alle
medlemmer der har oplyst en mailadresse på
DADLnet, på nuværende tidspunkt 882 (75%)
et tal, som vi gerne ser nærme sig 100%.
Hvorfor nu al den snak om kommunikation
og netværk. Jo NETVÆRK er blevet et man-

tra i vor tids sprogbrug og med god grund.
For bestyrelsen er der mindst to gode grunde
til, at det er vigtigt at have et netværk. For det
første styrker det den demokratiske proces,
hvis informationerne når vidt omkring. For
det andet giver det mulighed for at de, som
sidder med ekspertisen og oplysningerne, får
mulighed for at ytre sig. Når bestyrelsen får
vigtige oplysninger eller skal træffe vigtige
afgørelser, vil vi således forinden sende dem
til høring i den relevante del af netværket.
Med netværk mener jeg et mailbaseret
netværk. Der er i en travl hverdag ikke plads
til flere møder, og beslutningerne kommer
til at foregå så hurtigt, at hvis man skulle
bruge DASINFO og generalforsamlingerne i
den proces, så ville det være som at deltage i
et formel 1-race i en hestevogn. Argumentet
mod denne proces kunne være: ”Det går ikke,
bestyrelsen drukner i meningsytringernes
mailstrøm”. Dertil kan siges, at det ikke lige
er det problem, der indtil videre har præget
arbejdet i bestyrelsen, og den dag det sker, vil
vi klappe i vores små hænder og sige ”JUBII
vi har et SELSKAB med ”drive” i”.
Afslutningsvis vil jeg inden for dette emne
rejse det naturlige spørgsmål. Giver de store
ændringer i sundhedssektoren anledning til
ændringer i selskabet struktur? Hvad mener
I? Skal regionsdannelsen for eksempel afspejles i bestyrelsens sammensætning? Det mener
vi ikke i bestyrelsen. Derimod kunne det
måske være relevant med, en gang imellem,
at holde et bestyrelsesmøde, hvor regionernes
specialerådsformænd er inviteret?
Årsmøderne
Lidt analyse fra årsmødet.
Der indkom i år i alt 43 abstacts, 53% af
abstracts havde en professor som medforfatter. Nu ved vi godt, at tælling af abstracts
præsenteret på DASAIMs årsmøde ikke giver
et fuldendt billede af den videnskabelige aktivitet inden for anæstesiologien i Danmark.
Men det viser, at professorerne i høj grad
støtter op om årsmødet og om selskabet,
det er vi glade for. Det viser også, at vi for
at øge den videnskabelige produktion må
have nogle flere professorer. Nå, den tolkning holder nok ikke helt i en matematisk
bevisførelse.
Ikke desto mindre er det bestyrelsens holdning, at der bør være nogle flere stillinger,

hvor klinikeren - i en procentdel af arbejdstiden - er friholdt til forskningsaktiviteter. I
Norge for eksempel, hvor der er ca. 20 professorstillinger inden for anæstesiologien, taler
man om type I eller type II professorater, hvor
type II professorer typisk har 50% klinisk
arbejde og 50% forskning.
En anden analyse af abstracts viser, at
kun 4 abstracts kommer udenfor universitetsbyerne København, Århus, Odense og
Ålborg. Der er to fra Slagelse, et fra Viborg
og et fra Australien. Sådan var det ikke i
mine unge dage, hvor der rundt om på de
store centralsygehuse i de store købstæder
blev produceret en del videnskab. Er dette
en naturlig udvikling, og er det en ønskelig
udvikling, spørger vi os selv i bestyrelsen,
hvad mener I?
Til årsmødet er der tilmeldt 65 uddannelsessøgende læger og 218 speciallæger. Det
vil sige at 23% af deltagerne ved årsmødet
er under uddannelse. Set i forhold til fordelingen af selskabets medlemmer hvor 76% er
speciallæger og 24% under uddannelse synes
det at være et rimeligt tal. I denne analyse
har jeg set bort fra ikke-erhvervsaktive og
medlemmer, som arbejder i udlandet.
Årsmødet er selskabets spydspids. Det er som
paraderne på den Røde Plads i Sovjettiden.
Vi viser alt hvad vi formår, det er vores fælles samlingspunkt. Men vi ved jo også alle
sammen, hvordan det gik med paraderne i
Sovjet. Jeg besøgte for kort tid siden Rusland,
hvor man ser på hinanden og spørger, hvad
skete der egentligt - ingen har forklaringen.
Det må ikke ske med årsmøderne, så det
drejer sig om hele tiden at evaluere og forny
- i det små. Jeg ved, at Jakob Trier Møller og
Jørgen B. Dahl, vores konceptholdere, har
fokus på denne proces, så hvis I har forslag
til fornyelse omkring årsmøderne, så sig det
her i dag eller skriv til Jørgen og Jakob.
Ressourcer
Der er hele tiden pres på for at producere
mest muligt på kortest tid og for de færreste penge, og det gælder også inden for
sundhedsvæsenet. Hvis vi ikke passer på,
går det ud over kvaliteten, som således
også er under pres. Bestyrelsen har derfor
i kvalitetsøjemed fundet det relevant at se
på, hvor mange anæstesier en speciallæge
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kan supervisere eller deltage i på en gang.
Det afhænger naturligvis blandt andet af
patientens ASA status og indgrebets størrelse mm. På baggrund af et forslag, som
er udarbejdet i anæstesiudvalget, kommer
bestyrelsen med et udspil i den sammenhæng.
Ligeledes vil vi også gerne kunne komme
med rekommandationer om, hvor mange
intensiv patienter en læge kan gå stuegang
på eller passe i vagten uden, at det går ud
over kvaliteten i arbejdet.

ESA-møderne er, på linie med ASA-møderne,
organiseret og styret af en professionel maskine, som ikke giver meget plads for nationale røster til at komme til orde. Vi håber
dog, at få lov til at sætte et nationalt præg
på dele af det videnskabelige program, og i
den forbindelse vil vi gerne efterlyse emner
fra de videnskabeligt aktive.
Nu vi er ved kongresserne, så er der SSAIkongres i 2007 i Gøteborg og i 2009 i Odense,
men den tid, den glæde.

Transport
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående
af repræsentanter fra DASAIM og Dansk
Cardiologisk Selskab til at se på transport af
patienter med hjertesygdom uden for hospitalet. Af hensyn til gennemgangen af akutberedskabet er det en hurtigtarbejdende gruppe.
Præhospital Anæstesi Udvalget, PAU, arbejder desuden også med rekommandationer for
transport af patienter uden for hospitalet i
al almindelighed.

Forskningsinitiativet
DASAIMs forskningsinitiativ uddeler i år
200.000 kr., og ifølge selskabets regnskab vil
vi også være i stand til det næste år.

DASAIMs vedtægter
Vedtægterne trænger til et hovedeftersyn.
Der er mange ting som skal tilrettes dagens
praksis eller omvendt. For at nævne et par
eksempler taler man f.eks. i vedtægterne
om ”selskabets discipliner”. Vi mener, det
skal hedde fagområder. I den forbindelse
skal vi have defineret hvilke fagområder,
der skal beskrives inden for det anæstesiologiske speciale. En anden ting er hvad der
står under paragrafferne, og hvad der står
under protokollaterne. Stanley Jensen foreslog sidste år, at sammensætningen af for
eksempel videreuddannelsesudvalget flyttes
til protokollaterne, så eventuelle ændringer
kan foretages på én generalforsamling og
ikke over to. Bestyrelsen har besluttet, at en
vedtægtsrevision skal være et af temaerne
på bestyrelsens internatmøde i januar, men
vi vil meget gerne allerede nu have input fra
generalforsamlingen
ESA 2008
I foråret 2008 afholder ESA deres årlige
kongres i Danmark i Bellacentret. I den forbindelse er der nedsat en national organisationskomite med undertegnede som formand.
Arbejdet i komiteen er indtil videre begrænset
i omfang og nærmest af repræsentativt art.

Til slut vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde til de 4, som i dag forlader bestyrelsen.
Bestyrelsen bliver aldrig den samme uden
jer. Tak til mr. DASINFO, chefredaktør og
næstformand Stig Yndgaard, formand for udvalget for kronisk smertebehandling, Ole Bo
Hansen, FYA-repræsentant Hanne Tanghus
Olsen og formand for neuroanæstesiudvalget,
Jakob Roed. Tak for jeres arbejde og som
tidligere sagt; ingen er uundværlige, men
selskabet ville meget nødig have undværet
jeres indsats. Også en stor tak til organisationskomiteen for årsmødet og sekretariatet,
Tina Calundann, Gitte Blom, Jakob Trier
Møller og Jørgen B. Dahl, for et problemløst
samarbejde.
Endelig vil jeg afslutningsvis foreslå, at
vi diskuterer og kommenterer beretningen
punktvis, men i øvrigt vil jeg overlade slagets
gang til dirigenten.
Ordet gives tilbage til Torben Mogensen, som
gør opmærksom på, at emnet DAD kommer
som punkt i forbindelse med beretning fra udvalgene. Derudover er formandsberetningen
delt op i selvstændige punkter, der ønskes
kommentarer til.
Forinden anbefales, at generalforsamlingen godkender medlemskab for de medlemmer, der er listet op i DASINFO nr. 4, 2006,
hvilket gøres med akklamation.
Torben Mogensen opfordrer til, at medlemmerne efterkommer bestyrelsens ønske om
kommentarer til de i formandsberetningen

