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A propos kommer vi til at skrive historie i disse år som aktører i implementeringen af regionsdannelsen. Den er, som jeg ser det, den største reform
af den politiske ledelse af landet siden enevoldsregeringsakten fra 1661. En
omfattende centralisering af magten omkring – ja, dengang var det Frederik
d. 3., og i dag, ja så er det finans-, indenrigs- og sundhedsministerierne.
Det drejer sig bl.a. om sygehusene, om specialerne, om akutberedskabet
og om flytning af ressourcer.
DASINFO er måske ikke det hurtigste medie, men så er der muligheden
for at oprette et emne på DASAIMs hjemmeside under ”Debat”. Men også
hér på DASINFOs sider kan I ytre jer om disse meget vigtige emner, for
både lederne på hospitalerne og selskabet deltager i arbejdet, bl.a. via de
sundhedsfaglige råd eller via specialegennemgangen.
Så kom nu ud af busken, og skriv det du mener.

Krasse hilsner
Redactueren
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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.

INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG
Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet 8.-10. november 2007
i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
• ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence – fredag d. 9. november 2007
• udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag?
• ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen

ACTA Foredragskonkurrence:
De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Scandinavian Society
of Anesthesiology and Intensive Care (SSAI) på:
1. præmie kr. 5.000,00 • 2. præmie kr. 3.000,00 • 3. præmie kr. 2.000,00

Posterkonkurrence: Bedste poster præmieres med kr. 2.000.Publikumspris:

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

Novo Nordisk’s Innovationspris 2007:
DASAIM modtager igen i år en donation fra Novo Nordisk således at vi også i 2007 har mulighed for at
uddele Novo Nordisk’s Innovationspris i forbindelse med fremlæggelse af videnskabelige arbejder på
årsmødet 2007. Prisen består af en hæderspris på dkr. 10.000,- og hertil et rådighedsbeløb på yderligere
dkr. 10.000,- som kan bruges til studiebesøg eller præsentation af videnskabelige arbejder ved udenlandsk
kongres eller lignende.

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

Abstracts inddeles i:
1. Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere arbejdet
2. Introduktion 3. Metoder 4. Resultater 5. Diskussion 6. Konklusion 7. Maks. 2 figurer eller tabeller 8. Maks. 3 referencer
Abstracts må max fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste
o.lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstractsform på www.dasaim.dk til DASAIMs sekretariat
senest d. 5. august 2007.
Forfattere, hvis abstract udvælges til foredragskonkurrencen vil, for at sikre en glat afvikling af konkurrencen, blive anmodet
om at præsentere deres foredrag som Power-Point-præsentation, medbragt på memory stick eller CD. Organisationskomiteen vil
tilse, at der forefindes bærbar PC med CD-Rom-drev.

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen:
Tidligere publikation: Bidragene må ikke tidligere have været offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift, men
må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster.
Vurdering:
Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesiologi og intensiv terapi:
Emnet:
Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt?
Problemformuleringen: Klar og velvalgt?
Metoder:
Relevante, veludformede? Etiske problemer?
Resultaterne:
Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget?
Konklusionen:
Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?
Fremstillingen:
Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

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

Organisationskomitéen
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Tror du eller ved du?
DAINTEL CIS* de første og mest omfattende
fagmoduler til intensivafdelinger i Danmark.

”

...leverer alle relevante behandlings – og driftsmæssige data, [...] en forudsætning for en optimal
faglig og økonomisk drift af en intensivafdeling.

“

”

Systemet er brugervenligt, overskueligt og
overordentlig let at betjene.

“

Rekvirer vores brochure... info@daintel.com
* Critical Information
System

Daintel

Rued Langgårdsvej 7, 5te

2300 København S Tlf: +45 7027 4470

www.daintel.com

AnæSteSIologI MeD HoveDet neDAD
– TIL LANDS, VANDS, SANDS OG I LUFTEN
”Gdajmajthauyagøjn*? I am Dr Buggerlugs
from Dingo Creek Hospital, and I have kind
of a problem with a patient”. Klokken er
absolut midt om natten, og jeg har kastet
mig vandret gennem luften for at nå at
tage telefonen, inden den ringer videre
på den røde linje på intensivafdelingen,
og samtidig vågne tilstrækkeligt til at
aflevere min indgangsreplik: ”RAH Mediflight Retrievals, Dr Moller speaking…”
På den skrattende linje skal man spidse
øren for at høre, hvad problemet nøjagtigt
handler om; selv hvis linjen ikke skratter,
kan det være svært nok at få begreb om
problemets karakter og omfang fra den
(udenlandske eller meget australsk talende
– det er lige vanskeligt at forstå, jf. ovenfor)
læge i Dingo Creek. Dingo Creek er betegnelsen for hvor som helst i outbacken;
ligesom de fjerneste grønlandske bygder
forudsætter en ansættelse som læge i Dingo Creek en betydelig erfaring og i hvert
fald en vilje til at lade sig udsætte for lidt
af hvert mht. chirurgia (og anaesthesiologia) minor og undertiden major… Skulle
problemet vise sig at overstige den lokale
kapacitet og erfaring, er det til gengæld
min og mine kollegers opgave at rådgive
om midlertidige løsningsmuligheder og
sørge for transport under ledsagelse af
læge (dvs. os) og sygeplejerske (også os)
til definitiv behandling på et større sygehus, oftest Royal Adelaide Hospital (RAH),
det 700 senge store hospital, hvor jeg p.t.
aftjener de sidste tolv måneder af den danske speciallægeuddannelse i anæstesiologi og intensiv terapi. Da jeg samtidig er
ansat som senior registrar på hospitalets
34 senge store intensivafdeling (ICU), er
det ikke helt sjældent at jeg selv får lov til
at behandle videre på patienter, jeg har
transporteret – continuity of care…
Lad det være sagt straks – rejsen til Australien har været det hele værd; jeg kan slet
ikke få armene ned over, hvor godt det er
og har været at få den ekstra udfordring at
bo og arbejde som læge i et land

Til vands – Helikopter-undervandsøvelse
1) med et andet sprog – hvis I tror, at
australsk bare er engelsk, eller at det er
let at tale, forstå og ikke mindst skrive
og læse (andres kragetæer og mystiske
forkortelser) på medicinsk australsk,
bare man har bestået den obligatoriske
engelsktest (International English Language Testing System eller IELTS), så
tro om igen – men lad det ikke skræmme jer;
2) med en anden lægekultur – hvor faktuel
viden (testet ved eksamen) er essentiel,
klinisk undersøgelsesteknik sættes højt,
oral præsentation trænes systematisk
allerede fra medicinstudiet, stuegangen
udføres grundlæggende forskelligt fra i
Danmark – og hvor hovedhjørnestenen
på universitetshospitalerne er yngre
lægers videreuddannelse, hvis kvalitet
eller mangel på samme kan flytte ressourcer i en grad og i et tempo, som
jeg med al respekt ikke har set i denne
sammenhæng i Danmark;
3) med et andet klima – vælg selv i Australien, om I vil til et sted der er tørt og
varmt med årstidsvariation (Perth eller
Adelaide), tørt og varmt uden særlig

årstidsvariation (Sydney og Brisbane),
varmt med årstidsvariation mellem lummert og vådt (Darwin), eller køligt og
ofte vådt (Hobart);
4) med en anden natur, der byder på alt
fra frodige kulturlandskaber over fantastiske ur- og regnskove via tæt mallee scrub til den røde outback-ørken
– masser af muligheder for vandsport
med eller uden delfiner, søløver, sæler,
hajer og krokodiller – utrolige dyrearter som kænguruer, koalaer, næbdyr
og myrepindsvin – og opalminer, alt
sammen placeret på et kontinent med
ufattelige distancer for en dansker, hvis
idé om ”langt” strækker sig nogenlunde
fra København til Roskilde;
5) med en befolkning der er venlig og
imødekommende, interesseret og
hjælpsom;
6) og for jer med et tredjeverdensgén:
med en urbefolkning (aboriginals), der
byder på en stor mængde tropemedicinske, almenmedicinske og sociale
udfordringer, hvis karakter konceptuelt
ikke falder langt fra ”den grønlandske
udfordring”.
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GE Healthcare

Bringing
the pieces
together
Forestil dig anæstesi med et helhedsbillede af patientens
tilstand med kritisk information ved fingerspidserne - intelligent
integreret hvor behandlingen foregår. Carestation kombinerer
det bedste fra GE’s anæstesiapparater, patientovervågning og
kliniske informationssystemer med unikke software applikationer,
der understøtter informerede beslutninger
og bedre behandling.

Perioperative Care Re-imagined.

GE Healthcare Clinical Systems A/S
Park Allè 295, 2. sal
2605 Brøndby
T: 4329 5700
F: 4329 5701

Avance® carestation

Aisys® carestation

Til sands – RFDS-Retrieval fra Elliston

For at begynde med begyndelsen: Den
indtraf en kold, våd, mørk vintermorgen
i Danmark, da jeg var ca. ni måneder inde
i kursisttiden. Annemarie Bondegaard
Thomsen, overlæge på Rigshospitalets
Traumecenter, som selv har arbejdet
på RAH ICU i et år (se også DASINFO
3/2002), foreslog mig at udskifte ét af de
fire år i Danmark med ét år i Adelaide. Det
forekom som en helt vildt god idé dér i den
danske vinter, og efter en masse logistik
landede jeg i Adelaide den 19. juli 2006
med udsigt til et års ophold.
Den tolv måneder lange ansættelse på
intensivafdelingen hernede har for mig
indeholdt seks måneders retrieval-vagter med samtidigt dagarbejde på intensiv
– og seks måneders fuldtidsansættelse på
intensiv. Der er andre modeller – for anæstesilæger er der mulighed for specialerelevant ansættelse på anæstesiafdelingen,
ICU og (formentlig) i skadestuen (ED).
Anæstesiologi, intensiv terapi og emergency medicine er selvstændige specialer i
Australien, hvad der er både godt og skidt.
Godt fordi der notorisk er mange finesser
at lære på hvert af disse områder, og fordi
den forskellige baggrund (specialevalg)
blandt ens kolleger åbner øjnene for det,
som andre specialer har at tilbyde både
i ED og på ICU. Skidt blandt andet fordi
luftvejshåndtering er et ”sine qua non” for
mange (hvis ikke alle) patienter på disse

afdelinger og bedst læres på en anæstesiafdeling, og fordi det samme til en vis grad
gælder for fysiologi og farmakologi.
Retrievals
Retrievalarbejdet indebærer præhospital
behandling ved trafik- og andre ulykker
– transporter af kritisk syge patienter i
ambulance, helikopter, fastvingefly med
Royal Flying Doctors Services (RFDS)
og jetfly over distancer fra 2 til 6000 km
tur/retur (eller længere ved internationale
patienttransporter) – såvel som iværksæt-

telse af intensiv terapi på alt fra primære
til tertiære sygehuse. Dette arbejde som
”flyvende læge” har været meget forskelligt fra noget som helst jeg har prøvet i
Danmark, og samtidig både sjovt og berigende. I de første seks måneder har jeg
udført godt 70 transporter, hvoraf 25 er
foregået i helikopter og det samme antal
i fastvinge- eller jetfly. Den behandling,
der iværksættes eller opretholdes undervejs, er ikke ren bushtucker medicine.
Tre transporter har været med ballonpumpe som understøttelse af patienter
med kardiogent shock – en enkelt gang
med RFDS fra Adelaide til Sydney. Flere af
indsatserne på små hospitaler har indebåret ”hele pakken” med intravenøs adgang,
sedation, intubation, A-kanyleanlæggelse
og evt. CVK – vel at mærke i et uvant miljø
med hjælp fra lokalt personale, hvis grad
af erfaring man lige skal sjusse sig frem
til… (men heldigvis også fra den erfarne
ledsagende retrieval-sygeplejerske). Totalt
udføres der omkring 1000 transporter af
kritisk syge patienter årligt, et antal der
forventes at stige i kraft med, at funktionen
omlægges administrativt og centraliseres
på delstatsplan.
Intensiv terapi
ICU på RAH har et bredt og varieret case
mix – der udføres ikke solid organtransplantation (visse typer udføres andetsteds

