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Kære kolleger,

Forandring fryder, men måske mest i beskedne mængder 
- eller fra 13 til 5.

• Vores kommende kolleger, dem fra FAYL, skal bestemme sig hurtigere 
(4 år efter turnus), end vi andre skulle, mht. hvilken uddannelsesmæssig 
perleport de skal gå ind ad. Og når de så søger uddannelsesstilling skal 
vi bruge et nyt sorteringssystem, der godt nok ligner det forrige noget, 
men også det der var endnu før. Det var det med personligt kendskab til 
den søgende – eller med en snert af nepotisme.

• Vore kommende chefer skal jo også ansættes. Men hvad lægges til grund 
for vurderingen af overlægekandidaterne. Kravene om bestemte ansæt-
telser, herunder længden af dem, efter speciallægeanerkendelsen ser ud 
til at falde væk, i hvert fald i Region Hovedstaden, når de nu bliver 5 og 
ikke 13.

• Regionerne stiller krav om sammen- og omlægninger og egentlige luk-
ninger, fordi de nu er 5 og ikke 13.

• Sundhedsstyrelsen stiller krav om sammen- og omlægninger, fordi alle 
i deres specialebeskrivelser har fortalt hvor svært alt er, og hvor mange 
af hver man skal have for at være god nok, når man er 5 og ikke 13.

• Thor med finanshammeren og hans tro væbner, Løkkes Smed, stiller krav 
om sundhed i verdensklasse samtidigt med, at de forlanger at regionerne 
skal finde rationaliseringsgevinsten med det samme (= at spare), når de 
nu bliver 5 og ikke 13.

Vi skal, i en sådan omskiftelig tid, hvor alle venter på hinanden, i hvert fald 
holde fast i vores faglighed, holde tungen lige i munden og fokusere (- se 
lige forsiden…). Det tilstundende årsmøde kan måske hjælpe os dertil.

Med alle ønsker for et farverigt efterår forbliver jeg 

Eders hengivne
Redacteuren

       541 - 072 
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generalforsamling DAo
Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers 
Organisation torsdag d. 8. november 2007, kl. 16.15-17.30 på 
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge 
vedtægter.

generalforsamling DASAIM
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for 
Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 7. november 2007,  
kl. 19.00-22.30 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og 
uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. 

Modtagelse af gruppemails
For at modtage selskabets gruppemails skal du være registreret 
med en email-adresse på Laeger.dk og du skal selv huske at 
ændre den, hvis du fremover ønsker at benytte en anden. Det 
behøver ikke være en ”dadlnet”-adresse.
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tilmeldingsblanket
DASAIMs årsmøde 2007, 8.-10. november

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

Titel:  Navn:

Adresse:  Postnr. & by:

Navn på evt. ledsager:  Hospital/firma:

E-mail:

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

                                                                                                     Mødepakke                                 Dagsbillet
                                        Tors.:  ■   Fre.:  ■   Lør.:  ■
 Inden efter Inden efter
  8/10 8/10  8/10 8/10                            Beløb

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

Aftenarrangementer  Deltager ledsager         Firma-deltager
torsdag d. 8. november - Aften-buffet  150,- ■   200,- ■   375,- ■ 
Fredag d. 9. november - Festmiddag og revy  350,- ■   350,- ■   900,- ■ 

                                 totAl:

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

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

 Oplys kortnr.:  udløbsdato:

 kontrolciffer: underskrift:

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

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

Ankomst dato: Afrejse dato:                                             



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
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Formandsberetning til selskabets 
59. ordinære generalforsamling
Medlemsforhold
Pr. september 2007 har Dansk Selskab for 
Anæstesiologi og Intensiv Medicin 1.218 
medlemmer, heraf er 4 ekstraordinære 
og 6 er æresmedlemmer. 5 medlemmer 
er passive og 14 har meldt sig ud af sel-
skabet.

nye medlemmer: 
Benedikte Frederiksen, Marianne Rhode, 
Pernille Opstrup, Lasse Østergaard An-
dersen, Marius Boczan, Maj Kjærgaard, 
Casper Jørgensen, Rikke Malene H.G. 
Jepsen, Lars Broksø Johansen, Dorte Fris 
Palmqvist, Mette Kamp Jensen, Teit Man-
toni, Stig Eric Dyrskog, Jannie Bisgaard 
Stæhr, Peter Hallas, Katja Lenz, 

Lasse Høgh Andersen, Louise Gylden-
sted, Maybritt O’Hare, Andreas Alstrup, 
Olga Koch-Müller, Peter Egede Jensen, 
Catarina Amanti Lund, Kim Rünitz, Louise 
Simonsen, Teit Mantoni, Kai-Dieter Jung, 
Anne-Lene Schwartz Sveigaard, Bitten 
Dybdal, Karin Bøsling, Angelika Ulrich, 
Nikoloz Mtchedlishvili, Ulla Plenge, Ina 
Rytter Schapiro, Søren Vad Jepsen, Niels 
Hjørnet, Mirjana Cvetkovic, Jakob Jessing 
Jespersen, Hans-Christian Møller Thor-
sen, Jesper Broesby, Thomas Dalsgaard 
Clausen, Kristian Rørbæk Madsen, Jesper 
Brøndum Poulsen, Jane Stab Nielsen, Tho-
mas Hildebrandt, David Levarett Buck, 
Dines S. Dinesen, Jens Damgaard-Jensen, 
Cecilie Jørgensen, Jonas Binzer, Søren 
Mehl Knudsen, Jesper Schriver, Hannah 
Mollerup, Bulent Uslu, Kasper Vad Jepsen 
og Christoffer Sølling.

regionsdannelsen
Etableringen af regionerne er i fuld gang. 
Det høres på forskellig vis, og der er vel 
ikke en eneste region med respekt for sig 
selv, som ikke har luftet tanken om et stort 
nyt centralt kæmpesygehus.

Der hvor de nye tendenser bedst kom-
mer til syne er inden for akutområdet. I 
foråret udkom Sundhedsstyrelsens en-
delige rapport ”Styrket akutberedskab 

– planlægningsgrundlag for det regionale 
sundhedsvæsen” hvor organiseringen af 
akutområdet beskrives. Man kan i Sund-
hedsstyrelsen (SST) fornemme en vis 
tilfredshed over, at så mange, så hurtigt 
er blevet så relativt enige om så stort et 
område. Selskabet har naturligvis været 
meget aktivt i arbejdet med akutrapporten, 
og vi er også ret tilfredse.

Fortolkningen af rapporten og udmønt-
ningen i de enkelte regioner ser dog ud 
til at variere noget - nogle regioner har 
været mere konsekvente end andre. Alle 
steder bliver der imidlertid nok tale om 
betydelig centralisering af de specielle 
områder, og antallet af akutmodtagelser 
reduceres betydeligt. Det næste års tid 
bliver heller ikke kedeligt, når vi for alvor 
kommer til den praktiske gennemførelse 
af de forskellige politiske beslutninger. 
Man sporer imidlertid også lidt uro, og 
man fornemmer en vis positionering: Hvad 
sker der med mit sygehus og hvad vil 
konsekvensen være for mig?

Der er nu også andre ting, som gør det 
daglige liv i afdelingen lidt stressende. 
De fleste steder er der mangel på special-
læger, og der er forskellige tiltag med 
import af udenlandsk arbejdskraft i gang. 
Projekter som ikke alle er lige begejstrede 
for. Samtidig ser vi, at flere af vores kol-
leger vælger at forlade det offentlige for at 
arbejde i privatsektoren. Problemet med 
intensivpladserne er heller ikke løst; men 
vi kan da trøste os med, at vi fik gjort op-
mærksom på problematikken på det rig-
tige tidspunkt. Det er store omvæltninger 
i vores system, der er på gang, og der 
går nok en rum tid inden der kommer 
ro på igen. Men hvad kan den enkelte 
anæstesiolog så gøre på dette lidt oprørte 
hav? For mit eget vedkommende vil jeg 
holde fast i fagligheden, bruge den som 
udgangspunkt og derudover støtte op om 
den faglige rådgivning, hvad enten den er 
regional eller central.

I bestyrelsen har vi ved flere lejlighe-
der diskuteret, om det nye danmarkskort 

inden for sundhedsvæsenet skal have 
indflydelse på selskabets struktur og 
organisering. Man kunne for eksempel 
forestille sig et scenarium med regional 
repræsentation i udvalg og arbejdsgrup-
per. Hver gang er vi kommet frem til, at 
arbejdet i selskabet og dets udvalg bunder 
i en genuin interesse og et engagement, 
som ikke har noget med regioner eller 
landsdele at gøre. Derfor holder vi fast i 
den gamle struktur.

lægefaglig rådgivning
I hver region er der nedsat et specialeråd 
inden for det anæstesiologiske speciale. 
Rådet skal blandt andet varetage den læ-
gefaglige rådgivning inden for specialet 
i regionen. Det er noget forskelligt fra 
region til region, hvordan disse råd og den 
rådgivende funktion er bygget op og kom-
mer til at fungere. Det synes imidlertid 
fornuftigt, at der oprettes en eller anden 
form for kommunikation mellem disse 
lokale rådgivere og selskabet. 

Man ser også, at sundhedsmyndighe-
derne i nogle tilfælde vælger at søge råd-
givning uden om de lægevidenskabelige 
selskaber eller regionale specialeråd. For 
eksempel er hele ”Life”-kampagnen sat 
i gang med minimal involvering af for 
eksempel DASAIM. Sundhedsstyrelsens 
projekt med SNOMED og SUNDTERM 
er stort set også uden berøring med de 
videnskabelige selskaber. Jeg håber det 
kun er enkelt tilfælde og ikke en tendens. 
Umiddelbart er det måske lettere for sund-
hedsmyndighederne at spørge uden om 
selskaberne, hvor det tager tid at få et klart 
svar. Det giver lidt varme i starten, men 
på længere sigt bliver det ubehageligt. 
Man kommer vanskeligt igennem fag-
ligt, hvis selskaberne ikke er involveret. 
I bedste fald sker der ingen ting, men i 
værste fald spoleres et godt projekt efter 
megen tummel og spild af god energi. Vi 
vil i selskabet prøve at undgå ovenstående 
ved at eksponere det faglige og gøre os 
synlige og parate til samarbejde. 



Korrekt og sikker blodprøvetagning er en for-
udsætning for et godt resultat ved måling af 
blodgasser. 

safePICO70 er en arteriesampler med tilhø-
rende 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.

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

Alle Radiometers samplere er præheparinise-
rede med elektrolytbalanceret heparin. Heparin-
dosen 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.

safePICO70 
– Optimal blodgasmåling fra start til slut

Prøvetagning
Klargøring af prøve

Prøvemåling

Prøveresultat

safePICO_AD.indd   1 25-01-2007   11:27:51
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Selskabets vedtægter
Vi har i bestyrelsen gennemgået vedtæg-
terne og i sidste nummer af DASINFO 
lagt den ”moderniserede” udgave ud til 
kommentering. I dette nummer bringes 
vedtægterne så som egentligt forslag til 
afstemning på generalforsamlingen. Det 
mest iøjnefaldende er lanceringen af fag-
områder. Det er bestyrelsens mening at 
hvert fagområde skal beskrives i henhold 
til retningslinierne fra Dansk Medicinsk 
Selskab. Det er bestyrelsens vision, at 
der til hvert fagområde etableres en skan-
dinavisk uddannelse i lighed med de al-
lerede eksisterende. Den overordnede 
beskrivelse af selskabets discipliner er 
opretholdt, for at give plads til eventuelle 
nye fagområder, som for eksempel anæ-
stesi til sammedags-kirurgi.

Der har også været drøftet andre forhold 
omkring selskabets vedtægter og organisa-
tion. Bestyrelsen er meget stor, 15 medlem-
mer. Det betyder stor alsidighed og belys-
ning af problemerne fra mange sider, men 
giver også en hvis træghed i beslutnings-
processen. Der har også været ytringer om, 
at der er for mange møder (vi holder ca. 8 
- 10 bestyrelsesmøder om året). Alternativet 
kunne være oprettelsen af et forretningsud-
valg bestående af få personer medførende 
langt færre egentlige bestyrelsesmøder. 
Men igen indsatsen i selskabets arbejde bæ-
res af interesse og lyst og styres måske min-
dre af en eller anden organisatorisk ramme. 
Hos andre organisationer ses ind imellem 
en praksis, hvor en kommende formand 
er valgt et år før den gamle går af, og/eller 
at den afgående formand bliver siddende i 
bestyrelsen. Det sikrer en god kontinuitet i 
bestyrelses- og specielt i formandsarbejdet. 
Vi er ikke færdige med diskussionen, og 
vi vil derfor gerne diskutere tingene med 
medlemmerne på den kommende general-
forsamling. Af de strukturelle ændringer, 
som her er diskuteret, er det ordningen 
med valg af en kommende formand, som 
har størst tilslutning i bestyrelsen, og som på 
et tidspunkt måske kommer som et forslag 
til vedtægtsændringer.

Specialerapporten
En af de opgaver, som har fyldt mest i dette 
år, er gennemgangen af det anæstesiolo-

giske speciale og arbejdet er i skrivende 
stund ikke tilendebragt. Gennemgan-
gen er udmøntet af den nye sundheds-
lov, hvor SST har fået øgede beføjelser. 
Dette medfører blandt andet at SST har 
ret og formodentlig også pligt til at styre 
organiseringen af de højt specialiserede 
områder. På hovedfunktionsniveau (det, 
der i gamle dage hed basisfunktion) kan 
SST kun komme med anbefalinger ikke 
”ordrer” til regionerne.

Allerede ved årsskiftet begyndte vi i 
bestyrelsen at indsamle oplysninger og for-
berede os på arbejdet i Sundhedsstyrelsen. 
Der er nedsat en specialearbejdsgruppe 
med repræsentanter fra selskabet, DSIT, 
det sygeplejefaglige selskab, regionerne 
og styrelsen. I korthed går arbejdet ud på 
at beskrive det anæstesiologiske speciale 
fra ende til anden og gøre rede for ho-
vedfunktioner, regionsfunktioner og højt 
specialiserede funktioner. Det er spæn-
dende på den vis at komme ud i hjørnerne 
af specialet. Det er imidlertid skuffende 
at erfare, at der ikke er megen evidens 
for hvorledes enhederne skal bygges op 
med hensyn til patientvolumen, speciali-
sering, anæstesier pr. speciallæge pr. år. 
etc. Flere af disse faktorer bestemmes 
i øvrigt af den kirurgiske procedure. Et 
af de områder hvor det anæstesiologiske 
speciale formodentlig kommer til at have 
stor indflydelse på udviklingen er inden for 
børneanæstesien og børneintensiv terapi. 
Det er da også her de kontroversielle afgø-
relser ligger. Tendensen er klar, der bliver 
tale om centralisering og specialisering, 
det kontroversielle ligger i hvor ”snittet” 
skal ligge. 