behandlede emner. Første emne er ”akut-området”, hvilket ingen har bemærkninger til.
Lars Knudsen, formand for PAU, beder om
tilkendegivelse af, hvorvidt der er enighed
om, at det skal være anæstesiologer, der i
fremtiden varetager det præhospitale område
i Danmark. GF bifalder dette.
Ewa Weitling, Kolding, stiller spørgsmålstegn ved, om der vil være nok anæstesiologer til at varetage akutberedskabet. Mogens
Skadborg gør opmærksom på, at det pt. ser
ud til, at der i den kommende tid vil være
færre anæstesiologer og spørger, hvordan
bestyrelsen har tænkt at overbevise centrale
myndigheder om, at der bør uddannes flere
anæstesiologer, end tilfældet er.
Lars Knudsen oplyser, at SST har lavet en
konsekvensanalyse, hvortil der er opgivet et
stort tal på, hvor mange anæstesiologer der
skal bruges i omtalte organisation. Der er
endnu ikke kommet respons på dette ønske.
Der er oplyst, at der på et sygehus med akutfunktion skal der være mindst 2 speciallæger
i vagt; én, der varetager intensivområdet og
én, der varetager anæstesifunktionen, herunder akutfunktionen.
Hans Kirkegaard pointerer, at ved denne
gennemgang af, hvordan systemet skal bygges op på ny, er man nødsaget til at have
visioner og mål at gå efter – bedste standard
– og hvis vi synes at det er bedst for patienterne, at det er anæstesiologer, der tager sig
af det præhospitale område, er det det, der
meldes ind. Dermed er det ikke sagt, at bedste
standard kan opfyldes, og i givet fald må der
tages alternative løsninger i brug.
Lars S. Rasmussen mener, at det i dette
lys er interessant, at uddannelseskapaciteten
ikke udnyttes fuld ud.
Tina Horsted er enig i, at det er absurd
at uddannelseskapaciteten ikke udnyttes.
Omvendt kan det være tilfældet, at der reelt ikke er nok speciallæger til stede i det
daglige arbejde således, at uddannelsen kan
varetages.
Punktet lægefaglig rådgivning blev berørt i
beretningen og ønskes kommenteret.
Jakob Trier Møller (JTM) fortæller, at man
i Region Hovedstaden har valgt en model
med 1 direktør, 1 vice-/centerdirektør som
formand for specialerådet samt en faglig
repræsentant, som er næstformand. JTM er
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valgt som den faglige repræsentant. Herudover er der repræsentanter for alle afdelinger
– de fleste afdelinger med 2 repræsentanter
dog sådan, at Rigshospitalet kun har én fra
hver afdeling, idet det er delt op i centre. Der
har allerede været afholdt 2 møder.
Torben Mogensen efterlyser kommentarer til
punktet vedr. kommunikation i selskabet – til
og fra bestyrelsen og til selskabets struktur
generelt.
Bjørn Mygil spørger, om bestyrelsen har gjort
en indsats for at forhøje antallet af dem, der
modtager DASAIMs gruppemails og forestiller sig, at f.eks. DASINFO med tiden kunne
sendes ud elektronisk.
Stig Yndgaard forklarer, at gruppemails udsendes via lægeforeningens database, dvs.
at de sendes til den mailadresse, man har
registreret sig med på dadlnet.
Mogens Skadborg vil gerne høre, hvor langt
bestyrelsen er kommet med de overvejelser,
der startede for 5-6 år siden mhp. at lægge
referaterne fra bestyrelsesmøderne på DASAIMs hjemmeside.
Stig Yndgaard bekræfter, at det er bestyrelsens intension at lægge referaterne ud på
hjemmesiden.
Herefter beder Torben Mogensen om kommentarer vedr. den forskning, der præsenteres på årsmøder – eller rettere; hvilke
sygehuse de videnskabelige bidrag udgår
fra samt formandens forslag om oprettelse
af flere professorater og muligheden for at
besætte disse.
Else Tønnesen mener klart, at der i dag ikke
vil være problemer med at besætte yderligere
professorater inden for faget.
Grethe Astrup ser meget frem til bestyrelsens
behandling af spørgsmålet, om hvorvidt bestyrelsen skal se nærmere på og komme med
en rekommandation vedr. ressourcefordeling
(f.eks. hvor mange anæstesier en speciallæge
kan supervisere eller deltage i på en gang, og
hvor mange intensiv patienter en læge kan gå
stuegang på eller passe i vagten uden, at det
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går ud over kvaliteten i arbejdet). Generalforsamlingen støtter ligeledes opgaven.
Hvad angår evt. vedtægtsændringer er der ingen kommentarer fra generalforsamlingen.
Torben Mogensen spørger til, om selskabet
har nogle økonomiske risici i forbindelse
med ESA-mødet 2008, som afholdes i København.
Hans Kirkegaard oplyser, at der ikke er økonomiske mellemværender mellem DASAIM
og ESA i denne forbindelse.
Grethe Astrup korrigerer ovenstående og oplyser, at der i forbindelse med afholdelsen af
ESA-mødet ligeledes holdes møde i UEMS og
der er kutyme for, at de lokale videnskabelige
selskaber bidrager økonomisk hertil.
Sidste punkt fra formandsberetningen vedrører forskningsinitiativet og bestyrelsens
forslag om at give et ikke ubetydeligt beløb
til forskning indenfor specialet. Generalforsamlingen bifalder forslaget.
Doris Østergaard roser bestyrelsen for uddelingen af det store beløb, der kan gøre en
forskel. Doris spørger til, om der udelukkende
ydes støtte til forskning indenfor selskabets
4 søjler, som det er beskrevet. Hans Kirkegaard svarer, at der ikke er noget til hinder
for, at øvrige også indsender ansøgninger,
som alle behandles på lige fod af forskningsudvalget.
Grethe Astrup oplyser, at Bent Hansen – som
er såvel regionsformand i Region Midt som
Regionsformand – har på overlægeforeningens årsmøde lovet, at der til erstatning for
§14 også fremover vil blive en lægefaglig
bedømmelse når regionerne tager over. De er
indstillet på, at det skal være en fælles bedømmelse, som er ens regionerne imellem.
Herefter er der ikke flere kommentarer til
formandens beretninger, som dermed vedtages.

3. Beretning fra udvalg og
arbejdsgrupper
Supplerende kommentarer og spørgsmål
til samt godkendelse af de enkelte udvalgs

skriftlige beretning (nedenfor er kun medtaget de udvalg, hvortil der var supplerende
kommentarer o.lign.):
Efterudddannelsesudvalget
Anne Hansen uddyber den skriftlige beretning: Det er 3 år siden, at det daværende
efteruddannelsesudvalg foreslog udvalget
nedlagt på baggrund af manglende tilslutning til de kurser, der blev arrangeret. I de
mellemliggende år er det i efterudd.udv. og
bestyrelsen blevet vurderet, hvad der i øvrigt
kunne være interessant efteruddannelsessammenhænge af betydning for selskabet.
Der er udarbejdet en efteruddannelsespolitik,
der har været diskuteret rådgivning af medlemmer samt kursusaktivitet. Konklusionen
er, at der ikke er behov for opretholdelse
af efteruddannelsesudvalget. Derfor stilles
forslaget om nedlæggelse af udvalget. De opgaver, der resterer i udvalget ligger naturligt
dels i de fagspecifikke områder og dels i det
nuværende videreuddannelsesudvalg, som
foreslås til at overtage opgaverne.
Etisk udvalg
Mogens Skadborg fremlægger forslaget fra
den skriftlige beretning om, at der etableres
en arbejdsgruppe (10-12 personer) i selskabsregi, som skal arbejde med en vejledning
vedr. etiske overvejelser i forbindelse med
undladelse af eller ophør med livsforlængende behandling af patienter. I lyset af
FYA-sessionen og sessionen i etisk udvalg
på årsmødet menes timingen at være god.
Mogens Skadborg opfordrer alle - specielt
yngre kolleger - til at deltage i opgaven. Opgaven er yderligere aktualiseret af, at der
formentlig i løbet af det kommende år som
forsøgsordning etableres klinisk etiske komiteer ved de 5 store regionale sygehuse. Der
mangler blot tilsagn om økonomisk støtte fra
indenrigs- og sundhedsministeren.
Udvalget for intensiv medicinsk terapi
Kurt Espersen gennemgår DRG for intensivområdet, hvor Sundhedsstyrelsen har lagt
op til, at fra 1. januar 2007 ændres DRG-registreringen for hele intensivområdet derhen,
at man først optages i én af de 4 (intensiv)
DRG-grupper, når man har været indlagt på
en intensiv afd. i mere end 72 timer. Med udgangspunkt i Rigshospitalets intensiv afsnit

4131 vil det betyde, at under halvdelen af
patienterne vil kunne indgå i én af grupperne.
På andre, mindre intensivafdelinger, vil under
20% kunne registreres. Intensivudv. har haft
kontakt med DRG-kontoret i Sundhedsstyrelsen, haft møder med dem og skrevet til
dem. De har haft møde i deres DRG-enhed
og har indtil videre besluttet at opretholde
de vedtagne ændringer. Udvalget forsøger
at kontakte DRG-enheden igen for at se, om
beslutningen kan ændres. I modsat fald vil
udvalget bede om, at der indkaldes til et stormøde som det, der afholdtes i januar, hvor
alle videnskabelige selskaber mødte frem
og postulerede, at intensivområdet ”stjal”
patienterne fra deres registrering. Et nyt
møde skal have til formål at åbne op for en
mere objektiv diskussion af emnet.
Intensivudv. opfordrer til, at der fortsat
registreres. Mange har tilkendegivet ønske
om ophør med registrering, hvis det kun
omfatter mindre 20% af patienterne. Dels er
der stadig behov for aktivitetsregistrering og
dels vil den nationale database, som der er
ansøgt penge til, bruge DRG-procedurekoderegistrering til deres opgørelser.
Mogens Skadborg roser intensivudvalget for
at gøre store indsigelser mod ovennævnte
– meget dårlige – behandling. Rygterne vil
vide, at det er Bent Hansen, som har ladet
sin regionsdirektør, Leif Vestergaard, afgøre
sagen og det er stærkt bekymrende. Derfor
opfordres bestyrelsen til at fortsætte ad alle
både faglige og videnskabelige kanaler og evt.
tage sagen op i Dansk Medicinsk Selskab og
Lægeforeningen.
Kronisk Smerteudvalg
Ole Bo Hansen udtrykker bekymring for
smerteområdets fremtidige eksistens i selskabet. Som tidligere annonceret tænkes udvalget for postoperativ rehabilitering nedlagt,
og herefter ind under anæstesiudvalget. I
kronisk smerteudvalg har det heller ikke
været muligt at samle udvalget til bare et
enkelt møde i det forløbne år, ligesom der
ikke har været input fra selskabets øvrige
smerteinteresserede medlemmer.
Videreuddannelsesudvalget
Ole Nørregaard oplyser, at udvalget har
indsendt den reviderede målbeskrivelse og

portefølje for intro- og hoveduddannelsen
til Sundhedsstyrelsen, som har meldt tilbage, at kursusrækken er godkendt, forudsat
man holder sig indenfor 30 dage, og mht.
målbeskrivelsen skal enkelte punkter herfra
flyttes til porteføljen bl.a. med den fordel,
at ændringer heri ikke skal godkendes af
Sundhedsstyrelsen. Udvalget regner med
endelig godkendelse og ibrugtagning omkring 1. januar 2007.
Det beløb, generalforsamlingen i 2005 godkendte til brug for revision af målbeskrivelsen, forventes nu refunderet fra Sundhedsstyrelsen, idet løsning af opgaven er en pligt
og man er derfor indstillet på at finansiere
ophold og transport.
DAD
Hasse Hjortsø har lang erfaring med database-arbejde og anerkender, at DAD er en
meget stor database. Antallet af operative
indgreb, der udføres i Danmark ligger på
omkring 500.000 - 750.000 personer pr. år.
På dette grundlag kan trækkes mange mere
eller mindre interessante oplysninger.
Den enkelte afdeling kan have stor gavn
af databasen mhp. sammenligning fra år til
år, om der er effekt af igangsatte initiativer
mv. Derfor er det af største vigtighed, at
afdelingerne har adgang til egne data og kan
foretage de analyser uden ligefrem at være
statistikere. Derfor opfordres til, at databasen ikke udvides, men at der i stedet bruges
ressourcer på fortsat tilpasning af systemet.
Herefter kan nye tiltag, f.eks. luftvejshåndtering og reg. af opvågningspatienter, afprøves
i lille målestok i første omgang.
Hasse Hjortsø foreslår endvidere, at DAD
gøres til et udvalg, hvortil medlemmerne
vælges på GF og stiller gerne selv op.
Jakob Trier Møller (JTM) er nytiltrådt formand for DAD og gør opmærksom på, at
Hasse Hjortsø allerede er en del af den eksisterende DAD-arbejdsgruppe.
JTM har arbejdet med at strukturere
opgaverne, og i denne forbindelse har bl.a.
rapporteringsfaciliteterne haft top-prioritet.
Herudover har der været bundne opgaver
(kontraktlig forpligtelse), bl.a. skulle luftvejshåndteringsregistret implementeres i DAD,
ligesom der skulle udvikles et opvågningsmodul – begge dele forventes implementeret

ved årsskiftet 06/07. JTM er enig med Hasse
Hjortsø i, at det vigtigste er, at afdelingerne
kan bruge DAD, hvilket på nuværende
tidspunkt kan lade sig gøre uden de store
it-kundskaber. JTM opfordrer Hasse Hjortsø
til at deltage aktivt i gruppens arbejde uanset
tilknytningsforholdet i øvrigt.
Ann Møller supplerer med oplysninger om
ejerskabet af DAD; styregruppen er ikke
nedsat af DASAIM, men DASAIM er repræsenteret i styregruppen. DAD er, som andre
kliniske databaser, nedsat på initiativ af interessegrupper og godkendt (og financieret)
af Amtsrådsforeningen. Kompetencecenter
Øst har ansvaret for alle kliniske databaser
i Øst. Styregruppen er således sammensat af
3 enheder; DASAIM (der står inde for den
faglige kvalitet), repræsentanter for Amtsrådsforeningen (den bevilgende myndighed)
og repr. fra Kompetencecenter Øst (kyndige i
kliniske databaser, deres brugerflade og hele
den teknologiske side).
JTM gør opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen netop har godkendt databasen, hvilket
betyder, at der er nu indberetningspligt.
Hans Kirkegaard og Mogens Skadborg kommenterer begge på sammensætningen af databasens styregruppe, og Torben Mogensen
konkluderer herudfra, at det ikke står helt
klart, hvem der reelt har ejerskabet. På baggrund af Hasse Hjortsø’s forslag om at lægge
styregruppen ind som et udvalg i DASAIM
opfordrer Torben Mogensen bestyrelsen til
inden næste generalforsamling, at udarbejde
et skriftligt forslag til, hvordan man kunne
tænke sig, at organiseringen af DADs styregruppe skulle se ud og hvorfra, der skal
rekrutteres.
Advanced Trauma Life Support – ATLS
Susanne Wammen er udpeget af DASAIM
til at sidde i ATLS’ bestyrelse. Eneste supplement til den skriftlige beretning er, at det
nu er vedtaget at der fremover afholdes 3
årlige møder i ATLS’ bestyrelse.
Der er udpeget danske repræsentanter for
hvert afsnit i ATLS-manualen mhp. deltagelse i det redaktionelle arbejde i forbindelse
med revision af manualen. Interesserede opfordres til at kommentere og komme med
forslag til indholdet via trauma.org.