I luften – På vej til Darwin i min (næsten) egen Learjet

April 007 · DASINFO · 9

I luften – Helikopter-retrieval fra Balaklava

i Adelaide), og gynækologi/obstetrik
samt pædiatri varetages af Women’s and
Children’s Hospital, men ellers er her alt:
traumer, neurointensiv terapi, thoraxintensiv behandling og intensiv kardiologi (i
det omfang, sværhedsgraden overstiger
ressourcerne på Cardiothoracic Intensive
Care Unit, som passes af thoraxkirurgerne
selv), infektionsmedicin, brandsår, forgiftninger og slangebid, ”almindelig” abdominal sepsis… you name it. Den brede
eksponering sikrer at der opretholdes en
stor erfaring inden for intensiv terapi i
bredeste forstand, og gør afdelingen ideelt
til uddannelse af intensivister, men også
læger inden for andre specialer som anæstesiologi, emergency medicine, intern
medicin osv.
Arbejdet er meget anderledes organiseret, end jeg har været opdraget til i Danmark. Totalt er der ansat ca. 13 overlæger,
hvoraf langt de fleste arbejder på deltid på
RAH og supplerer indtægterne op ved at
arbejde på byens mange private hospitaler,
godt 20 registrars og 4 senior registrars.
De 34 senge er opdelt i to sektioner à 12
enestuer til højintensive patienter (Unit
A og B) og én sektion med 12 senge til
stepdown- (intermediære) patienter (Unit
C). På hverdage i dagtiden er der allokeret én overlæge, én senior registrar og
to registrars til hver af de to højintensive
units, og en overlæge og to registrars i Unit
C; vagten dækkes af tre til fire registrars
med en overlæge eller Senior Registrar i
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tilkaldevagt fra hjemmet. Dagen indledes
kl. 8 med en ca. 30 minutter lang handover
i hver unit, hvor man går fra seng til seng
med en kort introduktion til patientens
sygehistorie og evt. akutte problemer i vagten. Efter en kort (men vigtig) kaffepause
går dagarbejdet i gang: Hver registrar har
ansvaret for seks patienter, og patienterne
tilses af overlæge, senior registrar og en af
de to registrars enten som en samlet flok
eller i mere spredt orden. Undervejs skrives dagens journalnotat (ligner meget et
dansk intensivnotat bortset fra hieroglyfferne, som hernede er på australsk – alt
skrives i hånden), og der ordineres medicin, væske og ernæring (alt skrives op og
autoriseres af en læge hver dag – mange
behandlinger er højt standardiserede og er
fortrykt på observationsskemaerne). Kl.
11 er der en ret lang middagskonference
(ward round), ofte af halvanden times varighed, hvor patienterne gennemgås én
for én i konferencelokalet med samtidig
projektor-visning af relevante røntgenbilleder og laboratorieresultater, idet hver
registrar med opbakning fra overlæge og
SR præsenterer sine seks patienter med
sygehistorie, aktuelle problemer, fysiologisk status og behandlingsplan. Efter konferencen går man tilbage og gennemgår
de patienter, man ikke har nået endnu,
hvilket ofte er størstedelen. Sidst på eftermiddagen er man efterhånden færdig med
at se patienterne og er klar til vagtoverleveringen kl. 18.30-19… hvis man ikke har

fået for mange forstyrrende opkald enten
som medical emergency team (MET) calls
eller på consults-pageren.
(Hér et lille hjertesuk: I landet der
opfandt MET calls (eller i hvert fald i
Adelaide) er det, som om man er ved at
erkende, at dette system ikke er lutter
lagkage, men indebærer flere potentielle
problemer, inkl. overforbrug af intensivlæger på andre afdelinger vel at mærke
på bekostning af de kritisk syge patienter
på intensivafdeling – ”de-skilling” af læger
på stamafdelingerne – manglende vilje til
at tage ansvar for fx behandlingsophør
blandt stamafdelingernes seniore læger,
fordi de på denne måde ikke involveres i
behandlingen – osv., osv. Dette kan måske
til en grad undgås ved at sikre en stram
styring fx i form af et ”audit”-system, hvor
alle MET calls analyseres kritisk.)
Undervisning og uddannelse
Den australske specialistuddannelse i
intensiv terapi anses for at være verdens
førende – i hvert fald er australierne meget
stolte af den. Hvor akkreditering i Danmark (og USA) er en generel godkendelse
af et hospital mht. overordnede kvalitetsparametre, foregår den altoverskyggende
og vigtigste akkreditering i Australien på
afdelingsniveau og handler om de yngre
lægers uddannelse. Det tages meget alvorligt og har så høj prioritet, at det kan
medføre fyringer på højeste niveau, hvis
en afdeling mister sin akkreditering – og
at der afsættes store ressourcer til at
genvinde akkrediteringen, hvis man mister den. Uddannelsen administreres af
Joint Faculty of Intensive Care Medicine
(http://www.jficm.anzca.edu.au/), der
også akkrediterer afdelingerne efter lokale
besøg og grundig vurdering, og optagelse
ansøges herigennem. Uddannelsen kan i
princippet påbegyndes umiddelbart efter
internship, dvs. et år efter embedseksamen. Den består af tre års ”basic” og tre
års ”advanced training”, og skal indeholde
minimum 12 måneders anæstesi, 12 måneders intern medicin, og 24 måneders
”core intensive care”. Desuden skal man
bestå to eksaminer (primary og fellowship
exam) og udføre et projekt – typisk en
videnskabelig undersøgelse inklusive

formidling af resultaterne. Både den primære og fellowship-eksamen er af ret høj
sværhedsgrad – i hvert fald for mig, som
har set nogle af spørgsmålene! Primary
exam er både skriftlig og mundtlig og
meget fokuseret på basal farmakologi og
fysiologi, mens fellowship-eksamen, som
det hedder på Joint Faculty of Intensive
Care Medicine, indeholder ”short answer,
written essay, viva, clinical and OSCE (objective structured clinical examination,
red.) components. Den anses hernede
for at være sværere end fx den tilsvarende
europæiske diplomeksamen (EDIC) – og
at dømme både efter ansigterne på dem
der har bestået den, og lykønskningerne
fra folk der tidligere har taget den, er det
en kraftpræstation at bestå den – og måske
især at læse op til den.
Undervisningsviljen på RAH ICU og i det
hele taget lysten til at diskutere, ”hvorfor vi
gør som vi gør”, er stor, det akademiske niveau er højt, og der er fokus på patientsikkerheden. En typisk uge byder på intensiv
audit (patientdødsfald og genindlæggelser på intensiv afdeling), retrieval audit,
journal club, registrar-foredrag, tutorial
ved en overlæge, en undervisningssession rettet mod erfarne intensiv-trainees
(registrars/senior registrars), og undervisning rettet mod de yngste registrars
uden intensivbaggrund. Af og til er der
endvidere ”lunchtime presentation” ved et
medicinalfirma. Der er planer om at udvide
undervisningsaktiviteten yderligere bl.a.
med case-præsentationer og om at udvide
antallet af tilstedeværende overlæger, så
bedside-undervisningen kan udvides.
Uden for arbejdet?
Tja, dér har jeg været på sightseeing (knap
så meget som jeg gerne ville), løbet orienteringsløb (knap så ofte som jeg gerne
ville), været på præhospital- og ATLSkurser, deltaget som official i Clipsal 500
(Adelaides stolthed inden for motorløb),
været til barbecues og ude at spise med
venner og kolleger, haft besøg af venner
og familie fra Danmark… med andre ord,
oplevet en hel masse!
Selvfølgelig har jeg også savnet Danmark – de af jer, som har læst mine rejsebreve, ved, at det har taget tid for mig

at finde ud af logistikken på arbejdet,
og at det har været frustrerende at føle
sig mindre end velfungerende mht. nyt
udstyr, nye ord for udstyret, anderledes
lægefaglig og læge-kulturel baggrund…
men det var også en del af formålet med
at tage ud at opleve de frustrationer! Som
en sidegevinst har jeg fået en ny og større
forståelse for de problemer, som udenlandske læger oplever i Danmark… Summa
summarum: det har taget mig et halvt år
at falde rigtigt til, men det har været sjovt
og spændende hele tiden, og nu ved jeg,
at jeg vil komme til at savne landet, menneskene, min arbejdsplads, mine kolleger
og venner hernede, klimaet… det hele
rigtig meget.
Jeg kan høre jer tænke: hvad vender
hun så hjem for? Ja, tænk lige over det:
hvis jeg er så glad for Australien, hvor
glad tror I så jeg er for Danmark, venner
og familie dér, arbejde og forskning, lange
sommerdage og lyse nætter, og korte,
mørke, våde vinterdage – nå ja, så måske
ikke korte, mørke, våde vinterdage, men
alligevel… Og sådan er det nogle gange,
at ude er godt, men hjemme er nu heller
ikke så værst!
Der er mange, der har bidraget til at
gøre opholdet i Australien muligt, og som
jeg gerne vil sige tak til: Annemarie Bondegaard Thomsen, som foreslog opholdet
og formidlede kontakten til RAH – ICU
og The Fred Gilligan Mediflight Retrieval
Centre på RAH, som ansatte mig og hjalp

mig på plads undervejs – Anæstesiafdelingen på Holbæk Centralsygehus, som løste
mig fra min kontrakt dér – Sundhedsstyrelsen, som godkendte opholdet som led
i speciallægeuddannelsen – DASAIM’s
Fond, som ydede økonomisk støtte – forskningsmæssige samarbejdspartnere, som
udviste tålmodig overbærenhed med mine
idéer om et år væk fra Danmark – familie
og venner, som kom med opmuntrende
tilråb og endda på besøg – og endelig
Telstra for at have leveret en brandvarm,
rødglødende og velfungerende bredbåndsforbindelse!
Forhåbentlig vil nogen føle sig inspireret
af dette indlæg og andres tilsvarende oplevelser til at drage ud og prøve at arbejde
uden for Danmark. Ganske vist er der logistiske besværligheder, men til gengæld får
man som menneske en oplevelse for livet
og venner fra hele verden, og som læge
et nyt perspektiv på sit fag. Og nej – man
falder ikke af, selv om man går rundt med
hovedet nedad!
Interesserede er velkomne til at kontakte mig på kirsten.moller@dadlnet.dk
eller gå ind på FYA’s webside www.fya.nu
og læse rejsebrev med en lille kogebog for
logistikken ved udlandsophold.
*Gdajmajthauyagøjn? = Good day mate,
how are you going?
(Goddag, hvordan går det?)
Kirsten Møller

I luften – Rapid response – Trafikulykke ved Mannum. Helikopteren ses i baggrunden
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INTENSIV SYMPOSIET, HINDSGAVL SLOT 2007