Arbejdsgruppen udfærdiger en specia-
lerapport på ca. 25-30 sider. På baggrund af 
denne rapport udfærdiger styrelsen en ca. 
3 siders specialebeskrivelse. Jeg vil ikke 
gå yderligere i detaljer, rapporten er lige 
om hjørnet og vil blive lagt ud på nettet, 
så snart den er færdigbehandlet.

Anæstesiologisk ressource udnyttelse
Selskabet er udkommet med en rekom-
mandation for udnyttelse af de anæste-
siologiske ressourcer. Det er ikke fordi, 
vi skal blande os i tilrettelæggelsen af 
arbejdet på de enkelte afdelinger, det har 

vi ingen adkomst til. Vi vil derimod gerne 
være med til at sikre kvaliteten og sik-
kerheden i den anæstesiologiske ydelse, 
og det indebærer, at der til alle anæste-
sier er knyttet en ansvarlig speciallæge i 
anæstesiologi og, at der er tilstrækkelige 
ressourcer til stede.

transport af hjertepatienter
Interhospital transport af kritisk syge 
patienter er en jungle af forskellige ret-
ningslinier og praksis. Ofte er det yngste 
mand og sidst ankomne i afdelingen, som 
får opgaven. Der er derfor stort behov for 
at få klare, landsdækkende retningslinier 
for området. Selskabet har i samarbejde 
med Dansk Cardiologisk Selskab udar-
bejdet en rekommandation for transport 
af kardiologiske patienter. Det er vores 
håb, at samarbejdet kan danne model for 
udarbejdelse af retningslinier for transport 
af andre typer patienter. Specielt børneom-
rådet har brug for rekommandationer.

e-mail/Internet
Kommunikationen inden for selskabet 
og i det hele taget er efterhånden helt 
baseret på det elektroniske medie. Det 
er utroligt, så få ”officielle breve” jeg som 
formand sender ud. DASINFO udkommer 
dog stadig i papirformat og det vil den 
blive ved med i lang tid fremover. Ikke 
desto mindre dukker diskussionen om, 
hvorvidt det fortsat er relevant med en 
papirudgave, op med jævne mellemrum, 
men foreløbig for hurtigt at blive skudt 
ned. Denne måde at kommunikere på er da 
også vældig langsom og oftest kun rettet 
en vej. Mit egentlige formål med denne 
”snak” er, at opfordre alle DASAIM-med-
lemmer til at få en e-mail adresse, som vi 
kan sende information ud til. Godt nok får 
man måske noget ”crap” med i købet; men 
der kommer også megen frisk information. 
Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det 
den e-mail adresse, man har registreret 
hos Lægeforeningen, der benyttes. 

european Society of Anaesthesiology, 
eSA
Som formand for selskabet er jeg DASA-
IMs repræsentant i ESA national, hvor 
repræsentanter for de enkelte landes vi-
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denskabelige selskaber mødes. Udover at 
diskutere ESA anliggender, vælger man 
en repræsentant til ESA’s bestyrelse. For 
tiden er det Olav Sellevold fra Trondheim, 
der har denne post. ESA har mange gode 
aktiviteter, som man kan læse om på or-
ganisationens hjemmeside. En af aktivite-
terne er afholdelse af en årlig kongres på 
skiftende lokaliteter rundt om i Europa. 
Til næste år i maj/juni afholdes kongres-
sen i København. I den forbindelse er der 
nedsat en national organisationskomite, 
som hjælper til med organiseringen af kon-
gressen, der dog helt overvejende styres 
fra hovedkvarteret i Bruxelles. Det bliver 
årets største begivenhed inden for anæ-
stesiologien, der kommer til København. 
Kongressen er den europæiske pendant 
til ASA-møderne i USA og der forventes 
ca. 6.000 deltagere. Det bliver spændende, 
og vi forventer, at der kommer mange 
danskere.

læger til Samarkand
I det sene forår annoncerede DASAIM 
efter læger til at tage til Samarkand og 
undervise på et kursus i intensiv medicin. 
Vi fik ca. 15 henvendelser fra kolleger, som 
gerne ville af sted, og aktuelt er to af disse 
ved at arrangere deres rejse. Det er SSAI 
der financierer projektet, og formålet er, 
via uddannelse, at øge niveauet for inten-
siv terapi i Usbekistan. Det er glædeligt, 
at SSAI har prioriteret at hjælpe til med 
at højne standarden for anæstesiologisk 
service i mindre udviklede lande.

tak
Til slut en tak for indsatsen til alle som 
arbejder aktivt for det anæstesiologiske 
speciales interesser, tak til bestyrelse og 
udvalg og tak til sekretær Tina Calun-
dann. 

Det årlige opråb
Støt op om dit selskab, mød frem til gene-
ralforsamlingen!

Hans Kirkegaard
Formand DASAIM

DAgSorDen
DASAIMs 5�. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING,
8. november 2007

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

InDKoMne ForSlAg
1. Bestyrelsen foreslår:
• Nedlæggelse af Efteruddannelses- 
 udvalget
Motivering:
Efteruddannelsesudvalgets opgaver
• koordinerer udarbejdelsen af liste med 

efteruddannelsestilbud relevante for 
DASAIMs medlemmer.

 Listen udarbejdes i samarbejde med 
DASAIMs øvrige udvalg

• rådgiver medlemmer i efteruddannel-
sesspørgsmål

• modtager forslag til efteruddannelses-
kurser og formidler forslagene videre 
til det/de relevante udvalg i DASAIM

• udvikler efteruddannelseskurser evt. i 
samarbejde med andre DASAIM udvalg, 
andre speciallægeselskaber, lægefor-
eningen eller andre

Bestyrelsen er af den opfattelse, at karakte-
ren af efteruddannelsesudvalgets opgaver 
retteligt hører ind under de fagområde-
specifikke udvalg samt det nuværende 
Videreuddannelsesudvalg.

�. Bestyrelsen foreslår:
• Oprettelse af DASAIMs Uddannelses-

udvalg (DU)
Motivering
Med nedlæggelse af efteruddannelses-
udvalget får det eksisterende VUU nye 
opgaver relateret til såvel videreuddan-
nelse som efteruddannelse, hvorfor en 
navneændring er påkrævet. 

Den foreslåede sammensætning af ud-
valget er hensigtsmæssig for at kunne løse 
udvalgets opgaver optimalt, og samtidigt 
kan man reducere antallet af medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets opgaver
Et fremtidigt uddannelsesudvalg skal va-
retage det nuværende arbejde i videreud-
dannelsessammenhæng, men derudover 
tillægges udvalget det arbejde der er knyt-
tet til DASAIMs efteruddannelse. 

Det er naturligt at sammenlægge sel-
skabets uddannelsesaktiviteter af flere 
grunde:
• uddannelse er ikke en afgrænset periode 

knyttet til speciallægeuddannelsen (ho-
veduddannelsen), men et livslangt pro-
jekt baseret bl.a. på selvstyret læring

• den begrebsramme og de pædagogiske 
metoder der er en central del af læringen 
er de samme før og efter opnåelse af 
speciallægeuddannelsen

• den dagligdag den uddannelsessøgende 
og den uddannelsesgivende fungerer i 
er i vid udstrækning den samme

• et stort antal seniore kolleger har for-
mentlig et udannelsesefterslæb, både 
i relation til rollen som uddannelses-
søgende og som uddannelsesgivende 
aktør

• Samling af selskabets uddannelsesakti-
viteter i ét udvalg kan forventes at øge

 - erfaringsakkumulering
 - en koordineret og systematisk bear- 
  bejdning af de indhøstede erfaringer  
  der løbende opnås vedrørende 
  videre - og efteruddannelse
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 - koordinering og samordning af 
  selskabets uddannelsesmæssige 
  tiltag
 - klarhed og entydighed med 
  hensyntil den uddannelsesmæssige 
  profil over for den samlede med-
  lemsskare i selskabet
 - sandsynligheden for et afstemt bud-
  skab til sundhedsmyndighederne, 
  og dermed evt. øget chance for 
  indflydelse  

Sammensætning af DASAIM’s 
Uddannelsesudvalg
Til valg på generalforsamlingen:
- 1 formand
- 3 repræsentanter 
- 3 uddannelsessøgende læger, 
 en fra hver uddannelsesregion

Derudover består udvalget af:
- hovedkursuslederen
- 3 Postgraduate Kliniske Lektorer 
 (PKL) (en fra hver udannelsesregion, 
 eller hvor PKL’eren ikke er anæste-
 siolog en anden person som er anæ-
 stesiolog og medlem af det regionale 
 uddannelsesråd)
- UEMS-repræsentanten (valgt af 
 generalforsamlingen)  

I alt 12 medlemmer (mod nuværende 12)

Motivering for sammensætningen 
i udvalget
I takt med en stigende regionalisering 
af kursusvirksomheden er mange kur-
suslederes fokus mere orienteret mod 
fagspecifik kursusvirksomhed end mod 
uddannelsespolitik på nationalt niveau. 
Antallet af kursusledere er vokset under 
den nuværende struktur. Begge forhold 
taler for ikke at fastholde alle kursusledere 
i Videreuddannelsesudvalget.

Kontakten til og samspillet med en cen-
tral motor i den regionale forvaltning og 
udvikling af uddannelsesvirksomheden 
under den nye speciallægebetænkning er 
af vital betydning, såvel med henblik på at 
kunne monitorere uddannelsen nationalt 
som for at kunne påvirke denne. I takt med 
landets regionalisering står selskabet som 
en stadig mere central aktør med hensyn 

til at fastholde en national ensartet faglig 
standard og kvalitetssikre den fortløbende 
kompetenceevaluering.

Dette taler for at etablere en fast forbin-
delse til de regionale uddannelsesråd, og 
er baggrunden for at foreslå at PKL’erne 
er medlem af DU.

Lektorerne forventes at have interesse 
for uddannelsesudvikling på landsplan 
samtidig med interesse for udvikling på 
internationalt plan. Flere af lektorerne er 
mastere i medicinsk pædagogik, hvorfor 
det er naturligt at trække på denne viden 
i videreuddannelsesudvalget. 

UEMS-repræsentanten skal sikre at der 
er en sammenhæng/forbindelse mellem 
den nationale uddannelsespolitik og ud-
dannelsesmæssige tiltag og det der sker 
på europæisk niveau.

Hovedkursuslederen medlemskab af 
DU er helt grundlæggende, i erkendelse 
af kursusrækkens centrale rolle i hoved-
uddannelsen.

De uddannelsessøgende læger skal 
sikre, at DU får tilbagemeldinger og in-
put fra de af selskabets medlemmer, som 
speciallægeuddannelsen retter sig mod.

Mødeaktivitet
Udvalget holder ordinært møde med 
delkursuslederne en gang årligt (eller 
yderligere efter behov) med henblik på 
en samlet evaluering af foregående års 
kursusvirksomhed, og for at gennemgå og 
planlægge næste års kursusaktivitet.

Hovedkursuslederen har løbende kon-
takt til delkursuslederne.

Udvalget har løbende kontakt med sel-
skabets fagspecifikke udvalg med henblik 
på den samlede kursusaktivitet. 

Økonomi
Videreuddannelsen finansieres som tidli-
gere, og der afsættes et beløb til brug for 
efteruddannelse.

�. Bestyrelsen foreslår:
Hvis forslaget om uddannelsesudvalget 
(forslag 2) ikke godkendes, genfremsæt-
ter bestyrelsen forslaget om fremtidig 
struktur af DASAIMs videreuddannel-
sesudvalg, som blev vedtaget på sidste 
generalforsamling. Hvis forslaget om ud-

dannelsesudvalget godkendes bortfalder 
dette forslag

• Forslag til fremtidig struktur af 
 DASAIMs Videreuddannelsesudvalg
1 formand
3 regionsrepræsentanter (som hver 
 skal have sæde i det regionale 
 uddannelsesråd)
2 yngre læger
Alle ovenstående vælges som sædvanligt 
på generalforsamlingen

hovedkursuslederen
UEMS-repræsentanten 
(udpeget af DASAIM) 
1 medlem fra efteruddannelsesudvalget

I alt 9 medlemmer (mod nuværende 12)

Udvalget holder ordinært møde med del-
kursuslederne en gang årligt mhp. samlet 
evaluering af foregående års kursusvirk-
somhed, og mhp. at gennemgå og plan-
lægge næste års kursusaktivitet. Udvalget 
holder ordinært møde med PKL’erne 2 
gange årligt. 

4. Bestyrelsen foreslår:
Nedenfor ses vedtægterne. Tekst, som vi 
tænker skal fjernes, er markeret med blåt. 
Ny tekst er markeret med rødt.

En del af ændringsforslagene er princi-
pielle og fortjener derfor en kommentar.

§1
Vi indfører begrebet fagområder og vil 
arbejde på at alle fagområder beskrives 
og registreres i Dansk Medicinsk Selskab, 
som er de videnskabelige selskabers pa-
raplyorganisation. 

De faglige udvalg i bestyrelsen repræ-
senterer hver et fagområde. Fagområde 
opdelingen afspejler således arbejdet i 
bestyrelsen og i klinikken. Vi bibeholder 
imidlertid det overordnede begreb ”disci-
pliner” for ud i fremtiden at give mulighed 
for eventuelle nye fagområder.

§2
Vi mener ikke, at der skal kræves med-
lemskab af lægeforeningen for at være 
ordinært medlem, derimod mener vi at 
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man skal have dansk autorisation til at 
virke som læge.

§4
Sammensætningen af uddannelsesudval-
get er af hensyn til fleksibilitet og dynamik 
flyttet til protokollat 1, idet det kun kræver 
èn generalforsamlingsbeslutning at ændre 
i protokollaterne i modsætning til vedtæg-
terne som kræver to.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv 
Medicin - Vedtægter
§ 1. Navn og formål
Selskabets navn er: Dansk Selskab for 
Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Nav-
net forkortes DASAIM og vil herefter i 
vedtægterne blive benævnt ”Selskabet”. 
I sprogområder uden for det nordiske er 
navnet: The Danish Society of Anaesthe-
siology and Intensive Care Medicine.

Selskabets formål er at fremme den vi-
denskabelige og faglige udvikling af Sel-
skabets discipliner samt yde rådgivning i 
uddannelses- og lægefaglige spørgsmål.

Selskabets discipliner er: 
• anæstesi 
• intensiv medicin 
• smertediagnostik og 
 smertebehandling 
• akutbehandling, traumebehandling 
 og præhospitalbehandling samt 
 katastrofemedicin. 

Selskabets discipliner varetages af 
følgende fagområder:
1) Anæstesi og perioperativ medicin
2) Intensiv medicinsk terapi.
3) Kronisk smertebehandling og 
 palliativ medicin
4) Børneanæstesi
5) Thorax-anæstesi og intensiv terapi
6) Neuro-anæstesi og intensiv medicin
7) Obstetrisk anæstesi
8) Akut-, traume- og præhospital 
 behandling

§ 2. Medlemsforhold
Som ordinære medlemmer kan optages 
læger, der har dansk autorisation til at 
virke som læge er medlem af DADL og, 
som har vist Selskabets discipliner spe-

ciel interesse. Ordinære medlemmer er 
automatisk medlem af The Scandinavian 
Society of Anaesthesiology and Intensive 
Care Medicine (SSAI).