Januar 2007 · DASINFO · 11

Susanne Wammen gør opmærksom på
ATLS’ fond og opfordrer til at man søger
støtte herfra, hvis man skal deltage i kongresser eller kurser med traumerelation.

Nedlæggelse af efteruddannelsesudvalget
Torben Mogensen konstaterer, at ingen er
modstander af, at udvalget nedlægges og
forslaget vedtages hermed enstemmigt.

Jakob Trier Møller har læst, at ATLS nu
fremover vil give de afdelinger, der stiller
undervisere til rådighed, gratis kurser. JTM
er meget bekymret over, at det er instruktørerne, der får rådigheden over et antal gratis
pladser, når det reelt set er de respektive
afdelinger, der har betalt. Susanne Wammen er enig og vil arbejde videre på at få
det ændret, men forklarer, at det har været
diskuteret i bestyrelsen, som har besluttet at
det er for stor en opgave at styre rent administrativt, især i de tilfælde, instruktørerne
skifter afdeling. Stig Yndgaard mener at
hele problematikken skal løses ved, at ATLS
lønner instruktørerne.
Freddy Lippert forklarer, at man på ALSkurserne aflønner instruktørerne hvis de
underviser i deres fritid (beløb svarende til
1 kursusafgift) – hvis man underviser og har
tjenestefri med løn får instruktørens afdeling
en friplads. Det europæiske alternativ til ATLSkurserne har været afholdt 1 gang, og der er
planlagt yderligere kurser i 2007. Kurserne afholdes i ERC-regi og støttes af såvel kirurgiske
selskaber som akutmedicinsk selskab.

Oprettelse af DASAIMs Uddannelsesudvalg
Der er ingen indsigelser mod forslaget, der
således vedtages enstemmigt.

SSAI
Susanne Wammen korrigerer sin skriftlige
beretning på punktet vedr. tidspunktet for
afholdelse af et fællesnordisk kusus i Advanced Emergency Medicine. Datoerne for
kurset er endnu ikke fastlagt.

Nedlæggelse af udvalget for postoperativ
rehabilitering
Motiveringen for forslaget er manglende
aktivitet i udvalget i min. 2 år. Udvalget
kan nedlægges på 1 generalforsamling, idet
udvalget er omfattet af protokollat til vedtægterne. Forslaget vedtages.

4. Beretning og regnskab fra
DASAIMs Fond
Ingen kommentarer.

5. Indkomne forslag
Nogle af de indkomne forslag er vedtægtsændringer, som kan diskuteres og vedtages,
men er først endeligt vedtaget efter yderligere
en generalforsamling. Baggrunden herfor
er, at der skal være repræsentation af 1/3 af
medlemmer for at vedtægtsændringer kan
vedtages.
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Neuroanæstesiologisk udvalg
Jakob Roed afgår - Karsten Bülow opstiller
og vælges

9. Valg af kasserer og 2 yngre læger
til bestyrelsen
Kassereren er ikke på valg.
Carsten Tollund genopstiller og vælges som
repræsentant for FYA
Hanne Tanghus Olsen afgår - Jette Pærregaard opstiller som repræsentant for FYA
og vælges

Nedlæggelse af lederforum
Motivationen er ligeledes manglende aktivitet. Forslaget vedtages enstemmigt.

10. Valg af formænd for øvrige udvalg

6. Regnskab og budget, herunder
fastsættelse af kontingent

11. Valg af øvrige medlemmer
til udvalg

Regnskab og budget for regnskabsåret juli 05
– juni 06 gennemgås (se i øvrigt nedenfor). Det
ser fornuftigt ud og det foreslås, at der igen i
år hensættes kr. 200.000,- til uddeling efter ansøgning til forskningsinitiativet. Regnskabet
og forslaget om hensættelse af kr. 200.000,- til
forskningsformål godkendes.
På baggrund af selskabets gode økonomi
er der ikke grundlag for at forhøje medlemskontingentet, som derfor foreslås uændret det
kommende år. Forslaget vedtages.
Der er ingen kommentarer fra de kritiske
revisorer.

Anæstesiudvalget
Susanne Ilkjær afgår – Anne Tøttrup opstiller og vælges

7. Valg af formand
De skriftlige og mundtlige beretninger godkendes herefter.

Kronisk Smerteudvalg
Ole Bo Hansen afgår - Luana E. Jensen opstiller og vælges

Der er ingen på valg

Børneanæstesiudvalget
John Grønkjær afgår – Jane B. Andersen
opstiller og vælges
Udvalget for intensiv medicinsk terapi
Lone M. Poulsen genopstiller og vælges
IT-udvalget
Gunther Schräder afgår. Der er intet umiddelbart behov for at supplere funktionen med
yderligere medlemmer.

Hans Kirkegaard genopstiller og vælges.

8. Valg af formænd for udvalgene,
nævnt i protokollat 1
Der var valg til formandsposterne i nedenstående udvalg:
Anæstesiudvalget
Ann Møller genopstiller og vælges
Udvalget for intensiv medicinsk terapi
Kurt Espersen genopstiller og vælges
IT-udvalget
Stig Yndgaard afgår - Torben Callesen opstiller og vælges

Kronisk smerteudvalg
Gitte Juhl afgår – Per Rotbøll Nielsen opstiller
og vælges
Anders Schou genopstiller og vælges
Neuroanæstesiologisk udvalg
Bent Dahl og Karsten Skovgaard afgår – Pernille Haure og Karen-Lise Welling opstiller
og vælges
Obstetrisk anæstesiudvalg
Til en ledig plads opstiller Jonna Fomsgaard
og vælges

Resultatopgørelse
1. juli 2005 - 30. juni 2006

Balance pr. 30. juni 2006
AKTIVER
Budget
2005/06 i 2004/05 i
1.000 kr. 1.000 kr.

Note

Indtægter
Kontingent
Annonceindtægter
Deltagerbetaling, årsmøde
Sponsorbidrag
Udstillingsindtægter
1 Overskud på pionerkurser
Renteindtægter
Indtægter i alt

Udgifter
Bestyrelsesmøder
Årsmøde
2 Udvalg
Kontingent WFSA og ESA
Kontingent SSAI
inkl. ACTA-abonnement
Etableringsbidrag til ALS-kurser,
Dansk Råd for Genoplivning
3 Fremstillingsomkostning DASINFO
4 Administrationsomkostninger
Udgifter i alt
Årets resultat

Resultatdisponering
Overførsel fra forrige år
Primokorrektion:
Overført til hensat til uddelinger
til forskningsformål
Årets resultat
Til disposition

1.067.630
175.000
491.075
307.000
344.633
454
51.176

1.077
250
410
255
300
0
40

1.060
185
503
294
301
0
48

2.436.968

2.332

2.391

107.338
920.459
225.503
20.217

85
850
355
0

102
918
170
18

481.923

480

459

0
215.051
265.810

7
285
270

50
190
260

2.236.301

2.332

2.167

200.667

0

224

1.724.725

1.501

(200.000)
200.667

(0)
224

1.725.392

1.725

30/06 - 05
i 1.000 kr.

Note

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender hos medlemmer
Tilgodehavende,
ikke forfaldne renter af bankindestående

1.250

0

25.342

22

26.592

22

Likvide beholdninger
BG Bank, konto 3385 807 7193
165.381
Lægernes Pensionsbank, konto 6771 6050081 2.995.559

742
2.247

Likvide beholdninger i alt

3.160.940

2.989

Aktiver i alt

3.187.532

3.011

Andre tilgodehavender i alt

Balance pr. 30. juni 2006
PASSIVER
30/06 - 05
i 1.000 kr.

Note

Egenkapital
Overført resultat fra tidligere år
Korrektion primo:
Overført til hensat til uddelinger
til forskningsformål

1.724.725

1.501

(200.000)

0

Overførsel af årets resultat

1.524.725
667

1.501
224

Egenkapital i alt

1.525.392

1.725

743.210
112.500
67.053
400.000
263.254
0
76.123

753
124
43
0
253
58
55

Kortfristede gældsforpligtelser
Forudindbetalt kontingent
Forudindbetalte annoncer og sponsorbidrag
Leverandører af varer og tjenesteydelser
5 Hensat til uddelinger til forskningsformål
6 Hensat til efteruddannelse m.v.
Pionerkurser
7 Anden gæld

der fordeles således:
Hensat til uddelinger til
forskningsformål
Overførsel til næste år

200.000

0

1.525.392

1.725

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.662.140

1.286

I alt

1.725.392

1.725

Passiver i alt

3.187.532

3.011
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Præhospital og akutmedicinsk udvalg
Annemarie Bondegaard Thomsen genopstiller og vælges
Thoraxanæstesiologisk udvalg
Christian Lindskov genopstiller og vælges
Videreuddannelsesudvalget
Anja Mitchel afgår
Tina Horsted genopstiller og vælges
Pia Bredahl Jensen opstiller og vælges
Forskningsudvalget
Forud for forrige generalforsamling blev
udarbejdet et kommissorium for udvalget, der
det første år har fungeret med konstituerede
medlemmer. Der skal vælges 5 personer til
udvalget (herudover er 2 medlemmer udpeget
af bestyrelsen). Af kommissoriet fremgår
bl.a., at det tilstræbes at mindst 2 af landets
professorer er repræsenteret i udvalget og
medlemmerne opfordres derfor til at stemme
på mindst 2 professorer. Der skal stemmes
på max. 5 af de opstillede personer.

Palle Toft, Anders Larsson, Niels Henry
Secher, Hanne Ravn, Finn Redke, Susanne
Kledal, Henning Gravesen, Bodil Steen Rasmussen, Kenneth Jensen og Niels Vidiendal
Olsen opstiller til forskningsudvalget.
Efter kort præsentation af de enkelte kandidater vælges Palle Toft, Anders Larsson,
Niels Henry Secher, Hanne Ravn og Bodil
Steen Rasmussen ved afstemning.

SSAI
Susanne Wammen

13. Valg af 2 revisorer og
1 revisorsuppleant
Niels Anker Pedersen og Morten Brinkløv
genvælges
Som revisorsuppleant vælges Mogens K.
Skadborg

14. Eventuelt
Efteruddannelsesudvalget
Claus Andersen, Rune Vedelsdal og Jørgen
Dalsgaard genopstiller og vælges

12. Valg af repræsentanter for
selskabet
DASAIMs fonds revisorer
Ole Beck og Jakob Trier Møller genopstiller
og vælges

Ingen bemærkninger under dette punkt.

Dirigenten takker for god ro og orden og
giver ordet tilbage til formanden. Hans Kirkegaard takker Torben Mogensen for et vel
ledet mødet og generalforsamlingen erklæres
for afsluttet.