Symposiet var som tidligere en succes med godt fremmøde af såvel intensivister som sponsorer
Den først session fredag formiddag var
intensivuddannelse og -sikkerhed, hvor
professor Julian Bion, der til daglig arbejder på Englands største leverintensiv
afdeling på Queen Elisabeth Hospital i
Birmingham, var inviteret til at tale om CoBATriCE (www.cobatrice.org), og hvordan
man bedrer patientsikkerheden. Ændrer
sin kliniske adfærd.
Competency-based training programme
in intensive care for Europe (CoBATriCE):
Det overordnede mål har været at udvikle
de kernekompetencer, som skal indgå i et
internationalt træningsprogram for intensivister. Herved har man ønsket at ændre
den kliniske adfærd igennem uddannelse.
Udover de europæiske lande indgår også
3. Verdens lande således, at i alt 42 lande
har medvirket til CoBATriCE.
Den første fase i CoBATriCE var at få
oversigt over, hvordan man internationalt
uddanner læger i intensiv terapi (Intensive Care Med 2005; 31: 553-61). Det viste
sig, at der i 41 lande var 54 forskellige
træningsprogrammer for intensivister.
Længden af intensiv træning varierede
fra 3 mdr. i Tjekkiet til 36 mdr. i Schweiz. Et
af målene med CoBATriCE var at forsøge
at harmonisere uddannelsesstandarden.
Man ville fokusere på patient-læge-interaktionen og udvikle kompetencebaseret
træning – ikke egentlig eksamen.
Hvad er en intensivist så? Bions bud var
”A General Practitioner of Acute Hospital
Medicine”, som behersker såvel kirurgiske som medicinske patienter og har
indsigt i alle organsystemer.
Fase 2 i CoBATriCE var et forsøg på
at udvikle konsensus om, hvilke kompetencer en intensivist skal beherske.
Gennem et spørgeskema til europæiske
intensivister spurgte man ind til de vigtigste kompetencer for en intensivist. Ikke
overraskende kom praktiske procedurer
ind på 1. pladsen. Men adfærd i form af
adfærd over for patienter, pårørende, beherskelse af teamwork og kommunikation fik en overraskende høj placering.
Ved gruppearbejde søgte man at udvikle
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konsensus om minimum standard for acceptabel ekspertice (Intensive Care Med
2006; 32: 1371-83).
En 3. fase i CoBATriCe var, at man
udviklede retningslinier for, hvordan vi
kan evaluere intensivister, - med andre
ord forsøge at formalisere det vi alle sammen gør i dagligdagen, nemlig evaluerer
hvordan yngre læger klarer sig i specialet.
En sådan evaluering bør inkludere flere
observatører, skal være baseret på adfærd
på den vante afdeling og må ikke påføre
afdelingen en større arbejdsbyrde. CoBATriCE har været et 3-årigt projekt strækkende sig fra 2003-06. Bion opfordrede
til, at de nationale uddannelsesprogrammer anvendte de kompetencer, som var
udviklet igennem CoBATriCe. Nationale
træningsprogrammer kunne tage det de
ønskede fra CoBATriCe og selv tilføje
andre kompetencer, som de ønskede at
inkludere. Anders Larsson fortalte, at man
forsøger at implementerer kompetencer
fra CoBATriCe i vurderingen af, hvilke
ansøgere der skal tilbydes SSAI’s intensive
uddannelse.
Det næste indlæg af Julian Bion havde
overskriften ”Improving patients safety”.
Changing clinical behaviour. 3-16% af alle
hospitaliserede patienter udsættes for en
utilsigtet hændelse under deres hospitalsophold. 5-14% af disse patienter dør
pga. den utilsigtede hændelse. Et meget
væsentligt problem i Sundhedsvæsenet
er, at patienterne ikke modtager den rekommanderede behandling. Således viste
en undersøgelse fra USA kun 54% af patienterne modtog den rekommanderede
behandling (New Engl J Med 2003; 348:
2635-45). Lignende resultater var demonstreret for patienter med ustabil angina og
i almen praksis (JAMA 2006; 295: 1912-20,
Ann Fam Med 2005; 3: 545-52).
Den akutte patient udgør et specielt
problem, hvad angår sikkerhed. Bion
definerede den akutte syge patient, som
patienter med et eller flere organsystemspåvirkninger, med en akut dysfunktion,
akut forstyrret fysiologi med risiko for

død, såfremt tilstanden ikke bliver behandlet. Akutte indlæggelser udgør 30%
af patienterne i USA og 60% af patienterne
i England. Undersøgelser fra England har
vist, at 66% af de patienter, som indlægges akut på intensiv afdeling, har været
svært ustabile i mere end 12 timer før overflytning til intensiv afdeling. Endvidere
nævnte Bion, at udskrivning af patienter
fra intensiv afdeling til stamafdeling om
natten er behæftet med øget mortalitet i
flere undersøgelser. For at ændre adfærd
hos det interdisciplinære intensive team
anbefales at støtte teamwork, kende afdelingens miljø, diskutere hvad det er, man
vil ændre, reducere fra store til mindre
dele, således at den lokale protokol kan
blive implementeret og ændringerne kan
blive monitoreret. Vi kan måle på selve
processen eller outcome, ifølge Bion skal
vi måle begge dele (Crit Care Med 2006;
34: 211-18). En anden effektiv måde at
ændre adfærd på er implementering af
behandlings”bundles”, her nævnte Bion
endvidere Surviving sepsis campaign,
og hvordan ændringer af bundles, ved fx
anlæggelse af CVK i nogle undersøgelse
signifikant har reduceret frekvensen af
CVK relaterede infektioner (N Engl J Med
2006; 355: 2725-32). Som et eksempel på,
hvordan kulturen kan ændres nævnte Bion
endvidere et studie fra Australien, hvor
man undersøgte, om implementeringen af
medical emergency teams (MET) kunne
reducere incidensen af hjertestop, død
og ikke planlagt indlæggelse på intensiv
afdeling. MET øgede antallet af tilkald til
det akutte team, men kunne ikke forbedre
ovennævnte effektparametre sammenlignet med kontrolgruppen, fordi behandlingen også blev bedre i den konventionelle
gruppe i den periode, hvor der var focus på
behandlingen. (Lancet 2005; 365: 2091-97).
Endvidere advarede Bion mod outreach
nurses, idet der var tendens til, at de blev
involverede i den basale pleje i stedet for
den akutte funktion.
Til slut opsummerede Bion, at behandlingen af akutte patienter er kerneydelsen

i mange sundhedssystemer. Flere undersøgelser har vist utilstrækkelig sikkerhed
ved behandlingen af den akutte patient.
Såfremt vi skal forbedre sikkerheden på
sygehusene, må vi fokusere på behandlingen af de akutte patienter. Bion anbefalede,
at man fokuserede på hele den proces, den
akutte patient gennemløb under sin rejse
igennem hospitalssystemet.
Næste foredragsholder var Claudio
Ronco fra Italien. Ronco har været en af
pionererne i udviklingen af kontinuerlig
renal replacement terapi (CRRT). Ronco
gennemgik historien bag udviklingen af
CRRC. Først i 1970 udviklede man de filtre, som muliggjorde ultrafiltration. Indtil
da var hovedparten af patienter med akut
nyresvigt blevet behandlet med intermitterende peritonealdialyse. Peter Kramer fra
Gøttingen udviklede CAVH, hvor blodtrykket er den drivende kraft. Man udviklede
kortere kateter med større diameter for at
få en højere blodgennemstrømning, og fra
lange tynde filtre overgik man til kortere og
tykkere filtre for at få mindre modstand i
disse. Omkring 1986 blev blodpumper sat på
systemet sammen med trykmonitorering.
Endvidere udvikles dobbeltlumenkatetre.
Blandt intensivister var der i begyndelsen
en vis modstand mod indførelse af egentlige
CRRT maskiner, idet man ønskede at holde
teknikken så simpel som muligt. Alligevel
udvikledes de første egentlige CRRT maskiner, som senere blev computeriserede.
Ronco nævnte problemet med tab af varme,
energi under CRRT, et problem man teknisk må arbejde videre med.
Claudio Roncos anden session var
om Renal support – state of the art. Ved
mødet modsagde Ronco udsagnet om,
at mortaliteten ved akut nyresvigt ikke
er blevet reduceret trods ny teknologi.
Ronco anførte, hvordan patientpopulationen fuldstændig har ændret sig hen imod
mere kritisk syge patienter. Således var
kun 15% af patienterne med akut nyresvigt
indlagt på intensiv afd. for 30 år siden, de
resterende 85% var ikke kritisk syge og
befandt sig på almindelig sengeafdeling.

I dag er 88% af patienterne med akut nyresvigt kritisk syge patienter på intensiv
afdeling, mens kun 12% befinder sig på
almindelig sengeafdeling. Ronco understregede, hvordan akut nyresvigt er en
uafhængig risikofaktor, og hvordan man
forsøger at opnå enighed om definition af
akut nyresvigt. Ved RIFLE kriterierne kan
man vise, at jo mere alvorlig nyresvigtet
er, jo højere mortalitet har pt. Ved akut
nyresvigt kommunikerer organerne med
hinanden (”cross talk”). Ved akut nyresvigt
er der således påvirkning af andre fjerne
organer, så som lunger og hjerte, omvendt
er der en udpræget korrelation mellem
svær sepsis med SOFA-score og udvikling
af akut nyresvigt. Nyreprotektive stoffer
er ”nice, but they don’t work”. Det renale
perfusionstryk = MAP ÷ venøse tryk
(intraabdominale tryk) er vigtigt. Ronco
nævnte, at der er pågående studier, der
evaluerer effekten af pulse, high volume,
hemofiltration (HVHF) og egentlig HVHF.
Ved akut nyresvigt eksfolieres cellerne i
tubuli. Såfremt basalmembranen er bevaret, migrerer nye celler ind og tubuli gendannes. Risiko ved CRRT behandling er
iatrogen hypovolæmi, som inducerer nye
iskæmiske skader i nyreparenkymet. Som
det fremgår af referatet støttede Ronco sig
ikke til specielt mange referencer, men det
skal nævnes, at Ronco er hovedforfatter
på et banebrydende arbejde, som viste
forbedret overlevelse ved CRRT, såfremt
patienterne behandles med en rimelig
høj ultrafiltration, nemlig 35 ml/kg/time
(Lancet 2000; 355: 26-30).
Dagens sidste tema var hypotermi. Først
et indlæg om terapeutisk hypotermi, resultater fra DK ved Michael Wanscher (MW)
og Tina Horsted (TH) fra Rigshospitalet.
Michael Wanscher anførte, hvordan man
ikke havde været tilfreds med overlevelsen
efter hjertestop i Københavnsområdet selv
efter indførelse af lægeambulancen. Man
havde således kun haft en langtidsoverlevelse på 4-8% blandt patienter med hjertestop. Efter at 2 prospektive randomiserede
undersøgelser havde vist effekt af behand-