Stk. 2: Herudover kan læger, der ikke 
opfylder betingelserne for ordinært med-
lemskab, optages som passive medlemmer 
efter indstilling fra bestyrelsen. Passive 
medlemmer modtager Selskabets blade 
og øvrige meddelelser. De kan deltage i 
selskabets arrangementer, men er ikke 
valgbare til selskabets bestyrelse, udvalg 
eller lignende og er ikke stemmeberet-
tigede på generalforsamlingen. Passive 
medlemmer kan vælge medlemskab in-
klusiv eller eksklusiv medlemskab af The 
Scandinavian Society of Anaesthesiology 
and Intensive Care Medicine (SSAI).

Stk. 3: Som æresmedlemmer kan opta-
ges personer, som gennem en særlig ind-
sats har medvirket til at fremme de formål 
Selskabet arbejder for. Æresmedlemmer 
udnævnes af generalforsamlingen efter 
indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlem-
mer har samme rettigheder som ordinære 
passive medlemmer. Æresmedlemmer 
kan hvis de ønsker det være ordinære 
medlemmer

Stk. 4: Begæring om optagelse som ordi-
nært eller passivt medlem skal fremsendes 
til bestyrelsen. På førstkommende ordi-
nære generalforsamling skal optagelsen 
godkendes.

Stk. 5: Udmeldelse skal ske skriftligt til 
DASAIM eller til DADL.

Stk. 6: Er et medlem i kontingentresi-
stance med mere end ét år, betragtes med-
lemmet som udmeldt. Genoptagelse kan 
finde sted efter betaling af restancen.

§ 3. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Selskabets øver-
ste myndighed. Indkaldelse til generalfor-
samling annonceres i Selskabets blad eller 
skriftligt til medlemmerne med mindst 14 
dages varsel.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling af-
holdes én gang årligt i november med 
følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og 
  arbejdsgrupper

 4. Beretning og regnskab fra Dansk 
  Anæstesiologisk Selskabs Fond
 5. Indkomne forslag
 6. Regnskab og budget, herunder 
  fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af formænd for udvalgene, 
  nævnt i protokollat 1
 9. Valg af kasserer og 2 Yngre Læger 
  til bestyrelsen
10. Valg af formænd for øvrige udvalg
11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
12. Valg af repræsentanter for Selskabet
13. Valg af 2 revisorer og en
  revisorsuppleant
14. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingens dagsor-
den skal være bestyrelsen i hænde senest 
1. oktober det pågældende år. Forslagene, 
samt navnene på bestyrelsens kandida-
ter til ledige poster, annonceres på sel-
skabets hjemmeside senest 14 dage før 
generalforsamlingen eller udsendes til 
medlemmerne. Forslag til personvalg kan 
fremsættes på generalforsamlingen. 

Stk. 3: Kun ordinære medlemmer og 
æresmedlemmer er valgbare og har stem-
meret på generalforsamlingen.

Stk. 4: Vedtagelse af indkomne forslag 
sker ved simpelt flertal.

Stk. 5: Valg i henhold til generalfor-
samlingens dagsorden - bortset fra for-
mandsvalget - afgøres ved relativ majoritet. 
Såfremt der er flere kandidater end der 
er ledige poster, skal afstemningen ske 
skriftligt. Hvert stemmeberettiget medlem 
har én stemme til hver ledig post.

Stk. 6: Forslag til formandsposten kan 
fremsættes på generalforsamlingen. Val-
get gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg 
kan finde sted én gang. Valget af formand 
afgøres ved absolut majoritet, det vil sige 
med over halvdelen af de afgivne stem-
mer. Opnås en sådan majoritet ikke ved 
2 afstemninger, foretages valg mellem de 
to, der ved anden afstemning opnåede 
flest stemmer.

Stk. 7: Stemmeafgivningen kan, både 
ved behandling af indkomne forslag og 
ved valg, ske ved skriftlig fuldmagt. Hvert 
tilstedeværende medlem kan kun have 
én fuldmagt.
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Stk. 8: Generalforsamlingen træffer be-
slutning om indstilling af to tilforordnede 
til Sundhedsstyrelsen i anæstesiologi og 
to suppleanter til Sundhedsstyrelsens 
Specialistnævn.

Stk. 9: Generalforsamlingen skal vælge 
repræsentanter for Selskabet til andre of-
fentlige myndigheder eller selskaber i 
såvel ind- som udland. Valg sker efter prin-
cipperne nævnt under stk. 5, således at der 
til enhver repræsentant tillige vælges en 
suppleant. Ved særligt hastende opgaver 
kan bestyrelsen udpege en repræsentant 
og en suppleant. Udpegningen prøves på 
førstkommende generalforsamling.

Stk. 10: Formanden er medlem af The 
Scandinavian Society of Anaesthesiology 
and Intensive Care Medicines bestyrel-
se.

Stk. 11: Generalforsamlingen træffer be-
slutning om indstilling af én kontaktperson 
og én suppleant til Sundhedsstyrelsen med 
henblik på overlægebedømmelse.

Stk. 12: For alle valgte gælder, at valg-
perioden er to år. For alle valgte gælder, 
at en sammenhængende funktionsperiode 
ikke må overstige 6 år medmindre særlige 
forhold gør sig gældende. Hvis et udvalgs 
medlem bliver valgt til formand for udval-
get starter en ny 6 års periode

Stk. 13: Ekstraordinær generalforsam-
ling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 
dages varsel. Hvis 1/4 af medlemmerne 
eller et flertal i bestyrelsen kræver det, 
skal bestyrelsen foranledige indkaldelse 
til ekstraordinær generalforsamling senest 
en måned efter det stillede krav, ligeledes 
med 14 dages varsel.

§ 4. Selskabets ledelse
Selskabets øverste myndighed mellem 
generalforsamlingerne er Selskabets be-
styrelse. Bestyrelsen består af forman-
den for Selskabet, kassereren og 2 Yngre 
Læger (hvoraf den ene konstitueres som 
lægelig sekretær), samt formændene for 
anæstesiudvalget, børneanæstesiudvalget, 
uddannelsesudvalget, intensivudvalget, 
kronisk smerte udvalg, neuroanæstesi-
udvalget, obstetriskanæstesiudvalget, 
præhospitaludvalget, thoraxanæstesiud-
valget og it-udvalget udvalgene nævnt i 
protokollat 1. Bestyrelsen kan udvides 

af generalforsamlingen efter reglerne i 
protokollat 1.

Stk. 1.2: Selskabets daglige virksomhed 
varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen ud-
peger af sin midte en næstformand og en 
lægelig sekretær. Forhold hvorom der 
stemmes afgøres med simpelt flertal. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Bestyrelsen skal 
mindst én gang årligt afholde fællesmøde 
med formændene for alle udvalg og ar-
bejdsgrupper.

Stk. 1.3: Bestyrelsen kan nedsætte og 
opløse arbejdsgrupper.

Stk. 1.4: Næstformanden varetager for-
mandens funktion ved dennes midlertidige 
fravær. Ved formandsvakance vælges ny 
formand.

Stk. 2: Alle udvalg arbejder efter et 
kommissorium godkendt af bestyrelsen. 
Antal medlemmer af udvalg fastsættes af 
bestyrelsen og fremgår af kommissoriet. 
Udvalgenes medlemmer vælges på general-
forsamlingen. Bestyrelsen kan ved behov 
supplere de valgte udvalg ved udpegning af 
ekstraordinære medlemmer. Bestyrelsen 
kan lade sig repræsentere i alle udvalg ved 
et medlem udpeget af bestyrelsen.

Stk. 2.2. Videreuddannelsesudvalget 
sammensættes således: formand, 5 kursus-
ledere (2 udpeget i region nord og øst, 1 i 
region midt), 3 medlemmer repræsente-
rende de 3 regionale uddannelsesområder 
(midt, nord og øst) samt 2 repræsentanter 
for yngre læger (de sidste 5 medlemmer 
vælges på generalforsamlingen).

Efteruddannelsesudvalget sammensættes 
således: formand, 2 medlemmer og 1 repræ-
sentant fra hvert af fagudvalgene (anæstesi-, 
intensiv-, smerte-, præhospital-, børne-, neu-
ro- og thoraxudvalget). De to medlemmer 
vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2.3 2: Bestyrelsen udpeger repræ-
sentanter til Dansk Medicinsk Selskabs 
repræsentantskab.

Stk. 3: Får et medlem af bestyrelsen eller 
en udvalgsformand permanent forfald, kan 
bestyrelsen udpege et nyt medlem indtil 
næste ordinære generalforsamling.

§ 5. Økonomi
Ordinære og passive medlemmers kon-
tingent fastsættes af generalforsamlingen. 

Passive medlemmer, der tillige ønsker 
medlemskab af The Scandinavian Society 
of Anaesthesiology and Intensive Care 
Medicine (SSAI), betaler ordinært med-
lemskontingent. Æresmedlemmer samt 
pensionerede medlemmer betaler ikke 
kontingent.

Stk. 2: Som bidrag til ”Dansk Anæstesio-
logisk Selskabs Fond” opkræves desuden 
hos alle ordinære medlemmer ved disses 
opnåelse af speciallægeanerkendelse et 
engangskontingent, hvis størrelse fastsæt-
tes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Selskabets regnskabsår går fra 
den 1. juli til den 30. juni. Regnskabet 
forelægges på generalforsamlingen, re-
videret af to af generalforsamlingen valgte 
revisorer.

Stk. 4: Selskabet tegnes af formanden 
og kassereren eller den/de personer, som 
bestyrelsen skriftligt meddeler prokura.

§ 6. Andre forhold
Ændringer i vedtægten kan ske på enhver 
generalforsamling, såfremt 1/4 af medlem-
merne er til stede og mindst 3/4 af de 
afgivne stemmer er for forslaget (ugyldige 
eller blanke stemmer tæller ikke i det to-
tale stemmetal). Er dette ikke tilfældet kan 
der indkaldes til en ekstraordinær gene-
ralforsamling med 14 dagse varsel. Er 3/4 
af de afgivne stemmer her for forslaget, 
uanset det fremmødte antal medlemmer, 
er forslaget vedtaget.

Ændringer i protokollater til vedtægterne 
kan ske på enhver generalforsamling med 
simpelt flertal blandt de tilstedeværende.

Stk. 2: Eksklusion af medlemmer kan 
foretages af generalforsamlingen ved sim-
pelt flertal efter indstilling fra bestyrelsen. 
Medlemmer, der ekskluderes af DADL 
fortaber automatisk retten til medlemskab 
af Selskabet.

Stk. 3: Selskabets opløsning kan kun ske 
på en - med dette formål - særlig indkaldt 
generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de 
afgivne stemmer er for opløsningen. I til-
fælde af Selskabets opløsning tilfalder Sel-
skabets formue DADL Lægeforeningen.

Protokollat 1: Selskabet har udvalg 
vedrørende anæstesiologi og periopera-
tiv medicin (Anæstesiudvalget), intensiv 
medicinsk terapi (Intensivudvalget), ud-
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dannelse (Uddannelsesudvalget), kronisk 
smertebehandling og paliativ medicin 
(Kronisk Smerte Udvalg), børneanæstesi 
(Børneanæstesiudvalget), thorax-anæstesi 
og intensiv terapi Thoraxanæstesiudval-
get), neuro-anæstesi og intensiv medi-
cin (Neuroanæstesiudvalget), obstetrisk 
anæstesi (Obstetriskanæstesiudvalget), 
akut-, traume- og præhospital behandling 
(Præhospitaludvalget), forskning (Forsk-
ningsudvalget), etik (Etikudvalget) anæ-
stesi, intensiv medicin, efteruddannelse, 
smertebehandling, obstetrisk anæstesio-
logi, thoraxanæstesiologi, neuroanæste-
siologi, børneanæstesiologi, opstoperativ 
rehabilitering, videreuddannelse og infor-
mationsteknologi (formanden er redaktør 
af Selskabets medlemsblad). Formanden 
for udvalg, der har fungeret i 2 år kan ef-
ter godkendelse på generalforsamlingen 
indtræde i Selskabets bestyrelse.

Protokollat 2: (Forretningsorden for 
videreuddannelsesudvalget uddannel-
sesudvalget): Udvalget er ansvarligt for 
kurserne under speciallægeuddannelsen. 
Tilrettelæggelsen af kurserne foregår i 
samarbejde med Selskabets fagudvalg. 
Sammensætningen af uddannelsesudval-
get er som følger: Til valg på generalfor-

samlingen, en formand, tre repræsentan-
ter, tre uddannelsessøgende læger, en fra 
hver uddannelsesregion. Derudover be-
står udvalget af: hovedkursuslederen, tre 
Postgraduate Kliniske Lektorer (PKL)(en 
fra hver uddannelsesregion, eller hvor 
PKL’eren ikke er anæstesiolog en anden 
person som er anæstesiolog og medlem 
af det regionale uddannelsesråd), UEMS-
repræsentanten.

Protokollat 3: Alle udvalg og arbejds-
grupper refererer ved deres formand til 
bestyrelsen. Der afholdes mindst 1 årligt 
møde med deltagelse af bestyrelsen og 
formændene for de enkelte udvalg og 
arbejdsgrupper. Referater af udvalgsmø-
der og møder i arbejdsgrupper sendes til 
gensidig orientering til alle udvalgsfor-
mænd og bestyrelsen og lægges ud på 
hjemmesiden.

Protokollat 4: Bestyrelsen offentliggør 
i det efter generalforsamlingen førstkom-
mende nummer af Selskabets medlems-
blad eller ved personlig meddelelse til 
selskabets medlemmer, en fuldstændig 
fortegnelse over alle medlemmer af ud-
valg, arbejdsgrupper og selskabets repræ-
sentanter. Offentliggørelsen skal finde sted 
senest 3 måneder efter seneste ordinære 

generalforsamling eller ekstraordinære 
generalforsamling. Ændringer i udval-
genes personsammensætning offentlig-
gøres løbende i førstkommende nummer 
af medlemsbladet efter ændringen har 
fundet sted.

Protokollat 5: (Overgangsbestemmelse). 
Medlemmer, der efter tidligere vedtægter 
har været ekstraordinære medlemmer, til-
bydes medlemskab som enten passivt eller 
ordinært medlem af Selskabet. Tidligere 
ekstraordinære medlemmer kan tilbydes 
medlemskab inklusive eller eksklusive 
medlemskab af The Scandinavian Society 
of Anaesthesiology and Intensive Care 
Medicine.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 
den 29. oktober 1949, ændret på general-
forsamlinger: 28. januar 1950, 20. oktober 
1951, 19. januar 1952, 30. januar 1954, 28. 
januar 1956, 19. januar 1963, 12. marts 
1966, 21. januar 1972, 9. marts 1978, 8. fe-
bruar 1979, 13. februar 1981, 14. november 
1986, 24. april 1987, 16. februar 1990, 25. 
maj 1991, 1. april 1995 og 14. marts 1997, 6. 
november 1998, med tilhørende protokol-
later ved ekstraordinær generalforsamling 
15. april 1999 og 4. april 2003.