Dansk Standard
Lars Rybro genopstiller og vælges

Referent: Tina Calundann
Godkendt af Torben Mogensen,
Torben Callesen og Hans Kirkegaard

SAMMENSÆTNING
AF BESTYRELSE, UDVALG OG REPRÆSENTANTER
Bestyrelsen

Tilforordnede til SST Specialistnævn

Hans Kirkegaard, formand (2004)
Kurt Espersen, næstformand (intensiv medicinsk terapi)(2002)
Lars S. Rasmussen, kasserer (2005)
Carsten Tollund, bestyrelsessekretær (YL)(2003)
Ann Møller (anæstesiudv.)(2004)
Torsten Lauritsen (børneanæstesiudv.)(2005)
Anne Hansen (efteruddannelsesudv.)(2003)
Torben Callesen (IT-udv. og redaktør DASINFO)(2006)
Luana E. Jensen (kronisk smerteudv.)(2006)
Karsten Bülow (neuroanæstesiudv.)(2006)
Ulla Bang (obstetrisk anæstesiudv.)(2001)
Lars Knudsen (præhospital og akutmedicinsk udv.)(2005)
Claus Andersen (thoraxanæstesiudv.)(2005)
Ole Nørregaard (videreuddannelsesudv.)(2003)
Jette Pærregaard (YL)(2006)

(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)
Ole Mathiesen (2003)
Anne Øberg (2005)
Mette Hyllested (2005)
Anne Tøttrup (2006)

Børneanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Torsten Lauritsen (formand)(2005)
Søren Kjærgaard (2003)
Tom G. Hansen (2003)
Jane B. Andersen (2006)
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Efteruddannelsesudvalg

Obstetrisk anæstesiudvalg

(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Anne Hansen (formand)(2003)
Claus Andersen (2004)
Rune Vedelsdal (2004)
Jørgen Dalsgaard (2004)

(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001)
Ulla Bang (formand)(2001)
Hans Søren Helbo Hansen (2001)
Eva Weitling (2005)
Desirée Rosenborg (2005)
Jonna Fomsgaard (2006)

Etisk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003)
Mogens K. Skadborg (formand)(2003)
Hans Henrik Bülow (2003)
Inge de Haas (2005)

Forskningsudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006)
Kurt Espersen (best.repr.)
Ann Møller (best.repr.)
Palle Toft (2006)
Anders Larsson (2006)
Niels Henry Secher (2006)
Hanne Ravn (2006)
Bodil Steen Rasmussen (2006)

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)

IT-udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Torben Callesen (formand)(2006)

Kronisk smerteudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Luana E. Jensen (formand)(2006)
Anders Schou Olesen (2004)
Markku Juhani Vourela (2005)
Per Rotbøll Nielsen (2006)

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

Videreuddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Ole Nørregaard (formand)(2003)
Doris Østergaard (hovedkursusleder)(1999)
Dorte Keld (kursusleder Aalborg)(2004)
Kim Michael Larsen (kursusleder Århus)(2003)
Jeppe Lund (kursusleder Odense)(1999)
? (kursusleder København)(1999)
Peter Mouridsen (region Nord)(2001)
Kirsten Bested (region Syd)(sekretær)(2003)
Helle Thy Østergaard (region Øst)(2005)
Tina Horsted (YL)(2004)
Pia Bredahl Jensen (YL)(2006)

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

Neuroanæstesiudvalg

Revisorer

(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Karsten Bülow (formand)(2006)
Pernille Haure (2006)
Karen-Lise Welling (2006)

(vælges hvert år)
Niels Anker Pedersen
Morten Brinkløv
Mogens K. Skadborg (suppleant)
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Dansk Standards udvalg

ATLS Denmark Fond

(vælges hvert 2. år)
Lars Rybro (2004)(DASAIMs repr.)
Niels Lomholt (valgt af Dansk Standard S104)
Nils W. Johannesen (valgt af SST og Amtsrådsforeningen)

(indstilles af bestyrelsen)
Susanne Wammen (2004)

PHTLS
(indstilles af bestyrelsen)

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

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)

Dansk Medicinsk Selskabs Bestyrelse
(valgt af DMS’ repræsentantskab)
Hans Kirkegaard

Dansk Råd for Genoplivning (DRG)
(indstilles af bestyrelsen)
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)

UEMS og EBA
(vælges hvert 4. år)
Dorte Keld (2003)

Ethical Advisor SSAI Advisory panel
(udpeges af bestyrelsen)
Mogens K. Skadborg (2001)

Repræsentanter i Den Danske Perfusionist Skole
(udpeges af bestyrelsen)
Inge Krogh Severinsen
Lars Willy Andersen

Inspektorer i anæstesiologi
(udpeges af bestyrelsen)
Region Nord:
Odd Ravlo (1997), Per Lambert (2002), Peter Mouridsen (2004)
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), Rikke Maaløe (2004)
Juniorinspektorer: Morten Nikolaj Lind (2005), Kim Wildgaard (2005),
Jette Pærregaard (2005), Anne Øberg Lauritsen (2005)
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Tilforordnede til Retslægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen

REFERAT AF 56. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I DANSKE ANÆSTESIOLOGERS ORGANISATION (DAO)
Torsdag den 2. november 2006 kl. 16.00. Radisson SAS Scandinavia Hotel, København
Formanden Grethe Astrup bød velkommen
til generalforsamling år 2006 i Danske Anæstesiologers Organisation.

Pkt. 1. Valg af dirigent
Lynge Kirkegaard blev foreslået og valgt med
akklamation. Dirigenten konstaterede, at
indkaldelsen til generalforsamlingen var sket
rettidigt ved udsendelse af indkaldelse og beretning til alle medlemmer, men at indkaldelsen var sket en uge forsinket i papirudgaven
af Ugeskrift for Læger og således ikke varslet
rettidigt ifølge vedtægterne. Der var ingen
indvendinger imod at gennemføre sædvanlig
generalforsamling på den baggrund.

Pkt. 2. Formandens beretning
I beretningsåret er følgende medlemmer afgået ved døden:
Anna Dorte Iversen, Aalborg
Ingrid Arnfred, Charlottenlund
Birthe Eskesen, Kgs. Lyngby
Kirsten Eliasen, Stenløse
Birte Jørgensen, Himmelev
Forsamlingen ærede de afdøde kollegers
minde med et minuts stilhed.
Formanden fortsatte:
”Jeg vil i den mundtlige beretning først fokusere på mere overordnede spørgsmål og
siden kort kommentere lidt fra den skriftlige
beretning”.
Fremtidens Lægeforening
I de sidste par år har Fremtidens Lægeforening været diskuteret. Diskussioner i arbejdsgrupper og på repræsentantskabsmøder
har indsnævret diskussionen til to modeller,
som udvalget for Fremtidens Lægeforening
har forsøgt at beskrive i et debatoplæg på en
måde, så der gives så klart et grundlag som
muligt for at tage stilling til de principielle
forhold. Den endelige struktur kan blive forskellig fra begge modeller.
Konklusionerne fra Lægemøderne i 2005
og 2006 har vist, at man fortsat ønsker en

samlet organisation, der bedre end den nu- kunne bidrage til, at man når endnu et skridt
værende kan varetage
hen mod fastlæggelsen af præmisserne for
den endelige debat. Ved Lægemødet 2007
• stands- og sundhedspolitiske interesser
• kollektive og individuelle økonomiske håber man at kunne opnå bred tilslutning
interesser
til indhold af og struktur for Fremtidens
Fremtidens Lægeforening skal indrettes, Lægeforening.
så den fremstår med en markant profil og
De to modeller, der er til debat kan beyder en offensiv indsats. Det fremgår fra
skrives som:
møderne at
1. ”De forhandlingsberettigede organisatio• Lægeforeningen skal tale med én
ners lægeforening”, hvor de foreninger,
stemme
der har forhandlingsretten, direkte indstiller til Lægeforeningens besluttende
• Lægeforeningen skal være paraplyorganisation for alle læger og have troværorganer. Bestyrelsen udstyres med klare
dighed som sådan
mandater til at forholde sig til stands- og
• Lægeforeningen skal skabe sammenhold
sundhedspolitiske spørgsmål.
på tværs af lægegrupper ved at sikre
2. En lægeforening, hvor de besluttende
kendskab, kommunikation og koordiorganer vælges af medlemmerne ved
nation på tværs af lægegrupper
direkte valg.
• Lægeforeningen skal skærpe hele læBestyrelsen får således sit mandat til at
gestandens profil ved et nærmere samforholde sig til stands- og sundhedspolitiarbejde bl.a. med de videnskabelige
ske spørgsmål direkte fra medlemmerne
selskaber.
og ikke gennem de foreninger, der har
Fremtidens Lægeforening skal samtidig
forhandlingsretten.
fortsat være det enkelte medlems og den
De to modeller beskrives som henholdsvis
enkelte lægelige erhvervsgruppes forening. ”Forhandlingsorganisationernes Lægefor• ved at søge den stærkest mulige forhand- ening” og ”Repræsentantskabsmodellen”.
lingsposition gennem internt samarbejde
Den økonomiske interessevaretagelse i
og professionel forberedelse og gennem- Fremtidens Lægeforening skal varetages af
førelse
erhvervsforeninger, som samler lægerne i
• ved at vedligeholde og udvikle medlems- grupper efter deres hovedbeskæftigelse. Alle
service af en høj kvalitet
medlemmer af Lægeforeningen skal derfor
• ved at give det enkelte medlem størst være medlem af en delforening/erhvervsformulig indflydelse på egne arbejdsmæs- ening, som har forhandlingsretten på deres
sige vilkår
hovedbeskæftigelsesområde. Det foreslås,
• ved at den økonomiske interessevare- at delforeningerne (YL,FAS og PLO) kan
tagelse kan ske gennem delforeninger/ videredelegere deres kompetence til
erhvervsforeninger, der omfatter væsent• erhvervsforeninger og udvalg i eget
lige hovedbeskæftigelsesområder
regi
• ved at sikre synlighed af hvad det enkelte
• fællesudvalget for ansatte læger henmedlem opnår for sit kontingent
holdsvis læger med sygesikringsyderDebatoplægget giver grundlag for renummer
præsentantskabernes diskussion. Overlæ• til fælles lægeforeningsorganer og udgeforeningen har således i morgen et eksvalg
traordinært repræsentantskabsmøde, hvor
Til afklaring af fælles anliggender for lønfremtidens lægeforening er emnet. Forskel- modtagerområdet henholdsvis sygesikringslige repræsentantskabsmøder forventes at
området nedsætter YL og FAS henholdsvis
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FAS og PLO to fællesudvalg – AC-udvalget
og Praksisudvalget, som står for at samordne
i forhold til modparter som arbejdsgivere og
Sygesikringen og evt. forhandlingsfællesskaber som AC og KTO. Med den nævnte
konstruktion med fællesudvalg kan vi få samordnet den økonomiske interessevaretagelse
for alle overenskomstansatte speciallæger.
DAO, som optager alle anæstesiologiske speciallæger som medlemmer, men hvor man
først automatisk indmeldes ved indmeldelse
i FAS, får hermed et sted at henvende sig
med fællesproblemer af overenskomstmæssig
interesse for alle foreningens medlemmer.
Sygehusvæsenet
Fremtidens akutbetjening
Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med det
nynedsatte Rådgivende udvalg for Specialeplanlægning iværksat et arbejde, som skal
konkretisere og udmønte den nye sundhedslovs bestemmelser om specialeplanlægning.
Det er besluttet, at der som led i dette er behov
for at gennemgå akutberedskabet, herunder
den præhospitale indsats og akutmodtagelserne på sygehusene forud for gennemgangen
af de enkelte specialer. Baggrunden herfor er,
at konkrete anbefalinger for akutberedskaber
vil have stor betydning for, hvordan tilrettelæggelsen af hovedfunktioner (tidligere
basisfunktioner) og specialiserede funktioner
(tidl. Lands- landsdelsfunktioner) i de enkelte
specialer kan foregå i praksis. Arbejdet forventes færdigt i indeværende år og det er
anført, at der forventes markante ændringer
i tilrettelæggelsen af akutberedskabet.
Sundhedsstyrelsen vil herefter gennemgå
det specialiserede akutberedskab sammen
med de relevante specialer inden udgangen
af 2008.
Sundhedsstyrelsen kom i 2005 med ”Vurderingen af den akut medicinske indsats
i Danmark”. I denne skrivelse vurderer
Sundhedsstyrelsen, at en fuldt udbygget
akutmodtagelse på et basissygehus forudsætter tilgængelighed af følgende specialer på
speciallægeniveau: anæstesiologi, ortopædkirurgi, kirurgi, intern medicin, radiologi.
Hvis der modtages akutte gynækologiske
og obstetriske patienter forudsættes desuden speciallæger i gynækologi og obstetrik.
Der bør desuden være følgende faciliteter
til rådighed: Akutte operationsfaciliteter,