ling med hypotermi efter hjertestop, havde
man implementeret denne behandling på
Rigshospitalet samt flere andre steder i
DK. I denne context nævnte MW, at man
også har lavet undersøgelse af effekten af
hypotermibehandling til neonale. Disse 2
undersøgelser fra USA viste, at helkropskøling til neonatale er mere effektiv end
selektiv køling af caput. (Lancet 2005; 365:
663-70, New Engl J Medicine 2005; 353:
1574-84). Den cerebrale protektive effekt
af hypotermi er også blevet demonstreret
under kirurgi på aortabuen med patienter i
dyb hypotermi og cirkulatorisk stop, hvorimod hypotermi ikke synes at have den
store effekt på myokardiets overlevelse
(Ann Thorac Surg 2004; 77: 72-80).
I DK påbegyndes køling efter hjertestop
allerede i ambulancen med delvis afklædning og kølende pakninger. På skadestuen
suppleres med indgift af kolde iv.-væsker.
På Rigshospitalet har man endvidere en
speciel køledragt. Under nedkølingen er
det vigtigt at undgå kulderystelser, hvorfor patienten må sederes og ofte relakseres. Temperaturmål er 33° i 24 timer. På
Rigshospitalet køler man ved Glasgow
Coma Score <8 og bevidnet hjertestop.
Ikke bevidnede hjertestop køles, såfremt
patienten har ventrikelflimren. Patienter
med kardiogent shock nedkøles ikke. Hypotermibehandling må ikke stå alene, idet
60% af de indlagte patienter med hjertestop
får kardiel intervention.
På Rigshospitalet har man behandlet 74
patienter med hypotermi, 84% var mænd,
80% af hjertestoppene fandt sted uden for
hospitalet, 90% var bevidnede, 70% havde
fået CPR. Varigheden af CPR var i gennemsnit 16 min. og det tog 270 min. at opnå
den ønskede hypotermitemperatur. 75% af
de kølede patienter havde haft ventrikelflimren, 15% asystoli, hver patient ligger i
gennemsnit 5,6 dage på intensiv afd. Efter
hypotermien vurderes patienterne cerebralt ved CT-skanning af cerebrum, EEG,
Somatosensory Evoked Potential, neurologiske undersøgelser evt. MR-skanning.
Under forløbet fik 38% af de hypotermibe-
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handlede patienter pneumoni, 3% sepsis,
18% kramper, 35% arytmier, mens man ikke
så nogen blødninger på Rigshospitalet.
Tina Horsted redegjorde endvidere for,
hvordan hun havde interviewet 50% af de
patienter, som var blevet indlagt med hjertestop, behandlet med hypotermi og havde
overlevet. TH bekræftede endnu engang,
at det går patienterne bedre, såfremt de
findes med stødbar rytme.
Dagens sidste indlæg var af Benedict
Kjærgaard (BK), der er thoraxkirurg på
Aalborg Sygehus og endvidere stabslæge i Flyvevåbnet. Emnet var accidentel
hypotermi. BK redegjorde for, hvordan
patientens minutvolumen reduceres til
det halve ved 30°C, mens iltforbruget kun
er 20% af normalforbruget ved 20°C. pH
i blodet stiger ved hypotermi, mens pH
falder ved iskæmi. Et lavt pH er godt for
iltfrigivelsen i vævene, så pas på med hyperventilation af den hypoterme patient.
Ved 25° legemstemperatur overlever 50%
uden ekstrakorporal cirkulation. Ved 20°C
er der umålelig puls og respiration, mens
den neuromuskulære overledning ophører
ved 7°C. Det er bedre at måle blæretemperatur end rektaltemperatur ved den hypoterme patient. Ved temperatur under 12°C
opnås isoelektrisk EEG, P-takkerne er de
sidste der forsvinder, BK havde forsøgt at
forstørre EKG op eksperimentelt for at
kunne måle aktivitet. Anvendelse af nåleelektroder bedrede ikke EKG-signalet. BK
har været initiativtager til anskaffelse af en
lille hjertelungemaskine, som kun vejer 4
kg, og som kan bringes ud ved hjælp af
en redningshelikopter. På denne måde
er det muligt at genopvarme hypoterme
patienter uden cirkulation. Ved hjertestop
og hypotermi genopvarmes kun til 33°
af hensyn til den cerebrale overlevelse.
Diagnosen død kan være svær at stille hos
den hypoterme patient, ud over asystoli og
manglende livstegn kan kaliumindholdet
i centralt blod anvendes ved kaliumkoncentration >10 ved voksne og >12 ved børn
kan patienten erklæres død. Af praktiske
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årsager bør den hypoterme patient uden
cirkulation behandles med fuld genoplivning i præhospitalsperioden.
Om aftenen var der socialt samvær, middag, musik og dans.
Lørdag morgen mødte alle veloplagte op
til første indlæg, der var ”En spændende
sygehistorie ved Anders Larsson og Kurt
Espersen”. Efter dilatation af oesophagus
udviklede patienten postoperativt respirationsbesvær og febrilia. Kontrastundersøgelser afslørede oesophagusperforation,
(A complication in relation to surgery is
surgical unless proven otherwise). En
thoraxkirurg i forsamlingen bekræftede, at
patienten burde opereres med oversyning
af læsionen og anlæggelse af pleuradræn
tæt på oesophagus. Der blev herefter diskuteret om en sådan patient skulle have
epidural analgesi. Et arbejde blev præsenteret, hvor paracetamol til frivillige forsøgspersoner, havde resulteret i forhøjet ALAT
hos 27%. Der var almindelig enighed om, at
dette studie bør verificeres. Anders Larsson fremlagde, at tidlig total parenteral nutrition er bedre end sen enteral nutrition.
Endvidere blev det fremhævet, at der ofte
er svampekontamination ved perforation
af den øvre gastrointestinalkanal.
Efter denne wake up forelæsning var
næste indlæg om ”fest”forgiftninger ved
Kai Knudsen (KK) fra Göteborg i Sverige.
KK anførte, at antallet af narkotikarelaterede dødsfald er stigende gennem de
sidste 30 år i DK såvel som i Sverige. 75%
af dødsfaldene skyldes morfica, men i 15%
af dødsfaldene er kokain en medvirkende
årsag. I det hele taget bliver antallet af
blandingsforgiftninger tiltagende, således
at misbruget af amfetaminlignende præparater inkluderende ecstasy er stigende.
Lægeambulancen i København er også
blevet forsigtig med at indgive naloxone
(Nalone) eller flumazenil (Lanexat) til forgiftede patienter, med mindre der er tale
om kendte morficamisbrugere. Årsagen
er det stigende blandingsmisbrug og ri-

sikoen for ved anvendelse af Nalone eller
Lanexat at demaskere en overdosering
med amfetaminlignende præparater, hvilket kasuistisk har resulteret i kramper og
hjertearytmier. Ifølge KK er behandlingen
ved forgiftning med ecstasy og de andre
amfetaminlignende præparater symptomatisk efter ABC-kriterierne. Det kan være
nødvendigt at sedere og køle patienterne
med kolde væsker og ispakninger, idet
disse patienter kan udvikle ukontrolleret
hypotermi. Der findes ingen antidoter.
Ekstrem agitation og kramper kan også
nødvendiggør sedation hos disse patienter. Sedation med midazolam hos disse
patienter er veldokumenteret, propofol
kan også anvendes, og der kan suppleres
med haloperidol eller Cisordinol.
Sidste indlæg var ”intensiv nyheder for
året der gik” ved de 3 professorer, Palle Toft
(PT) refererede det deskriptive SOAP I
studium (Crit Care Med 2006; 34: 344-353),
hvor man har fundet en association mellem
alder, SOFA-score, positiv væskebalance
og Dopamin samt mortalitet. Dette har
været hypotesegenererende, således at
man har initieret SOAP II studiet, hvor
man prospektivt randomiseret sammenligner Dopamin infusion med Noradrenalin infusion som 1. stof ved shockerede
patienter. 1300 patienter er indtil videre
inkluderet, og man har endnu ikke nogen
signifikant forskel mellem de 2 grupper.
Endvidere er der i 2006 blevet præsenteret
et studium, hvor Vasopressin er blevet
sammenlignet med Noradrenalin ved alvorlig sepsis. Hypotesen var, at Vasopressin var bedre end Noradrenalin ved de
alvorligt kredsløbspåvirkede patienter.
Imidlertid var der i studiet en tendens til,
at de alvorligt shockerede patienter havde
en non-signifikant bedre overlevelse med
Noradrenalin infusion. Mens de mindre
alvorligt shockerede patienter havde signifikant bedre overlevelse ved Vasopressin
infusion. Studiet er fra Vancouver i Canada
– det har taget 5 år at gennemføre det.
PT nævnte endvidere CATS-studiet, hvor

man har sammenlignet Adrenalin med
Noradrenalin og Dobutamin. Der er 4%
bedre overlevelse med Noradrenalin og
Dobutamin, men denne overlevelse er
non-signifikant, idet der kun er inkluderet
330 patienter i studiet.
Fra Rivers studium (New Engl J Medicin 2001; 345: 1368-77) ved vi, at tidlig
målrettet væsketerapi signifikant bedrer
overlevelsen ved sepsis. Et nyere studium
publiceret i New Engl J Medicine 2006;
354: 1564-75 sammenlignet liberal versus mere konservativ væsketerapi. I den
liberale gruppe var patienterne i positiv
væskebalance med 1 l/dag i 7 kumulative dage, mens den konservative gruppe
var i 0-balance. Ikke overraskende havde
patienterne i den konservative gruppe
flere respiratorfrie dage. Der var ikke
nogen påvirkning af nyrefunktionen i de
2 grupper, men patienterne var nøje udvalgt med en gennemsnitsalder på 50 år,
hovedparten var medicinske patienter, og
væskebehandlingen blev først initieret 43
timer efter ankomst på intensiv afd. Det
er således muligt, at patienterne initialt
er blevet behandlet efter Rivers tidlige
målrettede væsketerapi-kriterier. Patienter med truende nyresvigt var fra starten
ekskluderede fra studiet. I en leder i New
Engl J Med konkluderede man, at tidlig
aggressiv målrettet terapi er indiceret efterfulgt af en mere konservativ tilgang
(New Engl J Medi 2006; 354: 2598-2600.
PT nævnte endvidere VISEP, hvor man har
sammenlignet 10% HES med Ringer laktat. Der var overdødelighed i den gruppe
patienter, der blev behandlet med 10%
HES, sandsynligvis fordi disse patienter
havde en høj-signifikant større risiko for
akut nyresvigt, som krævede CRRT. Studiet er indtil videre kun publiceret som
abstract (Intensive Care Med 2006; side
213: AO818).
PT nævnte afslutningsvis ARDS-netværksstudium med beskeden steroidbehandling til sen ARDS. Dette studium
tydede på overdødelighed, såfremt ste-

roidbehandlingen blev institueret hos
patienter, som havde haft ARDS mere
end 14 dage.
Herefter havde Anders Larsson et indlæg om lungeprotektiv ventilation: Den
mycket välkända studien av ARDS-net
visade klart att 6ml/kg uppskattad kroppsvikt förbättrade överlevnaden jämfört med
12 ml/kg uppskattad kroppsvikt, troligtvis
beroende att den låga tidalvolymen minskade respiratororskade lungskador (N
Engl J Med 2000;342:1301). Lungskador
beror nämligen på storleken av tidalvolym
i förhållande till effektiv lungvolym och
vid ARDS är den effektiva lungvolymen
ofta halverad. Om det inspiratoriska luftvägstrycket ökar över 30 cmH2O tyder
det på att tidalvolymen i förhållande till
den effektiva lungvolymen är för stor
och en ny studie visar att man bör t.o.m.
begränsa topptrycket till 28 cmH2O för
att minska risken för överdistension (Am
J Respir Crit Care Med 2007; 175;160 ).
Efter Amatos studie som visade på en
mortalitetsreduktion, har lungrekrytering
och högt PEEP (”open lung concept”)
använts för att förbättra oxygeneringen i
samband med ARDS (N Engl J Med 1998;
338:347). Emellertid har tre nya studier
(LOVES, Express och Alveoli (N Engl J
Med 2004;351:327)) inte kunnat påvisa
någon förbättrad överlevnad (men inte
heller någon försämrad överlevnad) med
open lung concept, vilket har gjort att entusiasmen för denna behandling har avtagit.
Gattinoni har också i en studie visat att
mängden av lungvolym som kan rekryteras oftast är liten och han rekommendar
att PEEP sätts på 10 och maximalt på 15
cmH2O (N Engl J Med 2006;345: 1775 ).
Det vill säga vad som gäller 2007 är att små
tidalvolymer och låga tryck skall användas
vid respiratorbehandling, men om vi skall
använda lungrekrytering eller vilket PEEP
som skall ges är fortfarande okänt.
Sidste indlæg var af Else Tønnesen (ET),
som refererede til et arbejde fra Intensive