Kursus i ekstrakorporal cirkulation for medlemmer af DASAIM

I perioden �. – 5. december �007 vil der ved Den Skandinaviske Skole for Kardiovaskulær Teknologi (tidligere 
Perfusionist Skole), Århus Universitetshospital, Skejby i samarbejde med DASAIMs thoraxanæstesiologiske 
udvalg blive afholdt kursus i ekstrakorporal perfusionsteknik. 

Sted:  Klinisk Institut, Skejby Sygehus
  konferencelokale, indgang 6, kælderetagen - benyt trappen ved loftskilt 17

Antal deltagere:  Max. 1�

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

Målgruppe: Speciallæger i anæstesiologi med thoraxanæstesiologi som hovedinteresse

Kursusafgift: kr. 5.000,00

tilmelding: Annette Strandbo Jensen, T-forskning, tlf. 8�4� 548� senest fredag den 16.11.�007
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BeretnIng FrA DASAIMs 
udvalg, repræsentanter og arbejdsgrupper
Anæstesiudvalget
Anæstesiudvalget har i det forløbne år 
arbejdet med at udvikle landsdækkende 
kliniske rekommandationer. Udvalget har 
udarbejdet et flowchart, som beskriver 
arbejdsgangen ved udarbejdelse af rekom-
mandationer. Dette kan findes på DASAIMs 
hjemmeside sammen med de rekomman-
dationer, som bestyrelsen har godkendt.

Inden bestyrelsens endelige godkendel-
se vil rekommandationerne ligeledes være 
til høring på hjemmesiden med henblik 
på at indhente kommentarer fra medlem-
merne. Der opfordres hermed til, at man 
jævnligt ser efter nye rekommandationer 
og kommer med sine kommentarer.

Processen omkring udarbejdelse af re-
kommandationer er af meget varierende 
varighed. Udvalget har derfor udarbejdet 
nogle regler for deadlines, som udleveres, 
når man starter arbejdet med en ny rekom-
mandation, og vi vil forsøge at leve op til 
disse deadlines i fremtiden.

Der arbejdes stadig på en del rekom-
mandationer og samtidig bliver der taget 
initiativ til nye. Senest er påbegyndt en 
rekommandation vedrørende rational 
transfusionsbehandling og anæstesi og 
præoperativ vurdering. Arbejdet med en 
rekommandation for tobak og alkohol in-
tervention før operation er færdiggjort  
og rekommandationen kan findes på  
DASAIMs hjemmeside.

Dansk Anæstesi Database er under na-
tional implementering og det forventes, at 
90% af alle afdelinger leverer minimumsda-
ta til databasen ved årets udgang. Databa-
sen har fået støtte fra Amtsrådsforeningen 
og Kompetence Center Øst. DAD3 versio-
nen med opvågningsmodul og registrering 
af vanskelig luftvej forventes indført ved 
årsskiftet. Der har været en del tekniske 
problemer med denne version, som har 
forsinket implementeringen. Endelig er 
der nedsat en gruppe, der primært skal 
arbejde med output fra DAD via analyse-
portalen med det formål at samle nationale 
data og udarbejde en årsrapport. 

En stor del af udvalgets tid er gået med 
at beskrive fagområdet ”almen anæstesi”, 
et arbejde, der forventes afsluttet i 2008. 
Samtidig er de første spæde skridt taget i 
retning mod at udvikle en nordisk efterud-
dannelse med fokus på den almene kirur-
giske patient taget. Også dette vil der blive 
arbejdet videre på i de kommende år.

Anæstesiudvalget har desuden deltaget 
i planlægningen af årsmødet, som vi ser 
frem til.                                     Ann Møller

Børneanæstesiudvalget
Børneanæstesiudvalget har brugt meget 
tid på at deltage i udformningen af spe-
cialerapporten for anæstesi og herunder 
vurderingen af den fremtidige organisa-
tion af børneanæstesien. Det har i den 
forbindelse været hensigten at bevare en 
fornuftig fordeling og organisering og 
samtidigt søge en højere grad af faglig-
hed. Kortlægningen af børneanæstesien 
sidste år dokumenterede en uhensigts-
mæssig fordeling med stor spredning af, 
ikke bare børneanæstesi som helhed, men 
også indenfor den mere specielle pædiatri-
ske anæstesi som f.eks. børn under 2 år. 
Således gav 29 afdelinger i 2005 anæstesi 
til børn mindre end 2 år og 18 afdelinger 
til børn under 1 måned, om end kun 7 
afdelinger gav mere end 1 pr. uge. Udval-
get har anbefalet øget centralisering af 
anæstesi til børn mindre end 2 år og ASA 
3-4 således at dette i fremtiden samles på 
højt specialiserede enheder eller tilsva-
rende med tilstrækkeligt patientvolumen. 
Centraliseringen anbefales ligeledes for 
den pædiatriske intensive terapi. Udval-
get har i den forbindelse anbefalet, at der 
etableres børnetransport-ordninger for 
akut og kritisk syge børn.

Den teoretiske del af speciallægeud-
dannelsen i børneanæstesi i Danmark er 
i år blevet styrket og udvalget har arbej-
det med planlægningen af de nye kurser. 
Fremover tilbydes identiske kurser af 
3 dages varighed i henholdsvis Øst- og 
Vestdanmark som led i speciallægeud-

dannelsen. Arbejdet med SSAI subspe-
cialiseringsuddannelsen fortsætter, og 
uddannelsen vurderer vi er vigtig i den 
fortsatte proces mod højere faglighed 
indenfor specialet og nødvendig for, at 
imødegå internationale anbefalinger. Den 
skandinaviske model for uddannelsen i 
børneanæstesi har via dansk formand-
skab for uddannelsen været diskuteret 
på SSAI kongressen og FEAPA’s kongres 
(Federation of European Associations of 
Paediatric Anaesthesia).

Sidste år påbegyndte FEAPA en organi-
satorisk ændring i retning mod en egentlig 
europæisk børneanæstesiforening. Denne 
proces ventes at udmønte sig i skabelsen 
af ESPA (European Society of Paediatric 
Anaesthesia) senere på året. Det er fort-
sat ikke endeligt afklaret i hvor høj grad 
det bliver muligt at bevare en national 
tilknytning til den kommende forenings re-
præsentantskab gennem f.eks. DASAIM,  
men derudover vil medlemskab være ba-
seret på individuelt medlemskab. Børne-
anæstesiudvalget vil formidle yderligere 
information om foreningen, når den er 
en realitet.

Det internationale samarbejde fortsæt-
ter desuden via European Paediatric Life 
Support (EPLS) kurserne i Danmark og 
det er muligt at tilmelde sig online via 
www.resuscitation.dk. 

Udvalget har fået stor støtte med inputs 
og råd fra mange forskellige sider - ikke 
bare i forbindelse med udformningen af 
specialerapporten, men også med gen-
nemførelsen og planlægningen af diverse 
kurser. Vi er meget taknemmelige for den 
dialog og opbakning.

Torsten Lauritsen

efteruddannelsesudvalget
Ingen beretning – det er foreslået, at ud-
valget nedlægges.

etisk udvalg
Udvalget har som planlagt og efter kom-
missorium fra sidste årsmøde, etableret 
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en arbejdsgruppe med henblik på udar-
bejdelse af ”Vejledning vedrørende Etiske 
overvejelser i forbindelse med undladelse af 
eller ophør med livsforlængende behandling 
af patienter behandlet i Anæstesiologisk 
regi – Intensiv Medicinsk Terapi regi.” 
Arbejdsgruppen består af: Mogens K. 
Skadborg (Århus), Hans-Henrik Bülow 
(Holbæk), Inge Madsen de Haas (Ålborg), 
Pernille Lykke Petersen (København), 
Morten Gustav Poulsen (Skejby), Jørgen 
Jørgensen (Nykøbing Falster), Jon Jacob-
sen (Hvidovre), Axel Lahoz (Esbjerg), 
John Asger Petersen (Frederikssund), 
Torben Mogensen (Hvidovre), Ole Bo 
Hansen (Holbæk), og Mirjana Cvetkovic 
(København).

Der har været afholdt ét møde i arbejds-
gruppen og skrivearbejdet koncentrerer 
sig i første omgang om følgende emner: 
Juridisk relevante forhold, begrebsafkla-
ring, aktørsamspil (internt i afdelingen, 
mellem patienter og familie, relationer 
til samarbejdspartnere), forholdet til og 
i andre kulturer, behandlingsafslutning 
(formelle forhold, praktiske forhold), 
konflikthåndtering og overvejelser ved-
rørende behandlingsloft. 

Arbejdsgruppen forventer at holde end-
nu et endagsmøde efteråret 2007, samt et 
arbejdsseminar i forårssemesteret 2008 
og håber derefter at kunne fremlægge 
resultatet af arbejdet på udvalgets session 
på årsmødet 2008.

Mogens K. Skadborg

Forskningsudvalget
Udvalget har afholdt et møde siden sid-
ste generalforsamling. Udvalget samt re-
præsentanter for bestyrelsen har uddelt 
200.000 kr. fra DASAIM’s forskningsini-
tiativ. Pengene blev tildelt 5 forsknings-
projekter. Tre af projekterne fik 50.000 kr. 
og to fik 25.000 kr. Forskningsprojekterne 
som er blevet tildelt støtte vil blive præ-
senteret på DASAIM’s årsmøde. Endvi-
dere har forskningsudvalget opfordret 
formanden for DASAIM til, at selskabet 
arbejder på, at forskning stadigvæk tæl-
ler som en kvalifikation ved besættelse 
af fremtidige kursusstillinger.

Palle Toft

udvalget for intensiv medicin
I udvalget fortsætter det konstruktive og 
fremadrettede samarbejde mellem DA-
SAIM og DSIT. Vi har haft endnu et travlt 
år, hvor der har været arbejdet med mange 
store projekter. Der har været afholdt 6 
konstruktive møder i udvalget, samt en 
række underudvalgsmøder. (Igennem året 
har hovedområderne været DRG, startfa-
sen af Dansk Intensiv Database (DID) og 
konsolidering af sepsis-gruppen).

Der har været arbejdet intenst fra ud-
valgets side for at få Sundhedsstyrelsen 
til at genoverveje de ændrede DRG-regler 
på intensiv området. Vi har påpeget, at 
ændringerne (intensiv patienter kan først 
kan indgå i de 4 DRG-grupperinger efter 72 
timers indlæggelse på en intensiv afdeling) 
vil medføre at kun mellem 20-50 % af vores 
patienter vil indgå i DRG-registreringens 
4 grupper og, at dette kunne medføre et 
ikke-fuldstændigt billede af aktiviteten i 
de danske intensiv afdelinger og medføre 
et mindsket engagement til registrering 
ude i afdelinger. Sundhedsstyrelsen er 
lydhøre overfor vores argumentation og 
vil formentlig ændrer DRG-registreringen 
endnu en gang for intensiv området til 
start i 2009. 

Sepsis-arbejdsgruppen med Lone Poul-
sen som formand er blevet ansvarlige i 
Danmark for Surviving Sepsis Campaign 
og har afholdt en succesrigt nationalt ini-
tieringsmøde i december 2006 med delta-
gelse af ca. 100 deltagere. Sepsisgruppen 
arbejder videre med både undervisnings-
tiltag og en sepsis-database. Gruppens 
arbejde har også medført at behandling 
af sepsis er blevet et af modulerne i Ope-
ration Life.

Intensivudvalget har også deltaget i 
arbejdet i den arbejdsgruppe, som blev 
nedsat af DASAIM og Dansk Cardiologisk 
Selskab, som har arbejdet med transporter 
af kardiologisk patienter præhospitalt og 
interhospitalt samt transport af intensiv 
patienter. Arbejdet er afsluttet og der er 
udkommet en anbefaling, som kan findes 
på DASAIMs hjemmeside.

Sundhedsstyrelsens specialegennem-
gang af anæstesiologi har også trukket 
store veksler på intensivudvalget. Forman-
den i udvalget er medlem af arbejdsgrup-

pen, som afslutter det store arbejde ved 
udgangen af august.

Intensivudvalget har præsenteret DA-
SAIM i Dansk Intensiv Database (DID). 
Der har været arbejdet flittigt i samarbejde 
med DSIT og Kompetencecenter Nord. 
DID etableres i tre etaper for at sikre at 
databasen fra starten er landsdækkende 
med tilfredsstillende datakomplethed.  

Fase I: Igangværende pilotprojekt ba-
seret på eksisterende data i Landspatient-
registeret (LPR) og Det Centrale Person-
nummerregister (CPR).

Fase II: Omfatter den eksisterende da-
taindsamling via LPR og CPR udvidet med 
enkelte tillægskoder. Opstart 1. januar 
2008. 

Fase III: Omfatter en udvidet dataind-
samling via LPR og CPR (Fase II), sup-
pleret med dataindsamling fra andre 
eksisterende registre og databaser, her-
under regionernes klinisk biokemiske 
databaser.  

DID har været i høring hos alle medlem-
mer i DASAIM og sidste hånd er ved at 
blive lagt på en ansøgning til Regioner-
nes Fælles Databasepulje. DID modtog 
støtte fra regionernes IT Udviklingspulje 
i foråret 2007.

Intensiv Symposium 2007 på Hindsgavl 
Slot blev endnu engang en stor succes 
med 150 deltagere og et stort opbud af 
medicinalfirmaer. Der var mange emi-
nente både nationale og internationale 
foredragsholdere.

Programmet for det næste symposium 
til januar 2008 er lagt og kan ses på DA-
SAIMs hjemmeside. Her vil der endnu 
engang være mange af de store internatio-
nale foredragsholder på plads. Tilmelding 
er startet. 

Der vil også i år være en gruppesamling 
på Årsmødet, hvor vi håber, at mange med 
interesse i intensiv medicinsk terapi vil 
dukke op og give nogle nye input til vores 
fagområde.

Kurt Espersen

It-udvalget og redaktøren
Arbejdet i IT-udvalget er først og fremmest 
af ad-hoc-karakter, specielt var opgaven 
omkring at få mail-systemet op at stå igen 
efter diverse sammenbrud en spændende 
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udfordring. Jeg fandt i hvert fald ud af, 
at EDB-organisationer ikke taler samme 
sprog som andre faggrupper. Men der-
ved adskiller de sig nok ikke fra andre 
fagprofessionelle.

Redaktør-opgaverne bliver først og frem-
mest løst ved Tina Calundanns fremra-
gende indsats, specielt mht. DASINFO. 