18 · DASINFO · Januar 2007

CT-scanning, intensiv terapi, konventionel
røntgen, laboratorieanalyser, ultralydsundersøgelser.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at regionerne
arbejder hen mod, at fælles akutmodtagelser
på basissygehusene, så vidt de regionale
forhold muliggør det, opfylder kriterierne
ovenfor om tilgængelighed af specialer og
faciliteter. Det nævnte arbejde må forventes
at få stor betydning for den arbejdsmæssige fremtid for en række af DAO’s medlemmer. Vi må forvente nedlæggelse af en
række af de aktuelle akutberedskaber med
eller uden samtidig lukning af sygehuse. Det
kan betyde, at ens stilling væsentlig ændrer
karakter. Jeg vil opfordre medlemmerne til
at være opmærksomme på, at de overenskomstmæssige forhold afklares i forbindelse
med sådanne ændringer af stillingerne. Der
kan for eksempel i en ændret stilling optræde
funktion på flere geografiske enheder. Ved
problemer bør man primært kontakte sin
regionsrepræsentant, men henvendelse til
DAO er også velkommen. Vi må samtidig
glæde os over, at de akutberedskaber, som
sygehusejerne i nogle amter har ønsket, men
som har været fagligt utålelige for os som
anæstesiologer, forhåbentlig snart er fortid.
§ 14
Med ikrafttræden den 1. januar 2007 af den
nye lov om autorisation af sundhedspersoner, er den aktuelle § 14 bedømmelse afskaffet. § 14 vurderinger har været værdifulde
ved nyansættelser i overlægestillinger og
ved større ændringer af en allerede ansat
overlæges funktionsområde, hvor fornyet
vurdering skal foretages (jævnfør bemærkningerne i forbindelse med akutberedskabernes forandring). Bent Hansen fremførte
ved overlægeforeningens årsmøde, at der i
fremtiden vil blive en fælles regional bedømmelse. Hvordan den skal udmøntes overvejes
aktuelt, men han lovede at FAS og overlægeforeningen ville blive inddraget.
Overenskomst for overlæger
Som det er nævnt i den skriftlige beretning,
har DAO sendt en henvendelse til Overlægeforeningens overenskomstforberedende udvalg.
Det var med stor tilfredshed, at jeg ved beretningen fra udvalget ved overlægeforeningens
årsmøde i september i år, kunne konstatere, at

stort set alle de punkter, vi som anæstesiologer
påpeger behov for ændringer af, vil tænkes
ind i det næste overenskomstoplæg.
Der efterspørges en bestemmelse, hvor
en belastning i 2. skifte (aften-nat), der nødvendiggør fravær dagen efter, altid indgår
i arbejdstiden med mindst 2 ”normal” arbejdsdage uanset den konkrete belastning.
Man kunne for eksempel tildele effektive
timer om aftenen og natten en højere værdi,
f. eks. 1,5 timer i perioden 18-24 og 2 timer i
perioden 00-08. Udvalget vil tænke i forslag
med enten at lade 2. skifte tælle to dagtider
eller måske snarere at lade timer efter kl. 24
tælle dobbelt.
Der efterspørges en bestemmelse for, hvornår overlægen kan forlange vagten tilrettelagt som en tilstedeværelsesvagt. Udvalget er
opmærksom på, at der bør indføres grænser
for belastning/belastningsplacering samtidigt med, at vagten kan forlanges afholdt
som en tilkaldevagt.
Der efterspørges en bestemmelse for, hvor
langt dagtiden kan udstrækkes, før der er
tale om en vagt.
Udvalget er opmærksom på, at arbejdsgiverne i tiltagende omfang ønsker at kunne
råde over overlægerne, efter hvad vi forstår
ved normal arbejdstid.
Der efterspørges desuden en bestemmelse
for hvordan dage med arbejdsgiverpålagt
aktivitet ud over den sædvanlige arbejdstid
indregnes i arbejdsplanen. Overlægeforeningen mener allerede nu, at timerne indregnes
svarende til den planlagte periode, altså hvad
der står på arbejdsplanen.
Der efterspørges en bestemmelse for,
hvordan nødvendigt planlagt arbejde på
lørdage, søndage og søgnehelligdage honoreres. Nødvendigheden af arbejdet bør være
fastsat ved lokal forhandling. Dette sidste
punkt refererer til delvagten. Det skal hertil
bemærkes, at overlægeforeningen anser det
som en mulighed, at anvende delvagten til
at få foretaget f.eks. en planlagt stuegang på
intensiv afdeling. Det ligger samtidigt klart,
at arbejdet ikke må udstrækkes ud over 7,
4 timer, med mindre man kobler f.eks. en
delvagt til en rådighedsvagt og honorerer
begge vagter. Overlægeforeningen er klar
over, at den aktuelle honorering i delvagten
er utilstrækkelig og tager det med ved næste
overenskomstforhandling.

Sygesikringen
Vi er i den glædelige situation, at moderniseringsrapporten for anæstesiologi i speciallægepraksis blev tiltrådt af begge parter i
august i år efter næsten 4 års arbejde. Jeg
vil skitsere de væsentligste ændringer i forhold til den aktuelle overenskomst: Ydelser
vedrørende udvidede lungefunktionsundersøgelser udgår.
I overenskomstens smertedel forsvinder
ydelserne, muskelblokade, intraartikulær
injektion, lumbal sympatikusblokade, i.v.
regional sympatikusblokade, perivertebral
blokade og neurolytisk blokade.
Der oprettes samtidig følgende nye ydelser:
triggerpunktsblokade (som erstatter muskelblokader og skønnet knap 80% af de
perivertebrale blokader), injektioner i bursae,
senenære strukturer og led (erstatter intraartikær injektion) og anlæggelse af epiduralkateter. Der er desuden indført en konsultationsydelse for en udvidet 1. konsultation i
forbindelse med smertebehandling.
De væsentligste ændringer ligger dog i
de anæstesigivende ydelser. I 2002 udkom
Rekommandationer for anæstesi i anæstesiologisk speciallægepraksis. Rekommandationerne var blevet til på opfordring fra
Sundhedsstyrelsen på baggrund af dødsfald
i anæstesiologisk speciallægepraksis. Det er
DAO’s opfattelse, at anæstesi i speciallægepraksis skal være på samme sikkerhedsniveau som på sygehus.
Der har tidligere kun eksisteret en ydelse
for anæstesigivning til øjen- og ørelæger.
Denne ydelse er baseret på anæstesigivning
via maske til kortvarige indgreb. Der bliver
efterspurgt anæstesi i speciallægepraksis
til længerevarende indgreb og indgreb,
hvor sikring af luftvejene er en del af den
anæstesiologiske praksis. I nogle amter er
sådanne ydelser aktuelt dækket af diverse
§3 aftaler. Ikke alle amter har dog indgået
sådanne aftaler. For at længerevarende og
mere anæstesiologisk komplicerede ydelser
kan foretages forsvarligt i speciallægepraksis, skal honoraret for ydelsen afspejle dette
øgede ressourceforbrug. I den moderniserede
overenskomst opereres med 5 forskellige
anæstesiydelser:

Kortvarig anæstesi med maske (<15
minutter)(den gamle 3020 - omdannet)
Anæstesi med intubation eller larynxmaske i mindre end 30 minutter (NY)
Anæstesi med intubation eller larynxmaske i 30 - 60 minutter (NY)
Anæstesi med intubation eller larynxmaske i 60 - 120 minutter (NY)
Anæstesi med intubation eller larynxmaske i mere end 120 minutter (NY)
Anæstesikrævende indgreb, som overenskomstdækkes i andre specialers overenskomster, vil i fremtiden skulle forhandles
indplaceret i én af de 5 grupper. Vi havde
første møde med sygesikringens forhandlingsudvalg den 25. oktober 2006. Ved mødet
blev en række tekniske detaljer afklaret. Det
væsentligste ved mødet var en forståelse
fra modparten om, at der ikke kan laves
protokollat på anæstesiydelser, men måske en begrænsning i samlet antal. Vores
udspil til honorarer på både anæstesi og
smertedelen blev efter forklaring af nogle
af ydelserne ikke yderligere kommenteret
og tilsyneladende accepteret. Vi mangler
aktuelt nogle tal vedrørende økonomi i nogle
§3 aftaler, som ikke umiddelbart fremgår af
Sygesikringens data, da de er finansieret via
Løkkeposer mm. Tallene er på plads senest
i morgen, hvorefter vi har overblik over det
samlede økonomibehov i moderniseringen.
Vi kom så langt, at næste møde blev aftalt til
at skulle foregå på sekretariatsplan mandag
den 6. november. Alle er indstillede på, at
forhandlingerne skal være afsluttet, således
at de nye ydelser og honorarer kan træde i
kraft den 1. januar 2007”.
Debat om både den skriftlige og mundtlige beretning
Der var ingen kommentarer til beretningerne,
og både formandens skriftlige og mundtlige
beretning blev herefter godkendt.

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

Pkt. 5., 9. og 10. Regnskab for 2006, budget for 2007 samt fastlæggelse af kontingent
Kassereren Hans B. Andersen var desværre
forhindret, hvorfor Grethe Astrup gennemgik
regnskab og budget, som blev godkendt.
Kontingentet for næste år er uændret kr.
175,00.

Pkt. 6. Valg af bestyrelse
Grethe Astrup og Poul Hansen var på valg.
Begge blev genvalgt.

Pkt. 7. Valg af udvalgsmedlemmer
Intet.

Pkt. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Ingen på valg.

Pkt. 11. Eventuelt
Der var ingen emner.
Formanden fik herefter ordet for en afsluttende bemærkning.
Hun gentog sin opfordring fra DASINFO i juli
måned til DAO’s medlemmer om at komme
med input til det overenskomstforberedende
udvalg i forbindelse med overenskomsten
år 2008. Anæstesiologer er nogle af de få
overlæger, som har tilstedevagt på sygehuset,
hvilket gør anæstesiologers arbejdsforhold
specielle. Man kan selvfølgelig selv henvende
sig til det overenskomstforberedende udvalg,
men man kan også fremsende sine synspunkter til Grethe Astrup, som så vil sende dette
videre på vegne af DAO.

Organisationens bestyrelse 2006/07
Overlæge Grethe Astrup (formand), Århus
Sygehus Nørrebrogade
Speciallæge, dr.med. Hans B. Andersen (kasserer), København
Speciallæge Poul Hansen (sekretær), Århus
Speciallæge Ivan Bo Nielsen, Frederikshavn
Referen: Poul Hansen

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag til
sagers behandling
Intet.
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Fællesmøde om Præhospital
behandling og transport af patienter
med Akut Koronarsyndrom (AKS)

mellem Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) OG DASAIM
Den 13. september afholdt de to selskaber
et fællesmøde med henblik på at forsøge at
samle erfaringer og viden samt udarbejde
fælles retningslinier for behandling og transport af patienter med AKS.
Bjarne Linde Nørgaard fra DCS startede
med at redegøre for status på telemedicinområdet: I et pilotprojekt lykkedes det at etablere
diagnose hos 86 % af patienterne. Sammenlagt gav det en forlængelse på 5 minutter at
opnå den præhospitale diagnose.
Der er imidlertid betydelige forskelle på
hvordan opgaven løses over hele landet. Dels
er der tale om et forholdsvis stort antal centre;
den telekardiologiske kompetence spænder
meget vidt - fra speciallæge til medicinstuderende. På landsplan er der forskellige kriterier
for teletransmission; det er ikke alle steder,
der kan foretages en direkte omvisitation af
patienten, når diagnosen er stillet. Der vil
være fuldt etableret landsdækkende telemedicinsk service med udgangen af 2006 og det vil
forkorte tiden til primær PCI. Aktuelt er der
17 centre med store regionale forskelle. En
centralisering af den telemedicinske service
diskuteres - der er 3.000 STEMI pr. år svarende til at hvert center har 4 transmissioner
pr. døgn. Der er forslag fremme om etablering
af et nationalt center, hvilket vil medføre at
centeret modtager 87 transmissioner pr. døgn
og dermed opnår stor erfaring.
Perspektiver:
• præhospital EKG kontinuerlig
transmission
• kontinuerlig ST-segment transmissioner

tegn på at en veluddannet redder med støtte
kan stille diagnose.
En læge lokalt sygehus: Johnston et al
Emerg Med J 2006 koster mellem 4-10 minutter på ”skadestedet” men reducerer time
to treatment.
At tidsfaktoren er væsentlig vises i Ortolani P et al Eur Heart J 2006 27: 1550-57 hvor
door to balloon tid > 3 timer => væsentlig
reduceret overlevelse og der spares omkring
2 timer ved primær visitation til PCI.