Care Medicine (2006; 32: 1304-10), hvori de
tyske lægers glidebane henimod eutanasi
i 1930’erne blev beskrevet. I den context
præciserede ET vores etiske forpligtelser
til at finde en løsning ved behandling af
vores kritisk syge patienter, når intensiv
afdelingen er fyldt op. ET gjorde herefter
status angående BS-regulering til kritisk
syge patienter. Van D. Berghe påviste i
2001 øget overlevelse hos patienter, som
er indlagt mere end 5 dage på intensiv
afdeling ved intensiv insulinbehandling.
Disse patienter var primært thoraxkirurgiske patienter. I sit arbejde fra 2006
(New Engl J Med 2006; 354: 449-61) kunne
Van D. Berghe hos medicinske patienter
påvise bedre overlevelse ved intensiv insulinterapi, såfremt patienterne var indlagt mere end 3 dage på intensiv afd. Ved
samme undersøgelse fandtes desværre
øget mortalitet ved patienter behandlet
med intensiv insulin terapi som kun var
indlagt under 3 dage. Det er derfor på
nuværende tidspunkt uafklaret, om det
er gunstigt at opretholde normoglykæmi i
den akutte fase af sepsis, kirurgisk stress.
(New Engl J Med 2006; 355: 1903-11).
Generelt er frekvensen af hypoglykæmi
ved intensiv insulin terapi betydeligt højere
end initialt rapporteret af Van D. Berghe i
2001, hvorfor Surviving sepsis campaign
også kun har anbefalet at reducere BS til
under 8,3.
Til sidst redegjorde ET for statiner. Statiner hæmmer kolesterolsyntesen og har
antiinflammatorisk immunmodulerende
effekt. I de fleste undersøgelser er der fundet positiv effekt på langtidsoverlevelsen
hos patienter behandlet med statiner. I en
enkelt undersøgelse fra 2006 blev der dog
registreret øget mortalitet hos patienter,
som var i behandling med statiner. Således synes den gavnlige effekt af at være i
statinbehandling endnu at være uafklaret
(Crit Care Med 2006; 34: 1080-86, Int Care
Med 2006; 32: 160-64).
Anders Larsson og Palle Toft
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VED ET 50-ÅRS JUBILÆUM:

OM LUFTS INDBLÆSNING I LUNGERNE
OG ET NYT APPARAT TIL KUNSTIG ÅNDEDRÆT
Lufts indblæsning i lungerne
I en vidunderlig, indsigtsfuld og malerisk bog: Forsøg til historisk Udsigt over
Redningsanstalter for Druknede og Underretning om de bedste Midler ved hvilke de
igen kunne bringes til Live af Herholdt &
Rafn, Kjøbenhavn 1796, beskrives mundtil-mund genoplivning således i kapitlet
om lufts indblæsning i lungerne: ”et sundt
Menneske, som have stærke Lunger, skulde
trække Vejret til sig, trykke sin Mund fast
til den Druknedes Læber, og derpaa med
Magt blæse sin Aande ind i hans Lunger.
Under denne Indblæsning klemte man den
Skindødes Næseborer tæt tilsammen, og lod
efter Monro’s Forskrift Luftrørets Ringbruske
trykke tilbage mod Halsbenene, for at tillukke Madpiben (Oesophagus), saa at den
indblæste Luft hverken kunne undvige gjennem Næsen, eller snige sig ned i Maven...”,
”Erfaringen har lært, at dette Middel ofte
har frembragt den Øjensynligste Virkning”.
Men, men: ”...da Lufts Indblæsning med
Munden er en saare møjsommelig og højst
væmmelig Forretning, og da derfor en ellers
priselig tilvant Delikatesse almindeligen
forbyder saavel Lægen som andre Folk af
Opdragelse, at anstille den selv, især på
voxne eller aldrende Mennesker som ere
druknede, saa nytter det kun lidt paa Prænt
at anbefale dette Middel til almeen Brug.
Det var ikke Herholdt og Rafn’s overvejelser - de var nemlig gået i glemmebogen
- men en strejke og Henning Rubens utøjlelige opfindertrang, som 160 år senere
fik ham til at løse problemet med lufts
indblæsning i lungerne, også ude i marken, på en delikat måde.
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Nyt apparat til kunstigt åndedræt
”Af kunstige åndedrætsmetoder er langt
de mest effektive de, der benytter sig af en
sammenklemning af en gummipose... Dette
apparatur kræver imidlertid tilførsel af luft
fra cylinder eller kompressionsanlæg, og har
derfor kun praktisk betydning på hospitaler”.
Således skrev Henning Ruben i indledningen til sin artikel om et Nyt Apparat
til Kunstigt Åndedræt – siden benævnt
Rubenballonen - i Ugeskrift for Læger for
50 år siden (1957;119:14-16).
En strejke blandt chauffører, der bragte
benzin ud til landets tankstationer, havde i
1954 medført benzinmangel. Hospitalernes
forsyning med iltbomber, som foregik med
lastbiler, blev også ramt. Da konflikten var
overstået var hospitalernes lagre af komprimerede gasser næsten tømte. Denne
episode inspirerede Henning Ruben til
konstruktionen af en selvekspanderende
ventilationspose således at effektiv ventilation ville kunne opretholdes også selv om
der ikke var adgang til iltbomber.
Første forsøg, til det der senere skulle
blive en verdensomspændende succes
under navne som Ruben Bag, Ambu Bag
eller Rubenballon, bestod af fire, i enderne
sammensmedede, bøjede cykeleger i en
almindelig anæstesigummipose. Udretningen af de sammenpressede cykeleger, når
den manuelle kompression ophørte, fik posen til atter at fyldes med luft. I samarbejde
med ejeren af Testa-Laboratoriet, Holger
Hesse, videreudvikledes ideen. I 1957 kom
så den første version på markedet. Den
bestod af en gummipose polstret på indersiden med skumgummi, en ensretter ski-

veventil som tillod luftpassage ind i posen,
samt ved den anden pol en studs hvortil
Ruben’s ikke-genåndingsventil kunne tilsluttes (Ruben H. A new nonrebreathing
valve. Anesthesiology 1955;16:643 5).
Rubenballonen og ventilen blev hurtigt vidt udbredt og kopieret af firmaer
over hele verden. Bemærkelsesværdigt
og velfortjent er Rubens navn forblevet
synonymt med sådanne genoplivningsapparater uanset fabrikat. Blandt andet på
grund af denne opfindelse er Henning Ruben (1914-2004), som den eneste dansker
optaget i Roger Maltby’s bog om verdens
76 mest innovative anæstetister (Notable
Names in Anaesthesia. Royal Soc Med Press
2002:184-6).
PS. Det bekymrede Ruben at mange anskaffede Rubenballonen uden at have den
fornødne ekspertise. Sammen med Hesse
konstruerede han derfor verdens første (?)
fantomdukke med indbygget luftvejsmekanisme. En korrekt hoved- og kæbestilling
var nødvendig for at få luft ned i fantomets
”lunger”. Første version blev markedsført
i februar 1959 og en videreudvikling, som
også kunne bruges til træning af den netop
genopdagede eksterne hjertemassage,
kom i 1960 (Ruben H. Hesse H. Brit Med
J 1961;ii:44-5). Hermed var ideen om simulation som indlæringsmetode søsat.

Pernille Kyst, Preben G. Berthelsen
p.g.berthelsen@dadlnet.dk

Sikring af arbejdsstyrken af anæstesiologer i Europa
– en udfordring!
Status
Manpower and organisation of practice of
anaesthesiology in Europe var temaet for
et symposium i forbindelse med det sidste
UEMS møde, som fandt sted i Dublin i
oktober 2006.
Mangel på speciallæger er et påtrængende problem i næsten alle europæiske
lande. Dette gælder også indenfor anæstesiologien. Med udvidelsen af EU med
de tidligere østbloklande har flere vestlige lande mærket en betydelig søgning
af udenlandske speciallæger. Da anæstesiologien altid har været præget af velvilje
og tradition for udenlandske kolleger, har
vores speciale været et af foregangsspecialerne for at invitere og uddanne kolleger
fra vores nabolande. Der er allerede nu
flere steder her i landet, hvor de nye kolleger fra andre EU-lande arbejder som fuldt
certificerede speciallæger på lige fod med
de andre speciallæger på afdelingen.
I henhold til EU-lovgivning er en lægesåvel som speciallæge-autorisation opnået
i et EU-land automatisk anerkendt i alle
andre EU-lande, men det er de ansættende myndigheders ansvar at bedømme,
om den udenlandske læge fra EU har de
nødvendige kvalifikationer til at varetage
en given stilling på f.eks. speciallægeniveau.
Igennem de seneste ti år er der i UEMS
(Union Eurepéenne des Médecins Spécialistes, på engelsk EUMS: European Union
of Medical Specialists, en privat lægelig
speciallæge-organisation med rådgivende
funktion for EU-kommisionen) arbejdet
på at harmonisere speciallægeuddannelsen og definere minimumskrav. Der
foreligger nu rekommandationer for
længden af uddannelsen med minimum
5 år i specialet efter embedseksamen. I
det anæstesiologiske board er løbende
lavet rekommandationer for minimumskompetencer og forventet gennemført
antal af definerede procedurer. Rekommandationerne har også været brugt som
vejledende under udarbejdelsen af den nye

speciallægeuddannelse i Danmark. Der
har i alle EU-lande ikke mindst indenfor
anæstesiologien været en stor interesse
i at definere minimumskompetencer for
specialet; specielt de fattigere EU-lande
har kunnet bruge rekommandationerne
som politisk pressionsmiddel overfor deres lovgivende myndigheder til at få løftet
uddannelsen og den generelle standard
på sygehusene.
Den fælles specialerekommandation
betyder, at vi arbejder os mod en situation,
hvor de nationale forskelle i speciallægeuddannelsen bliver mindre og i EU’s ånd,
at arbejdsstyrken også for læger bliver
betydelig mere mobil og fleksibel. Derfor
er der blevet betydelig mere opmærksomhed på ansættelsesforhold for lægerne i
de enkelte lande: lønforhold, arbejdstid,
forskningsmuligheder, uddannelse, arbejdsklima, som nu er blevet konkurrenceparametre landene imellem.
Anæstesiologien - et attraktivt speciale?
En indlysende måde at sikre rekruttering til et speciale er at profilere specialet
blandt yngre læger i sit land. Det skal
være attraktivt at være anæstesiolog. I
Skandinavien har vi generelt en meget
høj status, lige under thoraxkirurger og
kardiologer, hvis man spørger sundhedspersonalet. Men selv i Skandinavien har
den almene befolkning kun begrænset
viden om anæstesiologers daglige arbejde.
På medicinstudiet har anæstesiologien
indtil for få år siden været lavt prioriteret,
men dette er ved at ændre sig ikke kun i
Danmark, men i hele Europa.
Det er derimod ikke i alle EU-lande lige
attraktivt at være anæstesiolog. I nogle
lande er der f.eks. en betydelig lønforskel
mellem kirurgen og anæstesiologen. I de
sydeuropæiske lande kan der være op til
en faktor 2-3 i indtjening per måned med
den samme arbejdstid.
Det ser ud til at anæstesiologien har
mindst status i de lande, hvor anæstesiologen udelukkende beskæftiger sig med