Mange medlemsmails om alt muligt 
spændende er blevet sendt ud, og jeg kan 
blot opfordre jer til at bruge muligheden; 
vi betaler en abonnementspris, og derefter 
er det gratis.

Hjemmesiden får jeg storartet hjælp til 
af Benne Doré Design, der lynhurtigt læg-
ger ting på nettet; den største udfordring 
for en velopdateret hjemmeside er, at få det 
rigtige input fra alle jer brugere i udvalg, 
kommissioner, mm.

Jeg klør på med krum hals, er ikke på 
valg og glæder mig til opgaven - også det 
næste år.

Torben Callesen

Kassereren
Regnskab for året 2006/2007 lægges på 
www.dasaim.dk ligesom det vil blive uddelt 
og gennemgået på generalforsamlingen.

Lars S. Rasmussen

Kronisk smerteudvalg
Udvalget har indtil august afholdt 3 mø-
der. Der er yderligere planlagt et møde i 
september. Arbejdet i udvalget har været 
fokuseret på samarbejdet med Specialar-
bejdsgruppen nedsat af Sundhedsstyrel-
sen til beskrivelse af fagområdet Kronisk 
Smertebehandling.

Kronisk Smerteudvalg har arbejdet med 
følgende områder: 
- planlægning af årsmødet: der blev 

tilrettelagt en forelæsning
- gennemgang af definitionen 
 ”tværfaglig smertebehandling” og 

DRG-koderne forbundet hermed 
- forsøgt belyst omfanget af arbejdet på 

kronisk smerteområdet. Et eksempel 
er antallet af patienter, som årligt 
modtager tværfaglig smertebehand-
ling: tilgængelige data viser, at cirka 
1700 patienter har været i tværfaglig 
behandling på Rigshospitalet, Herlev 
Sygehus, Odense Universitetssyge-

hus, Ålborg Smertecenter, Vejle 
Sygehus og Køge Sygehus i 2006
Kronisk Smerteudvalget arbejder videre 

med at etablere et bredt samarbejde på 
tværs af smertecentre/klinikker.

Luana Leonora Jensen

neuroanæstesiudvalget
På sidste generalforsamling blev 3 nye 
medlemmer valgt – nemlig Pernille Haure 
fra Ålborg, Karen-Lise Welling fra Rigsho-
spitalet samt undertegnede fra Odense 
UniversitetsHospital. Udvalget har siden 
afholdt 3 møder – referater kan læses på 
DASAIMs hjemmeside under neuroudval-
get. Udvalgets medlemmer er alle aktive 
i Dansk NeuroTraume Udvalg, der er et 
underudvalg under Dansk Neurokirurgisk 
Selskab og DASAIM.

Udvalget har prioriteret enkeltopgaver 
højt og fortrinsvist beskæftiget sig med 
udarbejdelse af vejledning i anæstesi til 
patienter med neurotraume mhp. anden 
kirurgi. Dette arbejde er nu afsluttet og 
bliver snarest præsenteret for bestyrelsen. 
I forbindelse med specialegennemgangen 
har udvalget bidraget med oplysninger til 
at klarlægge neuroanæstesiens organisa-
tion og produktion. 

Karsten Bülow

obstetrisk anæstesiudvalg
Udvalget har indtil august afholdt eet 
møde, i januar 2007. Der er planlagt yderli-
gere et møde før DASAIMs årsmøde.

Obstetrisk Anæstesiudvalg har også i år 
arbejdet med følgende områder: 
1) Speciallægekurser indenfor obstetrisk 

anæstesi
2) Planlægning af årsmødet  
3) Rekommandation om anæstesi til sec-

tio, som blev fremlagt til kommentarer 
på hjemmesiden fra januar 2007 og si-
den godkendt som rekommandation.

Vedrørende speciallægekurserne afhol-
der vi disse i to hold, i henholdsvis Køben-
havn og Århus, begge i september 2007.

Vedrørende Årsmødet 2007 har vi, li-
gesom de foregående år, tilrettelagt både 
et minisymposium samt en forelæsning 
indenfor obstetrisk anæstesi. Program-
met vil fremgå af DASINFO og DASAIM’s 
hjemmeside.

Med henblik på at få oprettet en skandi-
navisk uddannelse indenfor SSAI i obste-
trisk anæstesi, vil der under SSAI mødet 
i Gøteborg i september blive afholdt et 
møde mellem repræsentanter fra DK (Ulla 
Bang) og de øvrige skandinaviske lande. 
Uddannelsen skal svare til de skandina-
viske specialuddannelser, der allerede er 
etableret indenfor f.eks. børneanæstesi og 
intensiv.                                      Ulla Bang

præhospital og akutmedicinsk udvalg
I løbet af året har udvalget måttet sige 
farvel til formanden, Lars Knudsen, som 
desværre måtte trække sig fra arbejdet. 
Inden Lars forlod udvalget udformede han 
blandt andet høringssvar om akutområdet 
og var primus motor i det samarbejde, 
der blev etableret med Dansk Cardiolo-
gisk Selskab omkring rekommandation 
for transport af hjertepatienter. Stor tak 
til Lars for engageret og inspirerende 
arbejde, vi håber du vil vende tilbage til 
udvalgsarbejdet på et senere tidspunkt.

Udvalget har derudover påbegyndt 
rekommandation vedrørende transport, 
arbejder med forslag til beskrivelse af 
hvilke kompetencer, en ambulancelæge 
skal besidde samt planlægning af det kom-
mende program for kongressen i 2009.

Undertegnede er konstitueret formand 
og vil opstille til generalforsamlingen, ud-
valgets øvrige medlemmer fortsætter efter 
generalforsamlingen, forudsat genvalg.

Susanne Wammen

thoraxanæstesiologisk udvalg
Thoraxanæstesiudvalget har afholdt 5. 
Danske Thoraxanæstesiologi Symposium 
på Gentofte Hospital den 23. marts 2007. 
Emneområderne var: ”Invasiv kardiologi” 
omhandlende Impella, percutan translumi-
nal AVR og disses anæstesiologiske aspek-
ter. Minimal invasiv hjertekirurgi. Samt 
stentbehandling af dissekerende thorakale 
aneurismer. Symposiet var velbesøgt og 
der udspandt sig livlig diskussion efter 
indlæggene. Der var en stor faglig samt 
social succes. Dagen efter blev der afholdt 
årsmøde for danske thoraxanæstesiologer 
(DT). Dette var mindre besøgt, men der 
var en god debat om hospitalssmileys, 
EACTA og thoraxanæstesiens fremtid. Der 
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planlægges et 6. symposium i Esbjerg til 
foråret 2008 efter fulgt af årsmøde i DT.

Vi deltager i DASAIMs årsmøde med 
Emnerne; Pulmonale udfordringer; Skopisk 
lungekirugi og skopisk esophaguskirugi, 
pulmonal hypertension, akutte og kroniske 
lungeembolier. Akupunktur postoperativt 
og i smertebehandlingen, tromboelasto-
grafi under operation og på ITA, samt 
stentbehandling af store kar. Udvalget har 
til november afholdt 3 udvalgsmøder, hen-
holdsvis 24. marts, 23. maj og 16. august. 

Thoraxudvalget er ved at planlægge 
et kursus i ekstrakorporal cirkulation i 
samarbejde med Den Skandinaviske Skole 
for Kardiovaskulær Teknologi, der skal 
afholdes i 2007.

Udvalget har brugt megen tid på spe-
cialebeskrivelse.

Claus Andersen

videreuddannelsesudvalget
Aktiviteten inden for uddannelsesområdet 
har været præget dels af initiativer vi selv 
har iværksat, og dels af en del udefra kom-
mende tiltag.

Indledningsvis kan vi endelig, efter et 
meget langt behandlingsforløb på 8 mdr, 
med tilfredshed konstatere at målbeskri-
velse og portefølje for både intro- og ho-
veduddannelsen omsider blev godkendt af 
Sundhedsstyrelsen i april 2007. Dokumen-
terne kan findes på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside.

På årsmødet 2006 blev det vedtaget at 
fusionere uddannelsesaktiviteterne fra 
videreuddannelses-udvalget og efterud-
dannelsesudvalget i ét reorganiseret ud-
valg: uddannelsesudvalget. Såfremt denne 
beslutning bekræftes på årsmødet 2007 er 
det herefter den gældende struktur.

Arbejdet med udannelsesrelaterede 
problemstillinger siden forrige årsmøde 
har i øvrigt bekræftet berettigelsen i den 
ovennævnte struktur.

Videreuddannelsesudvalget har på 
den baggrund arbejdet med et oplæg til 
efteruddannelse og dennes funktion og 
sammenhæng med videreuddannelsen. 
Vedrørende rationalet bag dette henvises 
til udvalgets årsberetning 2006.

Oplægget til efteruddannelse beskæfti-
ger sig med efteruddannelse, forstået som 

uddannelse efter endt kompetencegivende 
uddannelse (CPD: continuous professional 
development) med udgangspunkt i selv-
styret læring i de 7 lægeroller og anvendt i 
individuelt, afdelingsmæssigt og nationalt 
perspektiv. Oplægget kommer med bud 
på rolle- og ansvarsfordeling til sikring af 
efteruddannelsens faktiske effektuering. 
Det fremgår at efteruddannelse er et pro-
jekt med fælles ansvar fordelt til såvel den 
efteruddannelsessøgende som til drifts-
herren, og at de nødvendige ressourcer i 
tid og økonomi er en forudsætning. Der 
eksemplificeres en bred vifte af metoder 
til varetagelse af uddannelsen. Centralt er, 
at uddannelsen foregår planlagt og struk-
tureret. Metoder til og organisering af 
registrering, validering og evt. certifice-
ring/recertificering er vigtige, men fortsat 
åbne spørgsmål. Udvalget har i udgangs-
punktet valgt ikke at foreslå CME-points 
(CME: continuous medical education) som 
standarden for kvalitetssikring af efterud-
dannelsen med baggrund i metodens rent 
kvantitative tidsmæssige registrering uden 
skelen til kvalitet og/eller aktivitet fra den 
uddannelsessøgendes side, eller anden 
effekt i øvrigt.

Forholdene på europæisk plan kan 
læses i redegørelsen fra UEMS ved 
Dorte Keld andetsteds i dette nummer af  
DASINFO.

Danske Regioner (DR) har i foråret 2007 
spillet ud med forslag til ny procedure for 
bedømmelse og ansættelse i hoveduddan-
nelsesforløb i speciallægeuddannelsen.

Forslaget afskaffer det fælles nationale 
bedømmelsesudvalg og henlægger såvel 
bedømmelse som ansættelse til én arbejds-
gang i tre regionale udvalg (svarende til de 
tre uddannelsesregioner landet er opdelt 
i, i relation til lægelig videreuddannelse). 
Desuden lå der især i det oprindelige ud-
kast blandt flere uhensigtsmæssigheder 
en næsten fjernelse af objektive kriterier 
til bedømmelse af ansøgerne. Samtidig 
blev det desværre og uforståeligt med 
deltagelse af Lægeforeningen ultimo april 
2007 vedtaget, at der maksimalt må gå 4 år 
fra afsluttet embedseksamen til påbegyndt 
hoveduddannelses-forløb. Som en del af 
samme tankegods, der tilstræber en hurtig 
afviklet speciallægeuddannelse, ønskes 

der fra Danske Regioner en bedømmelse 
af læger i intro-stillinger efter 6 måneder 
(svarende til ca. 60 dagtider) med hensyn 
til, om vedkommende er egnet til et ho-
veduddannelsesforløb eller ej.

VUU har vurderet, at en marginalisering 
af objektive kriterier og decentralisering 
med et næsten bortelimineret grundlag 
for en fælles national standard rummer 
fare for såvel den faglige standard som for 
grobund for nepotisme. Den stramme tids-
ramme på 4 år, som er næsten en halvering 
af det aktuelle tidsforbrug, har ligeledes 
givet anledning til bekymring. Udvalget er 
selvsagt enig i, at man ikke bør tilstræbe 
unødigt lange speciallægeuddannelser 
og, at man skal tilstræbe en så effektiv 
uddannelse som muligt – både hvad angår 
kvalitet som tidsforbrug -  men ser den 
dikterede og ufleksible stramme ramme 
som uheldig i relation til 1) den korte 
mulighed det afføder for bedømmelse af 
intro-læger, 2) den uddannelsessøgendes 
mulighed for at opnå gode forløb mht. 
intro- og specialevalg og senere -funktion 
og 3) i relation til processen og dialogen 
ansatte og driftsherrer imellem.

DASAIM har på den baggrund igennem 
flere skriftlige henvendelser til DR samt 
ved VUU’s deltagelse i møde med DR til-
kendegivet selskabets holdninger. 

VUU har udarbejdet et forslag til selska-
bets faglige profil til brug ved vurderingen 
af ansøgere til hoveduddannelsesforløbet. 
Profilen, som vi vurderer, er et stort skridt 
i den rigtige retning i forhold til det oprin-
delige udgangspunkt, tager meget tydeligt 
udgangspunkt i målbeskrivelsens og por-
teføljens eksisterende tekst, som vidtræk-
kende hviler på validerede metoder.

Målet er selvsagt at fastholde både en 
faglighed og objektive kriterier i så stor 
udstrækning det er muligt inden for de 
aktuelle politisk rammer. 

En af de andre nyskabelser som i en vis 
udstrækning er begyndt at få luft under 
vingerne er forskningstræningsmodulet. 
Som det fremgik af juni-udgaven af DA-
SINFO tidligere på året har første hold i 
ordningen (i Region Nord) afsluttet forlø-
bet med fremlæggelse af ”nogle særdeles 
imponerende projekter”. Tilsvarende af-
ventes fra de to øvrige regioner.
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En mere detaljeret præsentation af de 
tre regioners moduler fremgik af udvalgets 
beretning 2006. 

Der resterer fortsat en afklaring på visse 
finansieringsproblemstillinger og på natio-
nale dispenseringsstandarder for allerede 
gennemførte relevante aktiviteter.

Forskningstræningsmodulet udgør sam-
men med de generelle og de specialespe-
cifikke kurser det obligatoriske teoretiske 
uddannelsesprogram i speciallægeuddan-
nelsen. Regelsættet for arbejdsgange, rol-
lefordeling, pligter og rettigheder i hele 
den lægelige videreuddannelse – teoretisk 
som praktisk- fremgår relativt klart af 
Sundhedsstyrelsens vejledning ”Kompe-
tencevurdering i den lægelige videreuddan-
nelse”, som i foråret 2007 var til høring. 
VUU har med visse kommentarer støttet 
vejledningen og hensigten om klar regule-
ring og professionalisering af området.

Hvordan den nuværende videreuddan-
nelse reelt har fungeret i den virkelige 
anæstesiologiske verden bliver for første 
gang i større målestok fremlagt på en af 
torsdagens første parallelforelæsninger på 
årsmødet 2007: ”Evalueringsmetoder/kom-
petencevurdering og resultater fra intro- 
og hoveduddannelsesundersøgelsen” ved 
Karen Skjelsager og Kirsten Bested. Den 
meget korte version er: Meget godt!