Behandling præhospitalt
ASA tidligt/sent i forløbet => dem, der får
ASA tidligt klarer sig bedre
Plavix tidligt/sent => ptt., der får forbehandling klarer sig lidt bedre. Dosis: ARMYDA
studie: 300 mg/600 mg opfølgning 30 dage =>
halverer endpoint hos dem, der får 600 mg.
300 – 600 – 900 mg: 900 mg er nok ikke meget
bedre end 600 mg.
Heparin? Der er en større del af ptt. der opnår fint flow i koronararterierne, hvis de er
behandlet med Heparin præhospitalt
Trombolyse er ikke velegnet, hvis man har
tænkt sig at lave PCI.
β-blokker skal kun gives på speciel indikation
Samlede anbefalinger:
• Acetylsalicylsyre 300 mg
• Plavix 600 mg
• Heparin 10 000 IE ved STEMI
• O2
• Nitroglycerin
• Analgetika

Observation og behandling,

Præhospital lægelig behandling,

Lene Holmvang, RH, DCS
Det vigtige er at sende den rigtige patient til
det rigtige sted og den rigtige behandling. Hun
redegjorde for undersøgelse, hvor man havde
ladet alarmcentralen forsøge at stille diagnose
ved hjælp af algoritme. Alarmcentralen stillede ikke diagnosen i ¼ af tilfældene.
Lader man ambulancereddere stille diagnosen: Van’t Hof et al Am Heart J 2006 måske

Troels Martin Hansen, Århus Lægeambulance, redegjorde for erfaringerne fra Århus; i 2005
kørte man 8228 gange, heraf 75% til sygdom.
Konklusionen på erfaringer fra Århus var:
- vigtigt med lægeledsagelse til smertebehandling og behandling af komplikationer
- kontakt til cardiolog bevirker at patienten
mødes i døren af cardiologen
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- udfordring: Kvalitetssikring og forskning
- udbredes via regionsstrukturen bør tilbydes en rendez vous ordning

Akut Koronar Syndrom rapporten,
Jens Flensted Lassen, formand for det præhospitale udvalg i DCS konkluderede ud fra
AKS-rapporten fra 2004 at:
Interhospital transport er et glemt område
- at større sygehusenheder
- at oprettelse af regioner
- at SST specialegennemgang
- => øget behov for interhospital transport
- stort akut behov for faglig rådgivning
som det er nu, er der 44 hospitaler med
akutfunktion, efter 1. januar 2007 bliver det
formentlig reduceret til 20 – 25.
Retningslinierne for AKS - diagnostik og
behandling kan ses på: www.cardio.dk
Hvad der mangler:
- krav til patienttriage og transport af kritisk
syge
- krav til interhospitaltransport af hjertepatienter
- krav til interhospitaltransport af børn
- udbygge samarbejde med præhospitale
anæstesiologer til rendez vous ordning

Fynske erfaringer,
Hans Henrik Jepsen, DCS
Redegjorde for organiseringen i Svendborg:
Ambulancen optager EKG, der transmitteres
- alle data står på det transmitterede EKG. Lægen dokumenterer tilsvarende modtagelsen,
så man kan kvalificere responstid, forgår ved
hjælp af et afkrydsningsskema.
Ved symptomer på STEMI da transport til
OUH center
Er patienten kritisk: chokeret - truende/manifest lungeødem - behov for ventilation bevidstløs - genoplivning - syst. BT < 90
- puls < 50
Er et af disse til stede er pt. ikke transportabel
uden læge - og køres til tidsmæssigt nærmeste sygehus, herefter transport med læge.
Resultater - fra 17. januar 2005 - 17. januar
2006
671 mænd - 477 kvinder. Cirka 85% transportable; 9 ptt. ikke transportable
1 patient død inden transport: 86-årig mand
med svær COLD, nyresvigt, creatinin 700, 3

tidl. AMI. Konklusionen fra Svendborg var, at
organisationen fungerede tilfredsstillende.

Transport af AKS patienter i Arendal,
Norge, Lars Knudsen
svær geografi, lille befolkningsgrundlag.
Gjorde rede for at alle led i kæden skal
fungere: tidlig førstehjælp - god alarmering
- velfungerende AMK - velfungerende ambulancetjeneste - velfungerende modtagelse
på sygehuse
Der er 12 - 17 000 AMI pr. år i Norge, 3 - 5000
dør af cardielle årsager. Velfungerende redningskæde kan reducere tidstab. Endvidere
betydning af AED.

Juridiske aspekter, Ulla Hybel, cand. jur.
Etisk råd
Der eksisterer ikke særlige regler vedrørende
telemedicin. Bekendtgørelse vedrørende ambulancepersonale.
Hvordan data skal behandles; information
af ptt. Hvordan udveksler vi informationer,
journalføring. Har rådgivende læge en journalføringspligt?
Hvor placeres ansvar: ledelsesansvar,
reddernes lægelige ansvarlige, ledelse på
afdelingen. erstatningsansvar - præhospitalt
er omfattet af patientforsikringen uanset
hvem, der forvolder skade. Regionsansvar
- specielt ved transport mellem regioner. Alt i
alt mange områder, hvor ansvarsfordelingen
ikke er klart beskrevet.
Sundhedsvæsenets patientklagenævn
- man kan klage over alle. Hver person vil
blive selvstændigt vurderet ud fra deres kompetencer/niveau. Konsekvens af manglende
journalføring.
Herefter var der en længere debat om, hvordan man fremover kan organisere sig. Vigtigt
at se på at få den bedst mulige behandling
til patienterne ved transporter. Hvad er det
for nogle transporter man kan sende ambulancebehandlere med og hvor skal man
have støtte? Den organisatoriske opbygning i
landet er meget forskellig, men det er vigtigt
at man holder sig for øje at skabe de bedste
forhold for patienterne.
Mødet endte med at stille forslag til de to
selskaber om nedsættelse af arbejdsgruppeselskaber til at lave retningslinier for dette
område.
Susanne Wammen

7. FAPA KONGRES,
29. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2006
Kongressen for Foreningen af Praktiserende Anæstesiologer var i år henlagt til Sallingsund Færgekro. Karsten Bjerre-Jepsen
havde gjort et gedigent forarbejde som kom
de 15 deltagende speciallæger til gavn.
Fredag eftermiddag var delt op i to emner,
akupunktur og postoperativ smertebehandling af børn.
Speciallæge Inge Sandal Jeppesen (Frederiksberg) fortalte om hvordan hun på
baggrund af deltagelse i kurser i DK samt
England kom i gang med akupunktur som
smertebehandling. Først som ansat på en
anæstesiafdeling, hvor det primært var patienter (få) med kroniske smertetilstande.
Fra 2004 som speciallæge i egen praksis,
hvor patienterne er flere og med varierende
smertetilstande. At anvende akupunkturen
i de rigtige situationer blev debatteret. Hun
er uddannet i og anvender akupunktur efter
”vestlige” standarder.
Speciallæge Ivan Nielsen (Frederikshavn)
fortalte om sin uddannelse i akupunktur,
som bl.a. indbefattede klassisk akupunktur,
som han siden har suppleret med kurser i
England (Palle Rosted). Egentlig anvendelse
af den opnåede viden var i starten afgrænset
til familie og venner/bekendte, men han har
taget akupunkturen op som et ligeværdigt
behandlingstilbud i sin praksis. Der blev
lejlighed til korte øvelser med nåle for de,
der havde lyst.
Efterfølgende drejede debatten sig om,
hvor stor en plads akupunkturen har / bør
have i den akutte såvel som den kroniske
smertebehandling i forhold til anvendelse af
blokader og ordination af analgetika.
Under hele den 3 timer lange session var
der hyppige indlæg fra tilhørerne med egne
erfaringer samt metoder, hvilket gjorde sessionen yderst interessant.
Overlæge Jane Andersen fra Skejby sygehus kom med nogle udmærkede bud på hvordan man smertestiller børn postoperativt,
hvilket forsamlingen udviste stor interesse
for. Særlig relevant for alle, da den (forhåbentlig) nye overenskomst åbner mulighed
for at give anæstesi til større indgreb i spe-

ciallægepraksis end tilfældet er i dag. De
informative slides vil senere blive sendt på
fil til alle medlemmer.
Lørdag formiddag havde tre emner:
Ole Berner (Ballerup) gav forsamlingen et
historisk oprids af det at være pioner inden
for et område. Hvordan det utænkelige - at
bedøve uden for hospitalets trygge mure udviklede sig fra et eksperiment til en levevej
for 25 fuldtids - og 25 deltids speciallæger i
anæstesi.
Man startede med at bedøve indsatte fra
et fængsel når de kom til tandlæge, og siden
hen kom gennembruddet da man bedøvede
børn hos ørelægerne. I starten vidste de ikke
om de var købt eller solgt, men i dag kan
man vist konstatere at anæstesi i speciallægepraksis et kommet for at blive og blive
videreudviklet.
Ole Berner (Ballerup) fortalte levende og
meget instruktivt om blokadebehandling i
speciallægepraksis. Hvordan den kan anvendes såvel symptomlindrende som diagnostisk. Der blev undervejs tid til at levere
”opskrifter” på såvel indhold af blokaden som
regulære anvisninger - ”How to do it”.
Hans Ersgaard (Esbjerg) gjorde rede for
muligheden for at give smertebehandling til
DRG takst. Baggrunden er de voldsomme
ventelister til de etablerede tværfaglige enheder i landet. Såfremt man kan levere den
samme tværfaglighed i speciallægepraksis(i
samarbejde med andre) er dette nu en mulighed. Det kræver en aftale med Amtsrådsforeningen. Han redegjorde for egne erfaringer.
Der udspandt sig en diskussion om, hvordan
det i praksis lader sig gøre. Man er vidende
om at der er andre speciallæger i faget på
banen med konkrete tilbud til ventelistepatienter.
Eftermiddagen stod i overenskomstens tegn:
Poul Hansen (Aarhus) har siddet med i forhandlingerne med amtsrådsforeningen og
Sundhedsstyrelsen om en modernisering af
specialet. Der har været nogle knaster undervejs, men alle er nu ryddet af vejen, og
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NATIONAL MEDICAL CENTER I SEOUL:
MISSION ACCOMPLISHED
I økonomiske opgørelser er det vanskeligt at
se en positiv effekt af dansk ulandsbistand.
Det kan være rimeligt at fremhæve National
Medical Center (NMC) i Seoul, Korea, der var
sin tids største projekt og måske det mest
vellykkede. Baggrunden var Korea-krigen
1950-53, hvor Norge med NORMASH (19511954) og Sverige i regi af Røde kors (19501957) deltog i FNs indsats mod Nordkoreas
invasion af Sydkorea, hver med et lazaret,
der hver behandlede henholdsvis 70.000 og
2 mill patienter. Danmark deltog med det fra
Kim Larsens så kendte sang hospitalsskib
Jutlandia, der behandlede 15 .000patienter.
Efter krigen bad Korea om, at den skandinaviske indsats kunne fortsættes i Seoul,
der gennem fire erobringer var blevet helt
udslettet. Det blev besluttet at udbygge Seoul
City Hospital nær Dongdaemun (Øst porten)
til et hospital af skandinavisk standard. I
1958 blev NMC indviet med 462 senge af
daværende præsident Syngman Rhee efter
en proces, der var fælles for FN (UNKRA;
45% af udgifterne), de skandinaviske lande
(38%) og Korea (17%).