anæstesi. Jo flere øvrige fagområder, der
er under specialet, desto mere attraktivt
bliver det. Intensiv terapi er en del af det
anæstesiologiske speciale i alle EU-lande
undtagen Spanien, hvor intensiv terapi er
et selvstændigt speciale, mens smerteterapi kun er inkluderet i 20 af 25 lande og akut
medicin inklusiv præhospital behandling
kun i 12 af 25 lande. Ikke mindst det sidste
er et fagområde, der dels udgør en meget
synlig og påskønnet del af vores arbejde
blandt den almene befolkning, og også er
en del af rekrutteringsgrundlaget blandt
yngre læger og medicinstuderende.
Hvordan forholder man sig, når man for
at gøre et speciale mere attraktivt gerne vil
udvide med flere fagområder, men samtidigt mangler speciallæger? I de skandinaviske lande, Holland og Frankrig har man
uddelegeret nogle af de anæstesiologiske
opgaver. Der er i næsten alle europæiske
lande en specialuddannelse (1-2 år) af sygeplejersker indenfor anæstesiologien,
men det er kun i de ovennævnte lande, at
disse efter endt træning har en selvstændig kompetence til under supervision af
en læge at måtte give anæstesi. I de fleste
lande er anæstesisygeplejerskerne udelukkende assisterende personale (tjekker
apparater, stiller frem, rydder op, administrere medicin efter ordination). Der er
aktuelt stor modstand blandt mange i det
anæstesiologiske board i UEMS mod at
anbefale den skandinaviske model.
Anæstesisygeplejerskernes rolle nogle
steder i USA føres frem som skræmmebillede. Der findes områder i USA, hvor anæstesisygeplejersker arbejder fuldstændig
selvstændigt, altså uden supervision af en
anæstesiologisk speciallæge. En lignende
udvikling frygtes af nogle i EU. Der fremføres argumenter om overflødiggørelse af
anæstesiologer, lønproblemer og devaluering af specialet.
Den skandinaviske model, hvor anæstesisygeplejerskerne ikke har selvstændig
ordinationsret, var svær at forklare modstanderne mod anæstesisygeplejersker. Vi
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kunne berette om den store aflastning som
anæstesisygeplejerskerne medfører ved at
tage sig af de fleste ASA 1-2 patienter, således at anæstesiologerne hovedsagelig kan
koncentrere sig om de sygere patienter
og de mere komplicerede procedurer. Vi
mente i anæstesisygeplejerskerne at have
en kompetent og værdsat samarbejdspartner og delte ikke frygten for devaluering
af specialet.
Der har været talt om, at vagtbelastningen i det anæstesiologiske speciale (se
tabel 1) var et forhold, der fik yngre læger
til at fravælge det. Det er ikke en tendens
vi har kunnet se i de skandinaviske lande,
hvor de mest attraktive specialer alle er
relativt ”vagttunge” specialer. Man kan
måske tænke sig, at vagtbelastning skal
ses i sammenhæng med det samlede antal
arbejdstimer og med aflønning af vagten.
Hvis man forventes at have en gennemsnitlig arbejdstid på 50-65 timer om ugen
og hyppig vagt med stor belastning uden
yderligere lønkompensation, kunne det
afholde yngre læger fra at søge specialet og søge mod vagtfrie specialer eller
specialer med lille belastning i vagten.
Der er i det anæstesiologiske board stor
bekymring for, at EU’s nye arbejdsdirektiv
vil medføre, at speciallæger herunder også
”ældre” speciallæger skal deltage mere i
vagten. Det frygtes at denne udvikling
også vil medføre, at specialer med vagtforpligtigelse som anæstesiologi bliver
mindre attraktivt.
Immigration/emigration
Specillægemangel i det enkelte land kan
tænkes løst ved at hente speciallæger i
andre lande. Da der er europæisk mangel
på speciallæger i anæstesiologi, flytter
dette blot problemet, hvis der rekrutteres
fra andre europæiske lande.
Der er dog en betydelig emigration af
speciallæger. England er det suverænt
mest søgte land, men Skandinavien er
også søgt. Immigrationen til Skandinavien
kommer hovedsagligt fra Tyskland, de
Baltiske lande og Polen. Tyskland modtager læger fra Polen og de Baltiske lande,
mens sidstnævnte har tilgang af læger fra
Rumænien og Bulgarien samt Rusland
og Belarus. Ifølge en artikel i Lancet fra
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2006 har 16 % af de polske anæstesiologer
søgt at få internationalt certificeret deres
speciallægeuddannelse med henblik på
emigration.
Hvilke forhold får læger til at emigrere
til et andet land? Lønforhold er en vigtig faktor. Der eksisterer store nationale
forskelle i aflønningen af anæstesiologer
(se tabel 2). I nogle lande er reallønnen
for en speciallæge i anæstesiologi så lille,
at den ikke er forenelig med køb af eget
hus eller bil. I Polen må yngre læger under
uddannelse ofte supplere deres indtægt
ved at køre som paramedics for overhovedet at kunne betale husleje og andre
leveomkostninger.
Arbejdsforhold er en anden betydende
faktor for tilskyndelse til emigration. Højt
antal ugentlige arbejdstimer, forventning
om meget ulønnet arbejde og et betydeligt hierarkisk system, som giver minimal
indflydelse på egne arbejdsvilkår kan tilskynde speciallæger til emigration.
Sidstnævnte forhold står formentlig bag
en del af emigrationen fra Tyskland. Hvor

Tyskland burde kunne løse et uønsket
emigrationsproblem, kæmper Polen og
de Baltiske lande mod modtagerlandenes
langt bedre økonomi.
Fremtiden?
Speciallægemanglen skal dækkes ved en
øget uddannelsesindsats. Anæstesiologien
skal sikre sig sin del af en øget speciallægeproduktion ved at gøre/fastholde
specialet attraktivt. Specialet skal profileres allerede fra det prægraduate niveau.
Profilering af specialet bør lægge vægt
på understregning og fastholdelse af så
mange relevante fagområder som muligt
for at øge diversiteten i specialet. Vi kan
desuden i Skandinavien anbefale at inkludere anæstesisygeplejersker under lægelig
supervision i patientbehandlingen.
Migrationen mellem landene kunne
ønskes at basere sig mere på ansættelse
i en periode end egentlig emigration. Både
modtagerlandet og hjemlandet ville så
profitere af udvekslingen af speciallæger.
Det vil kræve større økonomisk lighed

Tabel 1 Arbejdsforhold for anæstesiologer (uddannelsessøgende og specialister) i
Europa. Spørgeskemaundersøgelse foretaget af subcommitee for workforce, board of
anaesthesiology, UEMS
Land

Arbejdstid
per uge

Vagter
per måned

Fri
efter vagt?

Feriedage
per år

Efteruddannelsesdage per år

Østrig
Israel
Malta
Danmark
Rumænien
Cypern
Slovenien
Litauen
Storbritannien
Letland
Slovakiet
Tyskland
Italien
Tyrkiet
Finland
Belgien
Estland
Sverige
Schweiz
Tjekkiet
Polen
Bulgarien
Spanien
Slovakiet
Grækenland
Gennemsnit

60
45
73
37
65
60
62
52
56
35-70
56
70
36
45
50
?
46
48
50
55
80
45
57
56
56-64
58

5
6
9
5
5
7
5-6
4-16
3
2-12
4
5-15
6
4-5
2-3
4
2-3
4
3-6
5
8
2-4
5
5
6-8
5,6

Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
17 ja, 8 nej

28
26
30
30
25
22
30
42
30
28-31
45
26-30
42
20-30
38
25
30-35
30
30
20
26
30
40
40-50
25
32

5
10
10
25?
12
10
10
51?
8
5
6
15
6-9
10
10
10
7
10
15
9,9

Range

35-80

2-16

22-50

0-51

mellem EU landene. Irland er et eksempel
på et land, som var fattigt, da det kom i
EU, men er kommet på lige fod med de
”gamle” EU lande. Irland har herved opnået, at emigrationen af læger til England
er stoppet. En række af de nye EU landes
problemer ligner Irlands problemer for
30 år siden.
Der er således en forhåbning om, at
speciallægeproblemet kan løses i hele EU
uden at landene ”stjæler” fra hinanden.

Tabel 2 Lønforhold for speciallæger i anæstesiologi (€ per måned).
Undersøgelse foretaget af subcommitee for workforce, board of anaesthesiology, UEMS
<100

100-500

Armenien Albanien
Moldova
Belarus
Uzbekistan Bulgarien
Rumænien
Serbien

500-1000

1000-2000

2000-3000

3000-5000

>5000

Estland
Letland
Litauen
Polen
Slovakiet
Bosnien-Herz

Tjekkiet
Slovenien
Tyrkiet

Italien
Malta
Israel
Østrig

Tyskland
Spanien

Danmark
Finland
Frankrig
Luxembourg
Holland
Norge
Sverige
Schweiz
Storbritannien

Dorte Keld og Grethe Astrup

REFERAT FRA MØDET

”SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN, DENMARK”
Den 14. december 2006 blev ovennævnte
møde afholdt på Hilton Copenhagen, med
ca. 75 deltagere, fortrinsvis intensivister/
anæstesiologer, men også med deltagelse
af infektionsmedicinere og kirurger.
Mødet blev arrangeret af den danske
sepsis styregruppe ”The Danish Surviving
Sepsis Steering Committe”, som har sit
udspring i DASAIM’s intensivudvalg, og
er registreret som den danske repræsentant i den internationale Surviving Sepsis
Campaign (SSC).
Efter introduktion til dagen, fortalte
gruppens formand Lone M. Poulsen om
organisationen i Danmark med en lokal
sepsisgruppe i hver region, og en overordnet styregruppe bestående af de lokale formænd sammen med en databaseansvarlig:
Lone M. Poulsen (region Hovedstaden),
Erland Pedersen (region Sjælland), Torben S. Andersen (region Syddanmark),
Morten Freundlich (region Nordjylland),
Kim M. Larsen (region Midtjylland) og
George Michagin (database).
Gruppen udsendte i begyndelsen af
2006 en survey til landets intensivafdelinger vedrørende anvendelse af de parametre og behandlingsstrategier, som
tilrådes i SSC’s guidelines (1). Der var

i regionerne en svarprocent på mellem
60 og 100 – og for hele landet en samlet
svarprocent på 84. Resultaterne af denne
survey blev fremlagt af Erland Pedersen,
som kunne fortælle at ca. 70% af de svarende afdelinger havde lokale guidelines
for diagnosticering og behandling af sepsis
med baggrund i SSC. Det var dog kun
ganske få afdelinger, som havde algoritme
for alle bundle-elementer.
Kun 16% af de besvarende afdelinger
registrerede systematisk deres septiske
patienter og kun 9% kendte deres outcome
data. 95% af de adspurgte afdelinger var
interesseret i en sepsisdatabase.
Dr. F. Bloos fra Universitetsklinik Jena,
Tyskland, fortalte om baggrunden for
bundles og anvendelse heraf. Bundles
elementerne er udviklet i samarbejde med
Institute of Health Improvement (IHI) (2),
og består af entydige kvalitetsindikatorer,
som hver især ikke er absolut evidensbaseret, men som optræder hyppigt, kan
besvares med ja eller nej, og hvor det viser
sig, at hvis man følger ”pakken” opnås
bedre resultater (3).
Professor dr. med. Herwig Gerlach
fra Berlin, som sidder i den centrale Steering Committe i SSC, havde 2 indlæg

som efterfulgte hinanden. Han fortalte
først om problemer med implementering
af nye tiltag, og gav flere dokumenterede
eksempler på den store diskrepans mellem det vi som læge tror og siger vi gør,
og det vi gør i praksis. Herefter blev den
sepsisdatabase, som er udviklet i forbindelse med SCC, gennemgået. Databasen kan indberette data til den centrale
internationale sepsisdatabase efter den
anonymiserer patientdata, men kan også
anvendes udelukkende på afdelingsniveau.
CD med denne database blev udleveret
til deltagerne på mødet, og programmet
kan også downloades via SSC’s hjemmeside (4).
Referencer:
1) Surviving Sepsis Campaign guidelines for management of severe sepsis and septic shock.
Dellinger RP, Carlet JM, Masur H et al. Crit Care Med
2004;32:858-73.
2) www.ihi.org
3) The impact of compliance with 6-hour and 24-hour
sepsis bundles on hospital mortality in patients with
severe sepsis: a prospective observational study. Gao
et al Critical Care 2005, 9:R764-R770
4) www.survivingsepsis.org