Systematisk erfaringsregistrering på nati-
onalt plan er fortsat et uløst problem. VUU 
havde ambitionen om, inden udgangen af 
2006, at kunne fremlægge en løsning på 
problemet. Dette er ikke lykkedes. ”Er-
faringsregistrering.dk” er indtil videre 
den bedste ikke autoriserede anbefaling 
VUU kan fremlægge i afventning på et 
bedre (EPJ-integreret?) bud fra Sundheds-
styrelsen. ”Erfaringsregistrering.dk” er 
vurderet velfungerende efter systematisk 
brug af en gruppe udannelsessøgende 
læger i Region Nord. De finansielle forhold 
i forbindelse med brugen af den er uafkla-
rede. Anbefalingen er ikke komplet og 
suppleres formentlig mest hensigtsmæs-
sigt med brug af DAD og lokale erfarings-
registreringsprofiler tilpasset den enkelte 
afdelings uddannelsestilbud/ydelser.

Videreuddannelseskapaciteten for læ-
ger har man fra myndighedernes side 
ønsket udvidet. Den planlagte udrulning 

heraf fremgår af dimensioneringsplanen 
for perioden 2008-2012 for de lægelige 
specialer, som gennemsnitligt øger uddan-
nelseskapaciteten i forhold til nuværende 
med 17% og det anæstesiologiske speciale 
med næsten 30 % (fra 40 til 52 stillinger). 
Fordelingen af udvidelsen mellem de tre 
uddannelsesregioner er inden for anæste-
siologien allerede påbegyndt. 

Fuldt implementeret får udvidelsen 
selvsagt betydelige konsekvenser for vi-
dere- og efteruddannelsen. Et scenarie 
som yderligere kompliceres af andre ydre 
forhold som bl.a. ændret hospitalsstruktur, 
og især struktur for akutmodtagelse, samt 
af manglen på sygeplejersker inden for 
(også) det anæstesiologiske speciale.

Basisuddannelsen (den fremtidige af-
løser for nuværende turnusuddannelse), 
som skal omfatte en bredere vifte af specia-
ler end aktuelt, har været diskuteret i VUU. 
Umiddelbart synes det anæstesiologiske 
speciale ikke relevant. Enkelte steder plan-
lægges dog fælles akut modtagelse (FAM) 
under anæstesiologisk ledelse, hvor basis-
uddannelse relevant vil kunne finde sted 
under anæstesiologisk ledelse.

Kursusvirksomheden i speciallægeuddan-
nelsen er omfattende og fortsat generelt 
velfungerende. Samtidig med at der er 
foregået en udbredelse med involvering 
af en bredere kreds i undervisningen og 
at der er planer om yderligere regionalise-
ring af simulationsbaseret undervisning, 
er der også et behov for og en ambition i 
udvalget om at fastholde en betydelig del 
på nationalt niveau. Med den planlagte 
udvidelse af uddannelsesaktiviteten (som 
konsekvens af udrulning af dimensione-
rings-planen) vil virksomheden skulle leve 
op til yderligere aktivitet.

Sundhedsstyrelsen har i øvrigt tilkende-
givet i juli måned at man over en årrække 
påtænker undersøgelse af og forslag til 
modernisering af strukturen for den teo-
retiske videreuddannelse.

Der har i udvalget og bestyrelsen været 
en diskussion vdr proceduren for udpe-
gelse af inspektorer og der arbejdes pt. med 
et forslag herom. Det forventes i øvrigt 
i øvrigt at juniorinspektorerne forbliver 
en permanent del af inspektorvirksom-
heden.

Vurderingsudvalget afviklede i august 
2007 sit forventet sidste og afsluttende 
møde inden den nye ordning træder i kraft. 
Pga tidsnød er dette imidlertid udskudt 
½ år. Specialet er fortsat i den heldige 
situation at søgningen til hoveduddan-
nelsesforløb er god med i alt 53 ansøgere 
(heraf 51 kvalificerede) til 19 kursusforløb. 
Fordelingen af ansøgere er 32 i Region 
Øst, 12 i Syd og 18 i Nord.  

Uddannelsesudvalgets hjemmeside (på 
www.dasaim.dk): Ambitionen er, at refe-
rater, kursusplaner, målbeskrivelser og 
porteføljer og krav i forbindelse med an-
søgning til hoveduddannelsesforløbene og 
evt. ”erfaringsregistrering.dk” fremgår.

Uddannelsesområdet kan i øvrigt glæde 
sig over et par flotte markeringer:
• Charlotte Ringsted er pr. september 2007 

blevet udnævnt til professor. Tiltrædel-
sesforelæsningen med titlen ”Hvad skal 
vi med medicinsk pædagogik?” finder 
sted d. 18. september.

• Doris Østergaard (DIMS) og Jonas 
Torp Ohlsen (Næstved) repræsenterer  
DASAIM ved Lægeforeningens 150 års 
jubilæum ”Doctor’s Universe”, septem-
ber 2007 i Domus Medica.

Vanen tro, har aktiviteten og engagemen-
tet været højt i videreuddannelsesudvalget 
i det forløbne år. Stor tak til alle.

Ole Nørregaard

AlS og eplS kurser
Advanced Life Support-kurser (ALS) og 
European Pediatric Life Support-kurser 
(EPLS) afholdes for læger og sygeplejer-
sker i Danmark. Kurserne afvikles efter 
europæiske retningslinjer og under Euro-
pean Resuscitation Council (ERC).

Første ALS kursus blev afholdt i sep-
tember 2004 og første EPLS-kursus i april 
2006. Kurserne har været afholdt af entu-
siastiske læger og sygeplejersker fra flere 
forskellige specialer og i samarbejde med 
Dansk Institut for Medicinsk Simulation 
på Herlev Hospital og Center for Klinisk 
Uddannelse på Rigshospitalet.

Der er stor og stigende interesse for 
kurserne. Per 1. juni har der været afholdt 
29 ALS kurser og 4 EPLS kurser med 
mere end 800 deltagere. I juni 2007 blev 
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første kursus afholdt i forskerparken på 
Skejby.

Kurserne for resten af 2007 har kun få 
ledige pladser og flere afdelinger og præ-
hospitale lægebilsordninger har ønsket at 
tilmelde hovedparten af deres læger.

Fra maj 2006 er der etableret en ord-
ning, hvorefter instruktører honoreres 
for undervisning eller deres respektive 
afdelinger tildeles en friplads til kurserne 
for hver gang en instruktør har undervist 
på et kursus. 

European Trauma Course (ETC) er 
blevet afholdt for første gang på Malta og 
andet kursus blev holdt i Stavanger i 2007 
og med dansk deltagelse. Næste kursus 
afholdes i Rom i november 2007, hvorefter 
kurserne forventes at blive tilgængelig i 
hele Europa på samme måde som ALS og 
EPLS kurserne.

Der planlægges for at afholde Basic Life 
Support og AED- kurser i Danmark for 
lægfolk fra slutningen af 2007.

Kurserne har fået egen hjemmeside, 
hvor yderligere oplysninger om kurserne 
kan findes og tilmelding kan ske: 
www.resuscitation.dk.

Freddy Lippert og 
Torsten Lauritsen

AtlS
ATLS Danmark har i år flyttet kursusakti-
viteten til flyvestation Skalstrup uden for 
Roskilde. Der er fortsat stor søgning til 
kurserne, men der er en vis udtrætning 
at spore hos instruktørgruppen; der har 
været afholdt instruktørkursus for at få 
flere instruktører. Der har været forslag 
om at afholde kurset flere steder i landet, 
men efter at have undersøgt omkostnin-
gerne ved at leje sig ind på kursussteder 
samt udgifterne ved at udstyret skal flyttes 
fra sted til sted, har man valgt at fortsætte 
med kurser ét sted i landet.

ATLS-manualen er under revision; for 
første gang har der været mulighed for 
indflydelse på indholdet og en række spe-
ciallæger fra Danmark har fået mulighed 
for at være med i redigeringsprocessen. 
De tidligere ønsker om at revisioner skal 
være evidensbaserede er blevet efterkom-
met og det skulle gerne vise sig når næste 
manual udkommer i løbet af 2008. Der er 

endnu ikke planlagt, hvordan man skal re-
certificeres, så indtil videre er de opnåede 
certifikater gældende.

Susanne Wammen

Dansk Anæstesi Database (DAD)
30 afdelinger overfører anæstesidata elek-
tronisk direkte til KMS, og 23 afdelinger 
har valgt at indberette via integrations-
løsninger. 160.000 patientforløb, herun-
der 132.000 anæstesiforløb, er i årets løb 
indtastet i DAD.

Styregruppen har afholdt seks møder 
i årets løb og har primært arbejdet med 
revision af databasen, incl. revision af kva-
litetsindikatorer, forbedring af datakvalite-
ten og forberedelse af implementeringen 
af opvågningsmodul og Dansk Register 
for Vanskelig Luftvej i DAD. Opvågnings-
perioden er en vigtig fase i patienternes 
perioperative forløb og overblik over fore-
komsten af komplikationer og vanskelige 
patientforløb i denne periode er helt af-
gørende for vurderingen af den samlede 
kvalitet af de anæstesiologiske ydelser. 
En sådan vurdering er nødvendig for at 
optimere operationsforløbene i Danmark. 
Opvågningsmodulet skal sikre, at regi-
streringen af opvågningskomplikationer 
samt smerte- og kvalmehyppighed og 
-grad kan foretages lokalt og landsdæk-
kende. Opvågningsmodulet er nødvendigt 
for en ensartet og sikker opgørelse over 
udskrivningsstandard, -kvalitet og res-
sourceforbrug på opvågningsafdelingerne 
i Danmark. 

Det var planen, at den revidere version 
af DAD (DAD3) skulle gå i luften 1. januar 
2007, men der opstod så store problemer 
med bl.a. hastigheden, at det blev beslut-
tet at udskyde ibrugtagningen af den nye 
version til den virker optimalt. 

DAD har i årets løb modtaget økono-
misk støtte fra Amtsrådsforeningen (nu 
erstattet af Danske Regioner). Pengene er 
anvendt til datavalidering/-kvalitetssikring 
samt IT-udvikling og drift.

DAD’s eneste ansatte, Birgitte Rühman, 
takkes for sit engagerede arbejde med 
undervisning og med at afhjælpe mange af 
de små og store problemer der er opstået 
rundt omkring i afdelingerne i årets løb.

Jørn Wetterslev/Jakob Trier Møller

Dansk Hjertestopregister
Hjertestopdatabasen er en national kli-
nisk database, der omfatter hjertestop 
udenfor hospital. Data indhentes af ambu-
lancetjenesterne. Der henvises i øvrigt til  
www.kliniskedatabaser.dk. Det sidste års 
arbejde har været præget af udsigten til 
lukning. I 2006 gav Danske Regioner ved 
den årlige bevilling af tilskud til hjerte-
stopdatabasen samtidig meddelelse om, 
at man fra 2008 ikke længere ønskede 
at nedlægge hjertestopdatabasen, men 
i stedet lade data indgå i den kommende 
Dansk Præhospital Database. Da Dansk 
Præhospital Database endnu ikke etable-
ret, planlægges ansøgning om støtte igen 
i år. I forbindelse med stillingtagen til for-
nyet ansøgning - trods små forventninger 
om at få tilskud – vil det blive foreslået at 
udvide databasen til også at omfatte hjer-
testop på hospital. Såfremt det lykkedes at 
få støtte igen, vil styregruppen formentlig 
blive reorganiseret. 

Under indtryk af snarlig nedlukning, har 
det gået noget trægt med udarbejdelse af 
årsrapport, denne er aktuelt under udar-
bejdelse, men der kan ikke på nuværende 
tidspunkt rapporteres data. Den færdige 
årsrapport vil kunne ses sammen med de 
øvrige årsrapporter på www.kliniskeda-
tabaser.dk under ”databaser”. Der er og 
bliver gjort opmærksom på vigtigheden af, 
at databasen fortsætter. Set fra et videnska-
beligt synspunkt er den danske hjertestop-
database enestående, idet den registrerer 
– ikke alle, men en stor del - af præhospitale 
hjertestop i hele landet, og dermed rummer 
data fra såvel land- som byområder. Også 
i løbet af det seneste år har der været flere 
projekter, der har bedt om at få data fra 
databasen, så data bliver brugt.

Erika Frischknecht Christensen
DASAIMs repr. i Styregruppen for 

Hjertestopdatabasen

Dansk Hysterektomi Database (DHD)
Siden sidste indberetning august 2006 har 
der ikke været holdt møde. Der er planlagt 
audit- og styregruppemøde 18. september 
2007. Alle gynækologiske afdelinger er 
inviteret til at deltage.

Relevante dagsordener/rapporter kan 
findes på hjemmesiden for Kompeten-



Oktober �007 · DASINFO · �1

cecenter Øst for Kliniske Kvalitetsdata-
baser (www.kliniskedatabaser.dk). På sigt 
vil udvalgte indikatorer lægges ud i kom-
menteret form på www.sundhed.dk.

Juni 2007 var der indberettet data til 
DHD på 13.650 patienter, og alle gynæko-
logiske afdelinger i landet deltager. I første 
og andet halvår af 2005 modtog DHD hen-
holdsvis 97% og 95% af de indberetninger, 
der var gået til LPR.

Indikatorerne for kvalitet følges løbende. 
DHDs mål er at reducere indlæggelsesti-
den til 2 døgn, hyppigheden af komplikatio-
ner til 6%, genindlæggelsesfrekvensen til 4% 
og hyppigheden af reoperationer til 3%.

Sammenlignes perioden 1998-2000 med 
data fra andet halvår af 2005, er indlæg-
gelsestiden faldet fra 4 til 2 dage, kompli-
kationsfrekvensen reduceret fra 18% til 
16%, genindlæggelsesfrekvensen er faldet 
fra 8% til 5% og antallet af reoperationer 
reduceret fra 6% til 3,5%.

I ”DHD kommissorium” beskrives, hvor- 
dan man gør ved ønske om at bearbejde 
data fra DHD med henblik på publikation 
(kommissoriet findes via www.kliniskeda-
tabaser.dk og herunder Dansk Hysterek-
tomi Database).               Lydia de Lasson

Dansk Medicinsk Selskab
Dansk Medicinsk Selskab (www.dms.dk) 
er paraplyorganisation for alle de viden-
skabelige selskaber. Der er 107 lægevi-
denskabelige selskaber indmeldt i DMS, 
heraf er 38 specialebærende, det vil sige, 
de er tilknyttet et lægeligt speciale. Sel-
skabet udpeger mange repræsentanter 
til vigtige udvalg og arbejdsgrupper og 
høres af både sundhedsstyrelse, regioner 
og lægeforening i mage sammenhæng. 
Arbejdet i DMS er måske ikke så synligt 
for den enkelte anæstesiolog; men det er 
ikke desto mindre vigtigt. 