beskrivelsen af det moderniserede speciale
er godkendt af begge parter. Man afventer
en regulær forhandling mellem FAPS og
Amtsrådsforeningen/Danske regioner, før
man kan sige at det hele er faldet på plads.
Peter Haahr (FAPS formand) havde fundet
tid til at komme og runde debatten om specialemodernisering og overenskomst af. Der
er næppe tvivl om at overenskomsten bliver
fornyet, men belært af tidligere oplevelser
vil man ikke sætte dato på. Et faktum er
dog at der skal holdes møde med modparten
25.10.2006, hvor det udelukkende er økonomien der behandles, idet selve moderniseringen
af specialet ar godkendt af begge parter.
Efter et godt arrangement var der efterfølgende enighed om at kongressen gentages
næste år. Der blev givet bud på interessante
emner samt geografi, så Karsten Bjerre-Jepsen har noget at arbejde med frem til næste
kongres som finder sted i september 2007.
Carl Johan Erichsen
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I fem år blev hospitalets afdelinger ledet af
to skandinaviske chefer samt af skandinaviske sygeplejersker og med en fælles skandinavisk-koreansk administration. Efter fem år
blev kontrakten forlænget til at omfatte én
skandinavisk chef for afdelingerne og med en
glidende overgang til koreansk ledelse.
Ved sin indvielse var NMC det førende
hospital i Korea og tilbød behandling i alle
lægelige specialer. Omkring 1990 var det
også intentionen, at hospitalet skulle påtage
sig transplantationskirurgi, men i mellemtiden var non-profit private hospitaler blevet
etablerede med indtil 2000 senge af koncerner
som Hyundai og Samsung, og også universitetshospitalet i Seoul var blevet udbygget
til mere end 1000 senge.
I stedet for at etablere transplantationskirurgi på NMC blev dets læger rekrutteret til at
initiere behandlingen på de større hospitaler.
På 18 hospitaler udføres nu 650 nyre- og
levertransplantationer, hvoraf 96% er på
levende donorer (familietransplantationer).
Denne virksomhed sker på baggrund af en
befolkning på ca. 42 mil og dermed af samme
størrelsesorden som i Danmark.
NMC er blevet udviklet i andre retninger,
men deltager selvfølgelig i donor-programmet. Hovedbygningen på 6 etager, der dengang var Seouls største, er blevet udbygget
med en tilsvarende bygning på tværs af den
oprindelige, og bygningen, hvor det skandinaviske personale var indkvarteret, er som
planlagt blevet inddraget i hospitalet. Her
findes nu et NMR center til billeddiagnostik
og en afdeling for traditionel (kinesisk) medicin, og hospitalet har nu 750 senge.
NMC har fortsat et tilbud om behandling
i alle specialer, men konkurrencen fra de
større hospitaler er stigende (“big problem”).
Med etablering af et hurtigtog til den sydlige
havneby Busan er der et udbredt ønske fra
patienterne om at blive behandlet på de store
hospitaler uanset, hvor de er beliggende.
Moderne administration genkendes på
NMC med formulering af en mission og en
vision, der omfatter behandling af ældre patienter og respektere deres ønske om tilbud
i traditionel medicin. Ældrebyrden bliver

også i Korea stor med måske verdens laveste
fødselsrate på omring 1.
Med udbygning af hospitalssystemet i
Korea til omkring 290 hospitaler med mere
end 300 senge og med specialiserede klinikker til f. eks. knæalloplastik (knæproteser)
med indtil 70 senge, har der været planer om
at nedlægge NMC. Det blev opgivet i 1997,
og i stedet er NMC blevet udbygget med
et sygeplejerskeakademi i en ny 9 etages
bygning. Det er dog fortsat et problem, at
hospitalet ikke deltager i den prægraduate
undervisning, og at der ikke findes faciliteter
til eksperimentel forskning.
NMC vil nu overleve sit 50 års jubilæum,
men det er besluttet, at der skal opføres et
nyt stort hospital på grunden. Eventuelt vil
dette blive effektueret som de øverste etager
i et højhus med forretninger i de underste
etager. Sygehuset er beliggende i et kvarter, der forvandles fra tøjmarked til at være
domineret af store modehuse. Hvor NMCs
hovedbygning som sagt var den højeste i Seoul i 1958, er den nu omgivet af 15-30 etagers
huse. Der bygges stadigt over alt i byen, og
endnu et stort modehus er under opførelse
i den umiddelbare nærhed af NMC. Seouls
største hus er nu på 66 etager. Alternativt
vil NMC finde en ny grund f.eks. i forbindelse med, at centraladministrationen flyttes
200 km syd for Seoul 2012 - 2020. Dermed
vil en æra i koreansk hospitalshistorie og i
skandinavisk ulandsbistand være afsluttet
efter, at formålet med at uddanne koreansk
personale er gennemført som illustreret ved,
at det var læger fra NMC, der etablerede
transplantationskirurgien i Korea.
Udvekslingen mellem læger fra Korea og
Skandinavien er ikke ophørt med afviklingen af den skandinaviske ledelse på NMC.
Gennem den Koreansk- Skandinaviske Fond
er ca. 4 læger fra NMC årligt på besøg på
skandinaviske hospitalsafdelinger bl.a. på
baggrund af overskuddet fra den skandinaviske kantine (“Skandinavien Club”) og med
en samarbejdsaftale med Rigshospitalerne i
Oslo og København samt Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Omvendt er det et ønske,
at skandinaviske læger igen besøger NMC,
hvor indgangen er forsynet med FNs og de
skandinaviske landes flag sammen med det
koreanske. Debat hæfter sig ofte ved det, der
ikke går glat. Korea er et eksempel på, at

hjælp til et udviklingsland fører til udvikling.
Tidligere præsident Park udviklede koreansk
økonomi gennem fortløbende femårsplaner
med definerede satsningsområder og gradvis
liberalisering af handelen, efterhånden som
hver sektor blev konkurrencedygtig. For
tiden er det påtænkt at liberalisere hospitalsvæsenet for at imødegå, at patienterne vælger
behandling på udenlandske hospitaler.
Men udviklingen er ikke kommet af sig
selv. Med en arbejdsdag på 10-12 timer har
koreanerne ikke alene formået at afholde
De Olympiske Lege i 1988 og VM i fodbold
sammen med Japan i 1992, men de har også
vundet det “olympiske mesterskab” i teknisk
udvikling 11 år i træk.
Muskelcenteret på Rigshospitalet har også
bidraget til samarbejdet mellem Korea og
Danmark. Kim Chang (efternavnet først)
afsluttede i 1992 sin ph.d.-uddannelse her,
og han har siden etableret et biokemisk laboratorium på sportsuniversitetet i Seoul.
Til oktober står han for en stor international
kongres “Biochemistry of Exercise” og benytter sin ferie til at uddanne professorerne på
det tilsvarende universitet i Ho Chi Min City
i Vietnam, hvor enhver akademisk aktivitet
ophørte i forbindelse med Vietnamkrigen.
Engagementet illustrerer, at koreanerne er
bevidste om den hjælp de modtog, da samfundet lå i ruiner, og at hjælpen skal gå videre.
Formentlig har det haft betydning for den
rolle, som NMC har haft i det koreanske sygehusvæsen, at både planlægningen og driften
af hospitalet fra begyndelsen var et fælles
ansvar. Dette også selvom et samarbejde
mellem fem parter (Korea, FN og de skandinaviske lande) til tider har givet anledning til
problemer. Det har uden tvivl også været af
betydning, at det var planlagt, hvordan Korea
skulle overtage NMC, selvom den oprindelige
plan blev udskudt i fem år.
Med den tekniske snilde, som Korea repræsenterer på områder strækkende sig
fra bygning af skibe og havne til avanceret
elektronik og beklædning er det en enestående chance at dyrke den goodwill, som de
skandinaviske lande har i Korea. Et sådant
fortsat samarbejde vil kunne være til gensidig inspiration også fordi sprogbarrieren til
engelsk er under hastig afvikling på begge
sider af det asiatiske kontinent. Med frygten for udbredning af den amerikanske fed-

meepidemi til Danmark er det interessant,
at et land, der har bevaret en kost baseret
på grøntsager, ris og suppe, stort set ikke
har overvægtige personer. Dermed er den
koreanske befolknings helbredstilstand en
model for, hvad der kan opnås med omlægning af kosten i Danmark. Omvendt findes
der kun cykelstier i de nye kvarterer i Seoul
syd for floden Han, og motion på recept er et
ukendt begreb. På NMC ligesom i Kina kan vi

lære betydningen af anstændig påklædning
af patienter på et tidspunkt, hvor betydningen af tidlig mobilisering efter operationer
står klart. Når udviklingshjælp er hjælp til
selvhjælp, er der et potentiale for gensidigt
udbytte som eksemplificeret ved NMC i det
små og i stor skala med Marshall-hjælpen til
Europa efter anden verdenskrig.
Niels Henry Secher

Fri
luftväg.
Fri luftväg.
DEN SVÅRA LUFTVÄGEN – ALTERNATIVA STRATEGIER
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vid ÖNH- och Plastikkirurgi

Kursen belyser perioperativa luftvägsstrategier vid specifika
kliniska tillstånd och akut trauma samt aspekter på utbildning och samverkan med
utgångspunkt från såväl egna fallpresentationer som kursmaterial, föreläsningar, diskussioner,
hands-on- och simuleringsövningar.

9-11 maj 2007.
Mitt i Öresund.
9-11 maj 2007.
Igen.
Mitt i Öresund.
Igen.

Kursavgift SEK 3 750.- (SFAI-medl) resp 3 950.(övr) och internatkostnad SEK 3 400.- exkl moms
inkluderar kursmaterial, logi i dubbelrum
(enkel standard), måltider, måltidsdrycker, kaffe, guidning, cykelhyra samt
färja och flygbuss.
Anmälan till jonas.akeson@med.lu.se
senast fredagen den 16 mars 2007.
Varje anestesiolog kan samtidigt
anmäla en anestesisjuksköterska från den
egna kliniken. Kursplatser
fördelas i turordning.Vid ev
överteckning ges anestesiologer
företräde. För mer information kontakta
kurssekreteraren 040-33 19 56.

Sista anmälningsdag 16 mars.

Catarina Hallén, ordförande SFAI-ÖP
Rose-Marie Stiller, kurssekreterare
Jonas Åkeson, kursledare

Sista anmälningsdag16 mars.
www.sfai.se
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UDDELING FRA FONDE
Oberstinde Jensa la Cours Legat:

DASAIMs Forskningsinitiativ

Kirsten Møller bevilges kr. 10.000,- til projektet ”Hjernens blodtilførsel, stofskifte og udskillelse af signalstoffer under hypoxi og
endotoxinæmi”.
Lise Schlünzen modtager kr. 8.000,- til projektet ”Fokale cerebrale
ændringer i glukosemetabolisme ved overgang fra vågen til bevidstløs tilstand”.

Kurt Espersen modtager kr. 50.000,- til projektet ”Prostacyklins,
PGI2, trombocytaggregationshæmmende effekt bedømt med tromboelastografi”.
Christian Sylvest Meyhoff modtager kr. 50.000,- til projektet ”Perioperativ iltfraktion - effekt på kirurgisk sårinfektion og pulmonale
komplikationer efter abdominalkirurgi (PROXI-forsøget)”.
Lise Schlünzen modtager kr. 50.000,- til projektet ”Fokale cerebrale
ændringer i glucose metabolisme under sevofluran anæstesi”.
Lars Hyldborg Lundstrøm modtager kr. 25.000,- til projektet ”Danish Anaesthesia Database and prediction of the difficult intubation
(DIFINTU-studiet)”.
Jeppe Sylvest Nielsen modtager kr. 25.000,- til projektet ”Lymfocyt
apoptoses påvirkning af endotoxin, insulin og glukose”.

Dansk Selskab for Anæstesiologi
og Intensiv Medicins Fond
Der doneres kr. 5.000,- til Frank Pott og Ann Kathrine Demény til
projektet ”Fysostigmin til multimodal postoperativ analgesi”.

Holger og Ruth Hesses Mindefond
Rasmus Haarup Lie, læge, stud.ph.d., har til støtte for sit projekt
”Postkonditionering af grisens hjerte - kort og langtidseffekt. Betydningen af hjertehypertrofi for effekten af postkonditionering opnået
ved gentagne afbrydelser i reperfusionen” modtaget kr. 25.000,Anne Barklin, læge, stud.ph.d., har til støtte for sit projekt ”Hjernedød og systemisk inflammation. Etablering af en grisemodel med
henblik på intervention” modtaget kr. 25.000,Lotte Ebdrup, læge, stud.ph.d., har til støtte for sit projekt ”Statins
effekt på akut endotoxæmi, undersøgt i et eksperimentelt studie”
modtaget kr. 20.000,Andreas Eversbusch, læge, har til støtte for et studie/praktikophold
på Tygerberg Hospital i Sydafrika med henblik på at dygtiggøre
sig inden for behandlingen af svært tilskadekomne modtaget kr.
5.000,-

Lippmann Fonden
Per Bredmose modtager kr. 25.000,- til støtte til udlandsophold i
hhv. Australien og London mhp. dygtiggørelse indenfor det akutmedicinske område.
Mads Rasmussen modtager kr. 25.000,- til støtte til ophold på
Royal Adelaide Hospital, Australien i forbindelse med udførelse af
dyreeksperimentelt studie.