Kim M. Larsen
Den danske sepsisstyregruppe
kml@dadlnet.dk
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REFERAT FRA DET 11. SCANDINAVIAN CRITICAL
CARE TRIALS GROUP (SCCTG-) MØDE I LUND
Mødet var arrangeret af overlæge Hans
Friberg fra Universitetshospitalet i Lund og
blev afholdt i meget hyggelige omgivelser
i den gamle universitetsby i dagene 8.-9.
februar. Tredive repræsentanter fra alle
de nordiske lande deltog. Mødet fulgte
den faste skabelon, hvor man mødes om
eftermiddagen til en inkubator session
efterfulgt af middag.
På inkubator sessionen har yngre (og
ældre) forskere muligheder for at præsentere projekter, som kan være i planlægningsfasen, igangværende eller afsluttede.
Der var i alt 7 præsentationer, og emnerne
spændte bredt fra basal forskning over
klinisk kontrollerede studier til klinisk
epidemiologi. Projekterne blev genstand
for livlig diskussion og de illustrerede, at
forskningsaktiviteten inden for intensiv
medicin er høj, original og af høj kvalitet.
Næste dag begyndte med en gennemgang af de igangværende studier indenfor
SCCTG: Glutamin studiet ved Jan Wernerman, Stockholm. Efter 3 år er der randomiseret 350 intensivpatienter, hvoraf 250
har fået glutamin substitution i mere end
3 dage i dette dobbeltblindende multicenterstudie. Der var planlagt inklusion af
1000 patienter, men bl.a. økonomien har
gjort at kun få afdelinger har bidraget som
forventet, og protokollen er aldrig blevet
indsendt til etisk godkendt i Danmark og
Island. Det blev besluttet at stoppe studiet
nu, da der var enighed om, at vi ikke kan
nå op på de 1000 patienter. Samtidig var
der en bekymring for at studieperioden
vil blive for lang og fortolkningen af data
derfor vanskeliggjort.
Hypothermia network study ved Niklas
Nielsen, Helsingborg. Der er indtastet data
fra 980 patienter kølet efter hjertestop.
Data vil blive gjort op efter 1000 patien-
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ter, men databasen bliver ikke lukket, og
der tilkommer fortsat nye centre, som
bidrager med data. Dernæst præsenterede
Hans Friberg et udkast til en ny række af
studier udgående fra Wien, Hypothermic
Neurocritical care – HNCC – som skal
afprøve præhospital køling og forskellige
temperaturmål til hjertestoppatienter.
FLUIDS – Fluid use in ICU - description in Scandinavia ved Anders Perner,
København. Dette forskningsprogram
omfatter 4 delstudier, hvoraf de to forgår
i samarbejde med ANZICS CTG. Data til
1. delstudie, forbruget af albumin i perioden 1996 – 2005, er indsamlet og et
manuskript er skrevet af ANZICS CTG.
2. delstudie er en net-baseret spørgeskemaundersøgelse af kolloid-forbruget på
skandinaviske intensivafdelinger, som
skal forløbe i februar – marts. 3. studie
er et verdensomspændende punkt prævalensstudie af væskeresuscitation af intensivpatienter indlagt d. 18. april. Dette
studie koordineres af ANZICS CTG og
rekrutterings- og godkendelsesprocessen
pågår også i Skandinavien. Der er positiv
tilkendegivelse fra 22 danske intensivafdelinger. Som det 4. studie planlægges et
interventionsstudie af væskeresuscitation
af intensivpatienter med klinisk relevante
effektmål. Væskeprotokol og patientgruppe besluttes på baggrund af resultaterne
af delstudie 2 og 3.
Dernæst præsenterede Bernd Böttinger
fra Heidelberg resultaterne af TROICA
studiet, en stor multinational afprøvning
af trombolyse ved præhospital hjertestopbehandling. Et imponerende og velgennemført studie, som dog ikke viste effekt af tidlig behandling med tenecteplase
(Metalyse) til patienter med hjertestop
udenfor hospitalet.

Den tematiske session på mødet blev
styret af professor Anders Ekbom, klinisk
epidemiolog fra Karolinska Instituttet i
Stockholm og omhandlede kliniske databaser. Han påpegede de unikke muligheder
vi har i Skandinavien med ensartede socialog sundhedssystemer og muligheder for
opfølgning ved hjælp af personregistre.
Hans Flaatten, Bergen, Thomas Nolin,
Kristianstad, Martin Engström, Lund og
Steen Walther, Oslo gennemgik norske og
svenske erfaringer med kliniske databaser i intensiv medicin. Der var en meget
givtig diskussion og bred enighed om, at
hvis vi i fællesskab i Skandinavien kan
indsamle data om intensivpatienter, har vi
enestående muligheden for gennemføre
epidemiologiske og klinisk epidemiologiske studier. Hermed kan vi bidrage
med værdifuld information om prognose
og outcome af intensiv terapi - et emne
som er et spirende forskningsområde i
Danmark.
Formanden for SCCTG Sigurbergur
Karason, Reykjavik, rundede mødet og
arbejdet for de sidste 4 års advisory board
af. SCCTG, som refererer til og har SSAI
som paraplyorganisation, er et skandinavisk forskningsnetværk, som skal initiere
og gennemføre multicenterstudier inden
for intensiv medicin. Til at videreføre dette
blev et nyt advisory board nedsat:
Anders Perner, formand
Niklas Nielsen, Helsingborg, sekretær
Jyrki Tenhunen Tampere
Gudmundur Klemenzson, Reykjavik
Elin Helset, Oslo

Anders Perner, København
Else Tønnesen, Aarhus

THE PROCALCITONIN
AND SURVIVAL STUDY (PASS)

THE ACTA

The Procalcitonin And Survival Study
(PASS) er et forskningssamarbejde mellem intensivafdelingerne på følgende hospitaler i tre af landets regioner: Glostrup,
Hvidovre, Gentofte, Herlev, Hillerød, Århus
Sygehus, Skejby og Roskilde. Derudover
medvirker de Klinisk Mikrobiologiske
Afdelinger på Hvidovre Hospital, Herlev
Hospital og på Skejby Sygehus, samt
forskningsafdelingen Copenhagen HIV
Programme (CHIP), Hvidovre Hospital og
inf. med. afd, Hvidovre. Alle disse parter er
repræsenteret i PASS Styregruppen.
Det primære formål er at undersøge om
behandling og diagnostik, som vejledes af
daglige målinger af infektionsmarkøren
Procalcitonin, kan nedsætte dødeligheden
hos intensivpatienter.
Herudover undersøges en række sekundære formål vedrørende nedsættelse af
komplikationer til sepsis, antibiotikabesparelse og nedsættelse af indlæggelsestiden.
Hypotesen er, at detektion og overvågning
af bakterielle infektioner kan optimeres
ved brug af en god markør for bakterielle
infektioner, som Procalcitonin.
Baggrunden er at hurtig diagnostik og
tæt overvågning af behandling af bakterielle infektioner er:
1) afgørende for prognosen, da det er
veldokumenteret at mortaliteten ved
bakterielle infektioner stiger kraftigt,
hvis der ikke er relevant dækning
med antibiotika og relevant drænage
af fokus.
2) kompliceret af, at symptomer,
kliniske og parakliniske fund (inkl.
CRP og Leukocytter) er påvirkede af
patientens tilstand og/eller den givne
behandling.

The SSAI journal Acta Anaesthesiologica
Scandinavica celebrates its 50 years anniversary this year. Everyone (from any
country) who submits an abstract to the
congress is invited to take part in the Acta
Anniversary Prize contest.

Det er, globalt set, det første studie af sin
art, idet selektiv sepsis-profylakse og tæt
monitorering af behandlingseffekt med
baggrund i daglige Procalcitonin-målinger,
aldrig tidligere har været undersøgt med et
lignende design, og aldrig med en sample
size der tillader konklusioner vedrørende
mortalitet.
PASS-Studiet er et Randomiseret enkeltblindet multicenter interventionsstudie på
intensivafdelinger i Danmark. 1000 intensivpatienter forventes at blive inkluderet
i PASS-Studiet i en periode på 1-2 år. 150
patienter er pt. inkluderet (feb. 2007).
Den herved opbyggede database med
tilhørende biobank inkl. DNA fra alle patienter tillader herefter undersøgelse af
talrige forhold vedrørende behandling af
intensivpatienter.
PASS Studiegruppen består af medlemmer af styrekomitéen og principal investigators og tæller:
Styrekomité: Klaus Thornberg, Gentofte ITA, Thomas Mohr, Glostrup ITA,
Hamid Tousi, Herlev ITA, Peder Carl,
Hvidovre ITA, Morten Bestle, Hillerød
ITA, Paul Fjeldborg, Skejby ITA, Kim
Michael Larsen, Aarhus Sygehus ITA,
Niels-Erik Drenck, Roskilde ITA, Christian
Oestergaard Andersen, Klin. Mikrobiologisk Afd., Herlev, Gitte Kronborg, Inf.
Med., Hvidovre, Bettina Lundgren, Klin.
Mikrobiologisk Afd., Hvidovre, Jens-Ulrik
Jensen, Klin. Mikrobiologisk Afd., Hvidovre, Jens D. Lundgren, Copenhagen HIV
Programme, Hvidovre.
Principal Investigators herudover. Lars
Hein, ITA Glostrup, Jesper Loeken, ITA
Hvidovre, Charlotte Rossau, Skejby ITA,
Mads Holmen Andersen, Aarhus Sygehus
ITA.
På vegne af PASS-Studiegruppen
Jens-Ulrik Jensen, MD

ANNIVERSARY PRIZE

There will be four prizes:
1) One First prize
DKK 50.000
(approx. 6 500 EURO)
2) Two Second prizes DKK 20.000 (each)
(approx. 2 600 EURO)
3) One Public prize
DKK 10.000
(approx. 1 300 EURO)
Competition rules:
The jury will nominate 8 finalists among
the submitted abstracts. These finalists
will present their work at a special session at the congress. The jury will then
select the three main prize winners, while
the audience attending the session will
be invited to give a written vote to select
the Public Prize winner. To be eligible for
the contest, participants have to agree on
one condition - a winner has to submit a
full manuscript of the presented study
to Acta Anaesthesiologica Scandinavica
for publication. The price money will be
paid as soon as the manuscript has been
submitted. Acta Anaesthesiologica Scandinavica will guarantee rapid publication
and editorial comments.
For more information:
www.ssai2007.com
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patienten med shock

Sted:

Rigshospitalet, auditorium 1

tid:

7. november 007 kl. 10.00 - 17.00

pris:

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

Kursus ved
Foreningen af
Yngre Anæstesiologer

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

tilmelding senest d. 1. oktober 007 til
Per Martin Bådstøløkken via e-mail: permartin@dadlnet.dk
efter ”først til mølle” princippet (max. 70 deltagere).

program
Indledning og velkomst
Carsten Tollund, Rigshospitalet
Kredsløbets fysiologi
Overlæge Bjarne Sonne, anæstesiologisk afdeling, Glostrup Hospital
Hæmodynamisk monitorering
Jonas Nielsen, anæstesiologisk afdeling, Gentofte Hospital
Blødning og hypovolæmisk shock
Professor, overlæge, dr.med. Niels H. Secher og
Carsten Tollund, Rigshospitalet
Septisk shock
Overlæge, ph.d. Kurt Espersen, ITA 4131, Rigshospitalet
Cardiogent shock
Afdelingslæge Finn Møller Pedersen, thoraxan. klinik, Rigshospitalet
Afslutning og diskussion
Kurset er pointgivende ved ansøgning til hoveduddannelsesstilling
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Lille i Størrelse
Stor i Anvendelse
Det mest alsidige "patient til patient"
puls oximeter til spot check
og kort tids monitorering