DMS bestyrelsen vælges af repræsen-
tantskabet. Selskaber, som er medlem af 
DMS, udpeger repræsentanter svarende 
til antallet af medlemmer. DASAIM har 
således 11 personer i repræsentantskabet 
(udpeget af DASAIMs bestyrelse). Under-
tegnede er for knapt et år siden valgt ind 
i bestyrelsen for DMS.

DMS har mindst to gange om året møde 
med de specialebærende selskaber, det 

såkaldte ”specialeforum” Titlen på for-
årets møde var ”Fra reference program 
til kliniske retningslinier en kvalitetsfor-
ringelse?”. Derudover afholdes mindst 
et årligt fællesmøde med et tværfagligt 
emne. Emnet for dette års møde, som 
blev afholdt i januar, var videreuddannelse. 
Generelt er møderne programsat med de 
bedste foredragsholdere, og emnerne er 
velvalgte og relevante, alligevel er der lidt 
uforståeligt et behersket fremmøde.

Som nævnt udpeger DMS bestyrelsen 
repræsentanter til en lang række udvalg 
og arbejdsgrupper, for eksempel, Det 
rådgivende udvalg for specialeplanlæg-
ning, Kræftstyregruppen, Det nationale 
begrebsråd, Det nationale råd for lægers 
videreuddannelse og Diabetes-styregrup-
pen. For en mere udførlig liste henvises 
til selskabets sekretariat. 

Nogle af de emner, som har været be-
handlet i bestyrelsen gennem det sidste 
år, er: lægelig videreuddannelse, akutrap-
porten, samarbejdsaftale om vilkårene 
for lægers og apotekers samarbejde med 
medicinalindustrien ”selvjustitsaftalen”, 
SNOMED (SUNDTERM) og fagområde 
for akutmedicin. For en videre uddybning 
af de enkelte emner henvises til refera-
terne fra selskabets bestyrelsesmøder, 
som findes på DMS-hjemmesiden.

Generelt synes jeg, der er for lidt op-
mærksomhed omkring DMS’s arbejde 
set i lyset af selskabets indflydelse og 
program.

Hans Kirkegaard, bestyrelsesmedlem 
DMS

Dansk råd for genoplivning (Drg)
DRG er det danske nationale råd for gen-
oplivning og er en del af European Re-
suscitation Council (www.erc.edu) DRG’s 
hjemmeside blev i 2007 omorganiseret og 
opdateret. Hjemmesiden er tilgængelig på 
adressen: www.genoplivning.dk.

Implementering af guidelines 2005 er 
ikke gået så hurtigt i Danmark, som øn-
skeligt. En række hospitaler og enkeltper-
soner har været hurtige til at implemen-
tere de nye retningslinjer, men mange 
hospitaler og kliniske afdelinger er stadig 
bagud. Dette gælder både i forhold til æn-
dringer af instrukser om genoplivning af 

voksne og børn, uddannelse af personale 
og eksempelvis indførelse af terapeutisk 
hypotermibehandling efter vellykket gen-
oplivning.

DRG og ALS/EPLS-instruktørerne har 
udarbejdet en ny dansk folder til brug 
for sundhedsfagligt personale. Folderen 
har været tilgængelig på hjemmesiden 
fra begyndelsen af 2006, men findes nu 
også i trykt version, der kan rekvireres 
via hjemmesiden. Trykning og distribution 
sponsoreres af Hjerteforeningen. Folderen 
er i løbet af få måneder uddelt i mere end 
5000 eksemplarer. 

Udbredelse af kendskabet til de nye 
guidelines er primært sket via ALS- og 
EPLS-kurserne. Se hjemmesiden www.
resuscitation.dk og status for ALS- og 
EPLS-kurserne.

European Resuscitation Councils Basic 
Life Support og AED- kurser for lægfolk 
vil blive afholdt i Danmark i slutningen 
af 2007.

Resuscitation (www.resuscitationjour-
nal.com), der er European Resuscitation 
Councils officielle tidsskrift, er nu med en 
øget impact-faktor det førende internatio-
nale tidsskrift i kategorien ”emergency 
medicine”. DASAIMs medlemmer med 
interesse for resuscitation og akut medicin 
opfordres til at deltage i den kommende 
”Resuscitation 2008” i Belgien.

Torsten Lauritsen og Freddy Lippert

Dansk Standards udvalg S-104 
angående anæstesi- og respiratorisk 
udstyr
Udvalgets arbejde er uændret deltagelse 
i revision af tidligere standarder samt stil-
lingtagen til forslag til nye standarder.

Arbejdet i udvalget er fortsat baseret på 
elektronisk kommunikation suppleret med 
et forårs- og et efterårsmøde. Jeg deltog 
i forårsmødet. Herudover har udvalgets 
erhvervsansatte medlemmer deltaget i 
flere udenlandske arbejdsgruppemøder.

En interessant nyhed set fra klinik-
kerens side er arbejdet med en ny ISO-
standard vedrørende farmakalabels til 
injektionssprøjter. Standarden har været 
efterspurgt fra såvel ud- som indland. Klad-
dearbejdet er ved at være tilendebragt og 
standarden kommer snart til de endelige 
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afstemninger og derefter klassificering 
som en international og formentlig også 
dansk standard.

Jeg skal atter i år opfordre til, at man 
på alle sygehuses tekniske, medicotek-
niske og anæstesi-afdelinger anskaffer 
sig den af udvalget udarbejdede publika-
tion om standarder på området – DS/Inf 
164:2005 Anæstesi- og respirationsudstyr, 
der foruden en systematiseret opstilling 
af vedtagne standarder også indeholder 
terminologistandarden DS/EN ISO 4135, 
således at man ved ny- og ombygning tager 
hensyn til gældende standarder allerede i 
konstruktions- og installations-fasen.

Lars Rybro
Forskernetværket
ForskerNet har i sæsonen 2006/7 ligget 
mere eller mindre i dvale, idet Kirsten 
Møller har været på en spændende 12 
måneders udstationering i Adelaide og 
Vibeke Lind Jørgensen fik afleveret og 
forsvaret sin ph.d.-afhandling. Vi afventer 
nu Kirstens disputatsforsvar om 1 uge 
inden vi igen skruer op for aktiviteterne 
i ForskerNet. 

Til årsmødet 2006 medvirkede vi til en 
session fredag: 
Forskning – nye muligheder for at kombi-
nere forskning med klinisk arbejde
- Det typiske ph.d.-forløb 
 v/Vibeke Jørgensen
- Ph.d.-uddannelsen kombineret med 

klinisk uddannelse
 v/Jens Aage Kølsen Petersen
- Ph.d.-uddannelsen efter speciallæge-

anerkendelse 
 v/Bodil Steen Rasmussen
- Forskning uden ph.d.-uddannelse 
 v/Lise Schlünzen
-  Fremtidens forsker inden for anæ-

stesiologi. Nye muligheder for at 
kombinere forskning med klinisk 
uddannelse v/Else Tønnesen

- Forskningstræningselementet i spe-
ciallægeuddannelsen. Status for de 3 
regioner v/Hans Ole Holdgaard

Moderator: Palle Toft
I foråret 2007 var der planlagt en Forsker 

Workshop efter samme koncept som sidste 
år, men desværre kom der kun 6 tilmeldin-
ger og workshoppen måtte aflyses. Det er 
selvfølgelig meget beklageligt, og vi må i 

løbet af efteråret undersøge om interes-
sen for en årlig workshop er til stede hos 
selskabets forskere. 

Vibeke Lind Jørgensen og Kirsten Møller

Inspektorer
Inspektorordningen har til formål at bi-
drage til kvalitetssikring og kvalitetsud-
vikling af den lægelige videreuddannelse 
på uddannelsesafdelingerne på landets 
sygehuse. 

Ordningen var ved sin start i 1997 fri-
villig, men blev obligatorisk fra 2001 i en 
revideret form efter anbefalinger i en eks-
tern evaluering i rapporten: Inspektorord-
ningen – Evalueringsrapport (dec. 1999) 
og i Speciallægekommissionens betænkning 
(maj 2000). Senest foreligger en revideret 
Vejledning for Inspektorordningen, 2007. 

Revisionen er med baggrund i 2005-ud-
gaven og resultaterne af evalueringen af 
Inspektorordningen (Sundhedsstyrelsen, 
Evaluering af Inspektorordningen, januar 
2007) gjort mere logisk og overskuelig og 
blandt andet evalueringstemaerne er æn-
dret således, at alle 7 kompetenceområder 
(roller) indgår. Standardiseringen og sy-
stematiseringen af inspektorrapporterne, 
gør det fortsat muligt at sammenligne kva-
liteten af uddannelsen generelt, på tværs 
af afdelingerne og fra besøg til besøg på 
samme afdeling. 

Administration
Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddan-
nelse og Autorisation, har det overordnede 
ansvar for administration af ordningen, 
herunder sekretariatsfunktionen. Mere 
detaljerede oplysninger om ordningen 
findes i ”Vejledning for Inspektorordnin-
gen, 2007”.

Inspektorer
En inspektor udpeges af Sundhedsstyrel-
sen efter indstilling fra de videnskabelige 
selskaber. En inspektor skal være en læge 
med kendskab til og interesse for den læ-
gelige videreuddannelse, der nyder tillid 
og respekt indenfor specialet.

I 2002 startede en forsøgsordning med 
juniorinspektorer, der er yngre læger i 
introduktions- eller hoveduddannelse. Ak-
tuelt har tre specialer juniorinspektorer 

Gyn/Obs, Anæstesiologi og ortopædi. 
Ordningen er blevet meget positivt modta-
get og Sundhedsstyrelsen har nu besluttet, 
at uddannelsessøgende læger fremover 
kan deltage i inspektorbesøg, i de specialer 
der ønsker det.

Inspektorbesøget
I praksis fungerer ordningen ved, at to 
inspektorer, eventuelt ledsaget af en ju-
niorinspektor, aflægger et besøg på en 
uddannelsesafdeling. 

Forud for besøget udfærdiger afdeling- 
ens læger og andre relevante personale-
grupper i fællesskab en selvevaluerings-
rapport med en analyse af uddannelses-
funktionen og – miljøet på afdelingen. 

På baggrund af rapporten gennemfører 
inspektorerne kvalitative interview med re-
levante personalegrupper. Inspektorerne 
analyserer samtidig afdelingens rutiner og 
procedurer med relevans for dens uddan-
nelsesfunktion og – miljø og udarbejder på 
denne baggrund en inspektorrapport. 

Rapporten inklusive aftale med indsats-
områder, forelægges afdelingen til god-
kendelse og underskrift. Aftalen omfatter 
løsningsforslag til udvikling og forbedring 
af uddannelsesfunktion og - miljø, med an-
givelse af handlingsplan og tidshorisont.

Sundhedsstyrelsen lægger inspektor-
rapporterne ud på nettet hvor de er til-
gængelige via www.sst.dk.

Styrelsen læser og kommenterer rap-
porterne. Kommentar og link sendes til 
afdelingen, sygehusledelsen, det amtslige 
videreuddannelsesråd, det regionale råd, 
det videnskabelige selskabs formand og 
sekretær, Dansk Medicinsk Selskab og 
Følgegruppen for Inspektorordningen.

Ved behov gennemføres opfølgende be-
søg indenfor et til to år, hvor afdelingen 
revurderes med særligt fokus på indsats-
områderne. Herefter besøges afdelingen 
hvert fjerde år, hvis ikke særlige forhold 
gør sig gældende. Negative inspektorrap-
porter kan have konsekvenser for uddan-
nelsesfunktionen. 

Evaluering 
De overordnede erfaringer og rammer 
for Inspektorordningen samt udviklings-
perspektivet drøftes i en følgegruppe be- 
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stående af repræsentanter fra Amtsråds-
foreningen, Hovedstadens Sygehus Fæl-
lesskab, Den Almindelige Danske Læge-
forening, Dansk Medicinsk Selskab, Det 
Nationale Råd for Lægers Videreuddan-
nelse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
og Sundhedsstyrelsen. 

Det Nationale Råd for Lægers Videreud-
dannelse drøfter de generelle erfaringer i 
ordningen og betydningen for den læge-
lige videreuddannelse. 

De videnskabelige selskaber drøfter 
erfaringer på baggrund af inspektorrap-
porterne i de enkelte specialer. 

Kurser og Årsmøde
Det er afholdt to introduktionskurser for 
inspektorer i 2006 og to i 2007 med planer 
om yderligere et i 2007. På de fire kurser 
deltog i alt 8 medlemmer fra DASAIM 
hvoraf en juniorinspektor.

Årsmødet for Inspektorer (10 års jubi-
læum) blev afholdt 1. februar 2007 med 
13 medlemmer fra DASAIM ud af i alt 
104 deltagere. 
Hovedpunkterne var:
- Evaluering af Inspektorordningen
- Forslag til revideret Vejledning for In-

spektorordningen
- Inspektorordningen i Region Hovedsta-

den
- The European Board and College of 

OB/GYN – erfaringer fra “inspektor-
besøg” på tværs af landegrænser

- Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris 
til en uddannelsesafdeling der har gjort 
sig særligt positivt bemærket

- Markering af 10 års jubilæet
Inspektorrollen ønskes udviklet i ret-

ning af inspirator og sparringpartner for 
afdelingen, og væk fra rollen som kontrol-
lerende repræsentant fra Sundhedsstyrel-
sen. Ny håndbog for inspektorordningen 
med sin udbredte brug af afkrydsnings-
skemaer, standardisering og systematise-
ring i inspektorrapporterne, medfører at 
det bliver større mulighed for at sammen-
ligne kvaliteten af uddannelsen på tværs 
af afdelingerne og fra besøg til besøg på 
den enkelte afdeling.

Form og indhold af inspektorkurserne 
bliver løbende justeret, og den seneste 
ændring er deltagelse af juniorinspek-

torer som følge af at de er indlemmet i 
ordningen.

I juli 2007 er det totale antal Uddan-
nelsesafdelinger opgjort til 588 og antal 
inspektorer 196.

Indenfor DASAIM´s område er der 44 
uddannelsesafdelinger, 12 inspektorer, 6 
juniorinspektorer og der er i alt afholdt 46 
besøg og 30 genbesøg dvs. alle afdelinger 
har haft besøg og man er godt med når 
det gælder genbesøg.

De 12 inspektorer og 6 juniorinspektorer 
indenfor anæstesiologi og intensiv medicin 
med angivelse af årstal for udpegning, er 
fordelt i regionerne som følger:
Region Øst:
Inspektorer: Karen Skjelsager (2000), 
Poul Lunau Christensen (2002), Birgitte 
Ruhnau (2002), Rikke Maaløe (2004).

Juniorinspektorer: Morten Nikolaj Lind 
(2005), Kim Wildgaard (2005), Marguerite 
Ellekvist (2006).
Region Syd:
Inspektorer: Peter Lindholm (2002), 
Anders Gadegaard Jensen (2004), Jarl 
Voss Siggaard (2004), Hanne Tanghus 
(2005).