Sophus Johansens Fond
Støtte herfra blev tildelt Lise Schlünzen.

UDDELING AF PRISER OG LEGATER PÅ ÅRSMØDET
ACTA Foredragskonkurrence 2006

DASAIMs Uddannelsespris 2006

1. præmien på kr. 5.000,- blev vundet af Nikolaj Bang Foss for foredraget om ”Fascia iliaca compartment blockade for acute pain control
in hip fracture patients: A randomized, placebo controlled trial”.
2. præmien på kr. 3.000,- blev vundet af Lars K. Hansen for fremlæggelsen af projektet ”Do selective lung recruitment maneuvers
affect hemodynamics at severe hypovolemia?”.
3. præmien på kr. 2.000,- vandt Steffen Christensen for foredraget
”Prehospital use of statins and short- and long-term outcome of
intensive care - a Danish cohort study”.
Steffen Christensen vandt ligeledes publikumsprisen på kr. 2.000,Prisen på kr. 2.000,- for bedste poster blev vunder af Per Bredmose
for præsentation af posteren ”Endotracheal tube cuff pressures following inflation with air or saline to achieve minimally occlusive
volume”.

Var igen i år sponsoreret af GlaxoSmithKline, som sammen med FYA
overrakte prisen til Anæstesiologisk afd., Storstrømmens Sygehus,
Næstved. Prisen er på kr. 10.000,-
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DASAIMs Smertepris 2006
Var sponsoreret af norpharma og blev overrakt til overlæge Gitte
Handberg, Tværfaglig Smerteklinik, Odense Universitetssygehus.
Prisen er på kr. 10.000,-

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.

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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Aim and Content
This course covers important theoretical and practical aspects of methods in integrative human
cardiovascular studies. The purpose is to provide the participants with knowledge of advantages and
pitfalls of these methods during morning lectures and to demonstrate methods and allow participants
hands-on experience during afternoon practical sessions. Complete course program: www.dacra.dk
Participants
20-30 PhD-students. The course is specifically designed for young researchers performing studies in
humans.
Form:
19 morning lectures. 17 hours of afternoon demonstrations and practical work. 2 workshops. Participant demonstrations. Homework required.
Teaching Language: English.
Course Directors
Niels H. Secher, MD, DMSc, Department of Anaestesia, The Abdominal Centre, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark. Tel: +45 3545 2242.
Mikael Sander, MD, PhD, Aviation Medicine, The Heart Centre, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark. E-mail: sanders@dadlnet.dk
Teachers
International capacities (In 2006 these were Peter Raven, Michael Joyner, Jerome Dempsey, Ben
Levine, Craig Crandall, Chet Ray, Scott Smith, and Dick Greene from USA; Gunnar Wallin from Sweden;
Wouter Wieling and Johannes van Lieshout from Holland). The experts will lecture along with local
speakers and also participate in the afternoon sessions.
Date: 6 Days, Sunday, May 6th - Friday, May 11th, 2007.
ECTS: 4,0. Knowledge review on the last day.
Place: Rigshospitalet and Panum Institute, Copenhagen, Denmark.
Course Fee: DKK 12.500 (EUR 1700). No fee for registered Danish PhD-students.
Course Secretary
Mikael Sander, MD, PhD, Aviation Medicine, The Heart Centre, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark. E-mail: sanders@dadlnet.dk
Registration: Bye e-mail or fax to the course secretary before March 1st 2007.
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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

Stemningsbilleder fra Årsmødet
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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

5. thoraxanæstesiologiske Symposium
”Invasiv kardiologi og assist samt
minimal-invasiv kirurgi”
Fredag den 23. marts 2007, kl. 13.00-18.00
gentofte Hospital, Store auditorium

1.00 - 14.0

Invasiv kardiologi
Moderatorer: Peter Bo Hansen og Claus Andersen

1.00 - 1.0
1.0 - 1.4
1.4 - 14.0
14.0 - 14.0

Velkomst. v/Eigil Nygård, Gentofte Hospital
Impella. v/Christian Hassager, Hjertecentret, Rigshospitalet
Perkutan transluminal AVR. v/Henning Rud Andersen, Kardiologisk afd., Skejby Sygehus
Anæstesiologiske aspekter ved perkutan transluminal AVR. v/Christian Lindskov, Skejby Sygehus

14.0 - 1.0

Kaffepause og udstilling

1.0 - 16.4

Minimal-invasiv kirurgi
Moderatorer: Jesper Pedersen og Eigil Nygård

1.0 - 1.0
1.0 - 16.0
16.0 - 16.40

Minimal-invasiv aortaklap-kirurgi. Kosmetik?
v/ Signe Foghsgaard og Henrik Kjærgaard, Thoraxkir. afd., Gentofte Hospital
Minimal-invasiv hjertekirurgi: Robot/MIDCAB. v/ Susanne Holme, Gentofte Hospital
Anæstesi til minimal-invasiv hjertekirurgi. v/ Kim Fruergaard, Gentofte Hospital

16.4 - 17.1

Kaffepause og udstilling

17.1 - 18.00

Stentbehandling af dissekerende thorakale aneurysmer
v/ Svend Just, Radiologisk afd., Gentofte Hospital
efter symposiet er der festmiddag på restaurant Saison, Strandvejen 203, Hellerup

Mødeafgift: Symposium kr. 0,- Middag kr. 10,- Overnatning Hellerup Park Hotel kr. 0,- Samlet pakke kr. 1.000,Bindende tilmelding: Senest torsdag d. 1. februar 007 til sekretær Hanne Hjæresen, hahj@gentoftehosp.kbhamt.dk
Beløbet bedes indsat på konto: 4760 - 47600470 med angivelse af navn og adresse.

DT - Danske Thoraxanæstesiologers Årsmøde
Lørdag den 4. marts 007, kl. 0.00 - 1.00
Hellerup Park Hotel
Mødet henvender sig til alle fastansatte læger ved thoraxanæstesiologiske afdelinger. Ingen mødeafgift.
Bindende tilmelding af hensyn til frokost senest torsdag d. 1. februar 007 til hahj@gentoftehosp.kbhamt.dk
Dagsorden:
Carl Johan Jacobsen: EACTA
Kort orientering fra centrene
Smileys: Karaktergivning i sundhedsvæsenet. Smileys på baggrund af Dansk Hjerteregister. v/ Poul Erik Mortensen,
Dansk Thoraxkirurgisk Selskab og Per Føge Jensen, Gentofte Hospital
Efter mødet er der frokost kl. 1.00 - 1.00.

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

Symposium for alle anæstesilæger og -sygeplejersker
den 14. marts 2007, kl. 16.00-19.00
Auditorium 1, Rigshospitalet

Adipositas
- et samfunds- og sundhedsproblem

Formål

Symposiet behandler overvægtsproblematikken ud fra en generel samfundsvinkel,
en fysiologisk-endokrinologisk vinkel samt en anæstesirelateret vinkel.

Program

Introduktion
v/ Anne Marie Sørensen og Jakob Vedtofte, Rigshospitalet
Epidemiologi: Hvordan er udviklingen på verdensplan. Årsager - hvad koster det/økonomisk
synsvinkel
v/ Christan Meyhoff, Rigshospitalet
Metabolisme: Hvad sker der i kroppen?
v/ Steen Madsbad, Hvidovre Hospital
· Fysiologiske ændringer hos den overvægtige · Præoperativ vurdering
· Perioperative udfordringer
v/ Louise Rovsing, KAS Glostrup og Lisbet Ravn, Hvidovre Hospital
Paneldebat og debat med salen
Afrunding
v/ Jørgen Viby Mogensen, Rigshospitalet
Ca. 19.00 er UFU vært ved et let traktement
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afd. for Uddannelse, Forskning og Udvikling i anæstesiologi på Rigshospitalet
er gratis og alle er velkomne!
nødvendig. Skriv inden d. 1. marts 2007 til Tina Calundann
e-mail: tina.calundann@rh.hosp.dk (tlf. 3545 6602)

DASAIMs officielle
e-mailadresser
Nordisk diplomuddannelse i
Pædiatrisk Anæstesi & Intensiv Terapi
Et antal uddannelsesstillinger under SSAI med henblik på erhvervelsen
af en 1-årig diplomuddannelse i pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi
bliver i starten af 2006 opslået i Acta Anaesthesiologica Scandinavica til
besættelse den 1. september 2007.
Uddannelsen varer 12 måneder, heraf skal mindst 3 måneder primært
være tilknyttet intensiv terapi af børn. Desuden indgår der i uddannelsen
1 måneds udlandsophold ved et af de i ordningen omfattende nordiske
centre. I de 12 måneder er der desuden indlagt 3 obligatoriske kurser
af i alt 4 dages varighed. Kurserne vil omhandle såvel basal pædiatri
(fysiologi, farmakologi, mv.) som pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi.
Kurserne afholdes på skift i de 5 nordiske lande. Målet med uddannelsen
er ikke at uddanne superspecialister i anæstesi og intensiv terapi indenfor børneområdet, men snarere at medvirke til at højne det generelle
nordiske niveau indenfor pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi.
Det totale antal stillinger om året er 10-14, fordelt på følgende lande:
Sverige 3, Finland 3, Norge 2, Danmark 3 og Island 0-2. Uddannelsesstillingerne er placeret på følgende hospitaler: Norge: Rikshospitalet og
Ullevål i Oslo; Sverige: Astrid Lindgrens Barnsjukhus (Stockholm),
Barnsjukhuset (Lund) og Dronning Silvias Barnsjukhus (Göteborg); Finland: Børnehospitalerne i henholdsvis Helsinki, Oulu og Turku; Danmark:
Rigshospitalet i København, Skejby Sygehus i Århus og Odense Universitetshospital, samt endelig Island: Landsspitalet i Reykjavik.
Hvem kan ansøge?
Målgruppen er yngre nordiske speciallæger i anæstesiologi og intensiv
terapi med dokumenteret interesse indenfor anæstesi og intensiv terapi
af børn.
Hvad skal man gøre?
For at komme i betragtning skal interesserede kursister kontakte
klinikchefen på en af de anæstesiologisk/intensiv afdelinger, som
er omfattet af ordningen. I Danmark skal man kontakte den ledende
overlæge på de implicerede afdelinger, og i samarbejde med denne
indsendes herefter en formel ansøgning med et registreringsskema + CV
til nedenstående adresse. Den pågældende afdeling forpligter sig med
den ledende overlæges underskrift til klinisk, finansielt, mv. at støtte
ansøgeren i de 12 måneder uddannelsen pågår.
Er du interesseret, så kontakt:
Overlæge Tom G. Hansen - Anæstesiologisk Intensiv afd. V
Odense Universitetshospital - 5000 Odense C
Tlf. 6541 3812 - Fax 6611 3415
Email: tom.g.hansen@ouh.fyns-amt.dk
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bestyrelsen@dasaim.dk

Anæstesiudvalget
anaestesi_udv@dasaim.dk
Børneanæstesiudvalget
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk
Efteruddannelsesudvalget
efterudd_udv@dasaim.dk
Intensiv medicin udvalg
intensiv_udv@dasaim.dk
IT udvalg

it_udv@dasaim.dk

Kronisk smerteudvalg
kronisk_smerte_udv@dasaim.dk
Neuroanæstesiudvalg
neuroanaestesi_udv@dasaim.dk
Obstetrisk anæstesiudvalg
obstetrik_udv@dasaim.dk
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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
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Kommende DASAIM Årsmøde
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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Livet kan være så let, når
man har den rigtige partner
Hvert minut tæller ved Critical Care Testing. Med cobas b 221 systemet får du et blodgasinstrument,
som kan tilpasses behovene på enhver hospitalsafdeling. cobas b 221 er let at betjene og kræver
minimal vedligeholdelse, hvilket er af afgørende betydning for hurtige beslutninger om behandling.
Med cobas b 221 får du den fleksibilitet, du behøver, så du i den sidste ende får mere tid til patienten.
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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)