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

FingerClip large

FingerClip small

OxiPen®- Puls Oximeter

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

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

SoftTip® large

SoftTip® medium

Airway Management for Anaesthesiologists
- a SSAI (Scandinavian Society for Anaesthesia and
Intensive Care Medicine) approved course

Time: 		
Place: 		
Price: 		
		
Background:
		
		

From November 15th 10.00 a.m. to November 16th 3.00 p.m. 2007
Rigshospitalet, University Hospital of Copenhagen, Denmark
4.250 DKK (approx. 570 EURO), including course material, lunches and working-dinner
on the evening of the 15th
Problems with managing the airways are primary causes of serious complications and
death in relation to anaesthesia. The course will provide you with tools to prevent this
to happen to your patients

Course content
Theory/lectures:
• Preoperative evaluation of the airway made useful
• Have a plan!
• Awake intubation - making it a pleasant experience!
• Fiberoptic intubation made easy!
• The “cannot-intubate-cannot-ventilate”-situation. Recognition. Management choices
• Safe extubation and “warning the next”
• The paediatric airway
• Airway techniques and equipment - what is new and what do I really need?
• Bronchoscopy and BAL in the ICU
• Separating the lungs
• Frontline - what next?
Practical/workshop:
• Chricothyrotomy on larynxes from pigs
• Fiberoptic airway management
• On full-scale simulators, SimMan: Managing the “cannot-intubate-cannot-ventilate”-and
the “cannot-intubate-can-ventilate” situation and other
• Retrograde intubation and various devices (ILMA, LMA-proseal, Macintosh, Miller, glidescope,
McCoy, Henderson-, Bullard, Retromolar, Cobra, Easy-Tube, C-trach etc.)
• Lung separation and bronchial blockers
• The paediatric airway

Arranged by: Department of Anaesthesia and Operating Theatre Services, 4231, Centre of Head and
		
Orthopaedics, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Copenhagen.
		
Telephone: +45 3545 3474. Homepage: www.airway.rh.dk
Faculty:
International Guest Lecturer: Dr. John Henderson, Scotland (main author of the Difficult
		
Airway Society (DAS) Airway Guidelines and inventor of the Henderson laryngoscope)
		
Anaesthesiologists, pulmonologist and ORL-surgeon with expertise in airway management
Course director: Michael Seltz Kristensen M.D., Michael.seltz.kristensen@rh.regionh.dk
Registration: To secretary Gitte Blom: gitte.blom@rh.regionh.dk Deadline is September 3rd.
		
The number of participants is limited due to the workshop.
Notice: 		
1. The course language is English. 2. All participants are asked to bring along
		
an airway-management patient-case - or question - for the discussion and workshop

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.

COBAS and LIFE NEEDS ANSWERS
are trademarks of Roche.
©2006 Roche Diagnostics
Roche Diagnostics A/S · Industriholmen 59· 2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 99 52 · www.roche-diagnostics.com

4. Tværfaglige Traumekursus

1. - 2. oktober 2007
arrangeret af Rigshospitalets TraumeCenter
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Formål:

Opnåelse af fortrolighed med den akutte undersøgelses- og behandlingsstrategi ved
modtagelsen af den svært tilskadekomne patient

Målgruppe:

Læger, sygeplejersker og andre med interesse for modtagelse, diagnostik og behandling af
traumepatienter

Form:
Sted:
Tilmelding:
Program:
Kursusgebyr:

Foredrag grupperet i tematiske moduler, suppleret med skill-stations og udstilling
Rigshospitalet
rh.traumekursus@gmail.com
www.rh-traumekursus.dk
2.350,- kr. incl. kaffe, 2 x frokost og kursusmiddag.

· Traumemekanismer
· Præhospital behandling
· Modtagelse & behandlingsprincipper
· ”Surge capacity”
· Logistik, traumeteam, actioncards
· Monitorering af traumepatienten
· Retningslinier for hjertestopbehandling
· Billeddiagnostisk udredning (rtg, UL, CT)
· Luftvejshåndtering
· Maxillofaciale traumer & nødtracheotomi
· Thorax traumer
· Abdominale traumer, ultralyd & FAST

· Særlige forhold v. tilskadekomst af børn
· Hovedtraumer og medullære skader
· Ortopædkirurgiske traumer
· ”Orthopedic Damage Control”
· Fraktur af bækken & columna
· Traumebehandling, primært/sekundært?
· Transfusionsstrategi, TEG & Novo-seven
· Tynde væsker/kolloider
· Brandsårsbehandling
· Teamtræning, hvorfor og hvordan ?
· Debriefing af personale
· Pårørende til traumepatienter

safePICO70
– Optimal blodgasmåling fra start til slut

Prøvetagning
Klargøring af prøve
Prøvemåling
Prøveresultat
Korrekt og sikker blodprøvetagning er en forudsætning for et godt resultat ved måling af
blodgasser.

Vælg den rigtige sampler. Det er et vigtigt led i
blodgasanalysens arbejdsgange, der sikrer et
optimalt resultat.

safePICO70 er en arteriesampler med tilhørende kanyle og nålebeskytter. Den praktiske
nålebeskytter sikrer, at du og din patient undgår
utilsigtede nålestik ved blodprøvetagning. Så
kan du føle dig sikker, hver gang du tager en
blodprøve.

Alle Radiometers samplere er præhepariniserede med elektrolytbalanceret heparin. Heparindosen forebygger koagler – selv efter forlænget
opbevaring.

For yderligere information om safePICO70, se www.radiometer.dk eller kontakt Radiometer Danmark på tlf. 38 27 28 29.

Symposium 2007
24. september 2007
Imperial Hotel, Vester Farimagsgade 9, København

”Smertebehandling til alloplastik kirurgi,
infiltration, perifer nerveblokade eller
multimodal systemisk behandling”
PROGRAM
✓ Hvad er problemstillingen, professor Henrik Kehlet
✓ Multimodal systemisk analgesi, overlæge Steen Møiniche
✓ Kontinuerlig perifer nerveblokade, en opdatering, overlæge Billy Kristensen
✓ Kontinuerlig lokal infiltrationsanalgesi, professor Henrik Kehlet
✓ Lokal infiltrationsanalgesi i accellereret regi, overlæge Henrik Husted
✓ Danske erfaringer med infiltrationsanalgesi
✓ Paneldiskussion
Arrangementet starter kl. 13.00 med registrering samt sandwich og afsluttes kl. 18.00 med en stående buffet.
Tilmelding til møde og buffet til:
Karen Christensen på tlf. 4816 6430 eller mail til karen_christensen@baxter.com
Yderligere information:
Produktspecialist Doris Feldborg på tlf. 2060 6284 eller mail til doris_feldborg@baxter.com

OBS! Begrænset antal pladser!

:/,, -EDICAL #ORPORATION TROR FAST PÍ AT PRODUKTER OG LSNINGER SOM OMFATTER mERE FACETTER AF
OVERLEVELSESKDEN VIL HJLPE DIG MED AT REDDE MENNESKELIV $ERFOR FORTSTTER :/,, MED AT INTEGRERE
TEKNOLOGI OG PRODUKTER SOM ER NDVENDIGE FOR AT OPNÍ BEDRE GENOPLIVNINGSRESULTATER $U KAN VRE
SIKKER PÍ AT ETHVERT PRODUKT FRA :/,, HAR OVERLEGNE EGENSKABER I SIG SELV OG SOM EN DEL AF VORES VISION
OM ET FULDT INTEGRERET GENOPLIVNINGSSYSTEM 6I HÍBER AT DU n TIL GAVN FOR DINE PATIENTER n VIL ARBEJDE
SAMMEN MED OS FOR AT SKABE FREMSKRIDT INDENFOR GENOPLIVNINGSOMRÍDET I DAG OG I FREMTIDEN
&OR MERE INFORMATION BESG WWWZOLLCOM
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personalet fra Intensiv Afsnit,
regionshospitalet Holstebro inviterer til
7. Holstebro Symposium om intensiv terapi & sygepleje

Den ældre patient i intensiv afdeling
- fremtidens udfordring

DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen

bestyrelsen@dasaim.dk

Anæstesiudvalget
anaestesi_udv@dasaim.dk
Børneanæstesiudvalget
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk
efteruddannelsesudvalget
efterudd_udv@dasaim.dk
Intensiv medicin udvalg
intensiv_udv@dasaim.dk
It udvalg

it_udv@dasaim.dk

Kronisk smerteudvalg
kronisk_smerte_udv@dasaim.dk
neuroanæstesiudvalg
neuroanaestesi_udv@dasaim.dk

Dato:
Sted:
Pris:
Målgruppe:
Tilmelding:

Tirsdag den 8. maj 007, kl. 08.0 - 16.00
Mødelokalerne indg. U, Regionshospitalet Holstebro
Kr. 0,- incl. forplejning, max. ca. 100 deltagere
Læger og plejepersonale fra intensive afdelinger
Senest 9. april 007 til
lægesekretær Karen-Elise Larsen
tlf.: 991 70 - e-mail: akel@ringamt.dk

Baggrund

De ældre udgør en større og større del af befolkningen og af patientklientellet på intensive afdelinger. Gennem symposiets indlæg
fra antropologen, geriateren og intensivisten peges på de største
udfordringer forbundet med behandling og pleje af den ældre
intensive patient. Gennem workshops fremlægges og diskuteres
erfaringerne med forebyggende indsats (outreach), rehabiliterende indsats (follow-up), intensiv syndrom og livsafslutning hos
den ældre intensive patient.

Foredrag ved

Klinisk sygeplejespecialist, Helle Svenningsen, Århus
Antropolog Mette Holm Andersen, Århus
Klinisk professor i alderssygdomme Else Marie Damsgaard,
Århus Universitet
Professor i anæstesiologi og intensiv terapi Palle Toft,
Syddansk Universitet

Workshops

Follow up - Outreach - Livsafslutning - Delirium og CAM-ICU

obstetrisk anæstesiudvalg
obstetrik_udv@dasaim.dk
postmaster

postmaster@dasaim.dk

præhospital udvalg
praehospital_udv@dasaim.dk
Sekretariat

sekretariat@dasaim.dk

thoraxanæstesiudvalg
thoraxanaestesi_udv@dasaim.dk
videreuddannelsesudvalg
videreudd_udv@dasaim.dk
Udvalgsformændenes adresser er
fmd_xxxxxxxxxx_udv@dasaim.dk
Webmaster

webmaster@dasaim.dk

Kasserer

kasserer@dasaim.dk

redaktør af DASInFo
redaktoer@dasaim.dk
UeMS-repræsentant

uems_rep@dasaim.dk

Bestyrelsens sekretær
best_sekr@dasaim.dk
FyA’s hjemmeside

www.fya.nu

Kommende DASAIM Årsmøde
DASAIMs Årsmøde 2007:
8.-10. november (København)
DASAIMs Årsmøde 2008:
13.-15. november (København)
DASAIMs Årsmøde 2009:
12.-14. november (København)
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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)
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Dameca a/s er et dansk familie-ejet firma,
grundlagt i april, 1947.

Fokusområdet er udvikling,
produktion, salg og service af
hospitalsudstyr, specielt indenfor
anæstesi- og intensivområdet.
Eksportandelen er over 50% til
mere end 100 lande.
4.500 m2 moderne produktion
med CAD, CNC maskiner og
robotter.
Veluddannet team med godt mix
af erfaring og yngre kræfter.

Din samarbejdspartner - nu og i fremtiden.

Tlf.: 44 50 99 90 · Fax: 44 50 99 99 · info@dameca.dk · www.dameca.dk