Juniorinspektorer: Dennis Michael Köh-
ler (2005), Susanne Scheppan (2005).
Region Nord:
Inspektorer: Odd Ravlo (1997), Per Lam-
bert (2002), Peter Mouridsen (2004), Inga 
Kviisgaard Madsen (2006), Minna Skov 
Nielsen (udpeget 2007,mangler inspek-
torkursus).

Juniorinspektor: Marlene Kanstrup 
Dahl (2006).
Behovet for inspektorer er 15 (yderligere 
1 i øst og 1 i syd), hvorimod behovet for 
juniorinspektorer ikke er defineret.

Kilde: Sundhedsstyrelsens hjemmeside; 
Inspektorordningen (www.sst.dk)

Odd Ravlo

pHtlS’s bestyrelse
Ingen beretning i år.

Skolen for cardiovasculær teknik
Perfusionistskolen er nu omdøbt til Skolen 
for cardiovasculær teknik.

Perfusionistuddannelsen er blevet op-
delt i en teoretisk del under Videnskab-
ministeriet varetaget af Århus Universitet 

som en masteruddannelse og en praktisk 
del varetaget af skolen.

Skolen er nu udvidet til en skandina-
visk skole og undervisningen foregår på 
engelsk.

Udover perfusionistuddannelsen er der 
kursusaktivitet for anæstesiologer og for 
thoraxkirurger i perfusionsteknik. Kur-
set for anæstesiologer bliver i år udbudt i 
Skandinavien da der kommer forespørgs-
ler om kurset fra thoraxanæstesiologer 
herfra. Sidste års kursus fik meget flot 
evaluering.

I forbindelse med ændringerne i skolen 
er der et ønske om en ændret sammen-
sætning af bestyrelsen således:
1 kirurg (D, N, S), udpeget af de 
kirurgiske selskaber
1 anæstesiolog (D, N, S), udpeget af de 
anæstesiologiske selskaber
1 perfusionist
1 scansectrepræsentatant
1 EBCP-repræsentant (european board)
1 AU-repræsentant (universitetet)
1 SATS-repræsentant
1 elevrepræsentant

Dette betyder en ønsket åbning af skolen 
udadtil, så på trods af at vores repræsen-
tation mindskes, tror jeg, at udviklingen 
er positiv i forhold til at øge interessen for 
skolen i Skandinavien.

Derudover foreslås det at repræsentatio-
nen tidsbegrænses og at landene skiftes til 
at sende bestyrelsesrepræsentanter.

Inge Severinsen

SSAI
SSAI har afholdt to møder i det forløbne år, 
derudover har de enkelte subcommitees 
afholdt møder. Clinical Practice Committee 
er tovholder for en række rekommandatio-
ner, hvoraf nogle løbende bliver publiceret 
i ACTA og nogle vil blive præsenteret på 
kongressen. Educational Committee har 
initieret kurser i luftvejshåndtering og 
traume-team-træning med anvendelse af 
simulator. Endvidere arbejdes der fortsat 
på programmet for Advanced Emergency 
Medicine. Efter den foregående general-
forsamling har der fra blandt andet svensk 
og norsk side været ønske om at ændre 
vedtægterne, det nye forslag bliver præ-
senteret på generalforsamlingen i Göte-
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borg, men skal jo gennem to generalfor-
samlinger for at kunne godkendes. Et af 
forslagene er, at det ikke skal være muligt 
at stemme pr. fuldmagt og det har vi fra 
dansk side været stærke modstandere af, 
men forslaget bliver fremsat alligevel. Dog 
har vi et ønske om at det skal behandles 
som selvstændigt forslag. 

Endelig er der nedsat en research com-
mittee med det formål at styrke og støtte 
fællesnordisk forskning. Samtidig vil jeg 
gerne gøre opmærksom på at SSAI i det 
forløbne år har fået en mere spændstig 
hjemmeside, www.ssai.info.

29. kongres i SSAI
Netop hjemkommet fra en flot uge i Göteborg 
og en meget stort anlagt kongres. Den første, 
der er afholdt i fællesskab mellem SSAI og et 
nationalt selskab, den endte med at tiltrække 
1240 deltagere – rekordstort.

Der var et stort, videnskabeligt program 
med mange udenlandske foredragsholdere 
og mange spændende emner; blot var emer-
gency medicine måske lidt tyndt repræsen-
teret.

I forbindelse med kongressen afholdes jo 
også generalforsamling i SSAI, og som det 
fremgik af en mail til os alle fra Hans Kir-
kegaard, var der stillet forslag om vedtægts-
ændringer og et af forslagene ville afskaffe 
muligheden for at stemme pr. fuldmagt – en 
mulighed vi danskere jo havde benyttet os af 
i 2005, da der var to kandidater til kasserer-
posten og vi gerne så vores danske kandidat 
valgt ind. Det var ikke alle i forsamlingen 
dengang, der var klar over anvendelsen af 
fuldmagter og det er baggrunden for at det 
ønskedes ændret. SSAIs bestyrelse har disku-
teret det meget og vi har ikke kunnet skabe 
enighed om forslaget, idet vi fra Danmark 
har ønsket at bibeholde det. Og så må man 
selvfølgelig stemme og dertil havde en del 
af vores medlemmer givet os fuldmagter 
med, så forslaget blev nedstemt. Nu er det 
mit håb, at vi en gang for alle har lukket 
den sag; det er selvfølgelig altid ønskeligt at 
man opnår konsensus og vi danske repræ-
sentanter vil arbejde for, at vi får så godt et 
nordisk samarbejde som muligt.

Susanne Wammen

ueMS
Det sidste år i UEMS (European Union 
of Medical Specialists) har været præget 
af meget aktivitet, ikke mindst indenfor 
selve organisationen; to områder har præ-
get debatten; arbejdstidsdirektivet, hvor der 
trods intentioner om det modsatte stadig 
ikke er kommet en afklaring på arbejds-
tidsforholdene for læger. EU har fastsat 
en maksimalarbejdstid på 48 timer og den 
står ikke til at ændre. De kirurgiske spe-
cialer (uden anæstesiologi) har foreslået 
en løsning med 60 timers arbejdstid for 
læger under uddannelse, hvor de 12 timer 
er sikret til uddannelse, men den har de 
øvrige specialer (inklusiv anæstesiologi) 
ikke kunnet tilslutte sig, idet man ikke fandt 
at det kunne dokumenteres at uddannelsen 
blev bedre af længere arbejdstid frem for 
en bedre sikring af uddannelseskvaliteten 
i arbejdstiden, mens det tværtimod er do-
kumenteret at lang arbejdstid øger risikoen 
for fejl. Faktum er at de fleste EU-lande 
indenfor anæstesiologien har implemen-
teret arbejdstidsdirektivet uden de store 
problemer, et område vi har undersøgt i det 
anæstesiologiske board og resultaterne er 
fremlagt i DASINFO her i foråret. Det andet 
område er CME/CPD, hvor flere specialer 
har opponeret mod den nuværende organi-
sation indenfor UEMS; der har været pro-
tester over ugennemskuelighed af hvilke 
kriterier, der var gældende for opnåelse af 
CME-point, der har været ønske om at også 
industri-sponsorerede kurser kunne opnå 
point, der har været meget store forsinkel-
ser i sagsbehandlingen og der har været 
problemer med aflønning af de forskellige 
boards, hvor mange følte, at bestyrelsen i 
UEMS indkasserede hele honoraret, men 
lod boardet for det enkelte speciale lave 
hele arbejdet. Til orientering skal siges at 
sidste år blev der behandlet ca. 15 ansøg-
ninger i det anæstesiologiske board. Det 
var medført en revision af organisationen 
omkring ansøgninger, dels er der kommer 
retningslinier for sponsorerede kurser, der 
ligger meget op af de danske retningslinier, 
dels er der blevet strammet op tidsfrister og 
honorering for behandlinger af ansøgninger 
om CME for de enkelte boards.

I det anæstesiologiske board er der fær-
diggjort flere projekter indenfor det sid-

ste år; der har været opgørelser omkring 
arbejdsstyrken, forhold vi tidligere har 
fremlagt i DASINFO i år. Der er i forlæn-
gelse af dette nu iværksat en undersø-
gelse af brug af og kompetenceområde 
for anæstesisygeplejersker/assistenter. 
Der er fremkommet rekommandationer 
for sedation og monitorering, begge publi-
ceret i EJA i dette år. Set ud fra en dansk 
synsvinkel er der måske ikke så meget nyt 
i disse, men for mange af de nye EU-lande 
er rekommandationerne en sikring af kva-
litetsniveau og dermed budgettering, som 
er en stor hjælp i forhandlingerne med 
politikkerne. I subcomitee for learning and 
education, hvor undertegnede sidder, er 
sidste år blevet brugt til at revidere rekom-
mandationerne for specialstuddannelse til 
anæstesiolog inklusiv procedure-rekom-
mendationerne. Det er glædeligt, at der 
i UEMS er tiltagende interesse for kom-
petenceuddannelse og brug af portefølje 
frem for eksamen, som kan bruges, hvis 
ikke andre evalueringsmetoder haves. 
Til gengæld vil diplom-eksaminer som 
afholdes af f.eks. ESA og ESICM have 
en plads som et eksempel på internatio-
nal certificering. Et andet stort emne er 
akut medicin/emergency medicine, som i 
mange lande er ved at blive et selvstændigt 
speciale. Det er meget forskelligt hvilke 
erfaringer de enkelte lande har, og det er 
muligt at holdningen er præget af deltager-
nes tilhørsforhold i det anæstesiologiske 
speciale, men erfaringerne går på at den 
europæiske model er præget af at det er 
en discount uddannelse uden veldefineret 
fagområde, uden kvalitetskontrol og krav, 
og ofte forringende for den samlende be-
handling af patienten. Det er også boardets 
holdning at akut medicin er en essentiel 
grundpille i det anæstesiologiske speciale 
og skal vedblive med at være dette. Der er 
derfor under bearbejdelse et temmelig am-
bitiøst curriculum for akut medicin i den 
anæstesiologiske specialistuddannelse. 
Dette vil blive præsenteret senere.

Arbejdet i det anæstesiologiske board 
er spændende og givende; i disse tider, 
også for Danmark med stor immigration 
af læger og speciallæger fra andre lande, 
er det utrolig vigtigt med fælles rekom-
mandationer for at sikre et fælles grund-
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lag. Det er tit slående ved møderne, hvor 
meget vi har til fælles frem for hvor meget, 
der adskiller os i det daglige arbejde. Jeg 
vil igen opfordre til at alle med interesse 
læser referaterne fra møderne, som kan 
findes på DASAIMs hjemmeside under 
UEMS-repræsentant. UEMS hjemmeside 
er i skrivende stund ved at færdiggøre en 
grundig renovering til et mere bruger-
venlig design, og det anæstesiologiske 
board vil her få eget link. Næste møde er 
i Istanbul til november, hvor temaet bliver 
kvalitetssikring. Næste møde igen bliver 
til juni i forbindelse med ESA-kongressen 
i København, hvor DASAIM skal være 
værter for UEMS-mødet, hvilket vi ser 
frem til.

Dorte Keld, UEMS-repræsentant

Dansk Selskab for Anæstesiologi og 
Intensiv medicins Fond
Regnskabsåret 2006/2007
Bestyrelsen for fondet bestod i 2006/2007 
af Else Tønnesen, Anders Larsson, Jørgen 
Viby Mogensen og lsr. Svend Oppenheim. 
Bestyrelsen har holdt 1 møde i året løb og 
har derudover kommunikeret både skrift-
ligt og mundtligt. I regnskabsåret er der 
uddelt i alt kr. 5.000,00 til 1 ansøger.

Indtægter kr. kr.
Financielle indtægter 30.889,04
I alt 30.619,48

Udgifter
Husfeldt-forelæsning 5.000,00
Eksterne udgifter inkl. 14.489,77
administrations-
udgifter og møder
I alt 19.489,77

Resultat før uddelinger 11.399,27
Fondsuddelinger 5.000,00
Resultat før skat 6.399,27
Årets resultat 6.399,27

Bunden fondskapital 633.849,56

Jørgen Viby Mogensen

legatbestyrelsen Jensa la Cours legat
Regnskabsåret 2006/2007
Bestyrelsen bestod i 2006/2007 af Else 
Tønnesen, Jørgen Viby Mogensen og ad-
vokat Keld Parsberg med Anders Larsson, 
Georg E. Cold og adv. Nancy Elbouridi 
som suppleanter. Bestyrelsen har holdt 1 
møde siden generalforsamlingen 2006 og 
har i øvrigt kommunikeret både skriftligt 
og telefonisk. Der er i regnskabet uddelt 
2 legater på i alt kr. 18.000,-

Indtægter kr. kr.
Financielle indtægter 37.299,64
I alt 37.299,64

Udgifter
Eksterne udgifter inkl. 13.822,84 13.822,84
administrationsudgifter
og møder
Resultat før uddelinger 23.476,80
Legatuddelinger 18.000,00
Resultat før skat 5.476,80
Årets resultat 5.476,80

Bunden fondskapital 764.938,69

Jørgen Viby Mogensen

SAMMenSætnIng 
af bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Se på www.dasaim.dk hvilke poster, der er ledige. Hvis du ønsker at opstille bedes du melde dit kandidatur til Torben Callesen 
via mail til redaktoer@dasaim.dk - gerne i god tid inden generalforsamlingen d. 8. november.

Bestyrelsen
Hans Kirkegaard, formand (2004)

Kurt Espersen, næstformand 
 (intensiv medicinsk terapi)(2002)

Lars S. Rasmussen, kasserer (2005)

Carsten Tollund, bestyrelsessekretær
 (YL)(2003)

Ann Møller (anæstesiudv.)(2004)

Torsten Lauritsen (børneanæstesiudv.)(2005)

Anne Hansen (efteruddannelsesudv.)(2003)

Torben Callesen (IT-udv. og redaktør 

 DASINFO)(2006)

Luana E. Jensen (kronisk smerteudv.)(2006)

Karsten Bülow (neuroanæstesiudv.)(2006)

Ulla Bang (obstetrisk anæstesiudv.)(2001)

Susanne Wammen (præhospital og 

 akutmedicinsk udv.)(konst. 2007)

Claus Andersen (thoraxanæstesiudv.)(2005)

Ole Nørregaard (videreuddannelsesudv.)(2003)

Jette Pærregaard (YL)(2006)

tilforordnede til SSt Specialistnævn
(vælges hvert 4. år, sidst 1999)
Mogens S. Hüttel (1998)

Asger Bendtsen (1994)

Susanne Wammen (suppleant)(2002)

Mogens K. Skadborg (suppleant)(2001)

Anæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Ann Møller (formand)(2004)

Per Herlevsen (2001)

Ole Mathiesen (2003)

Anne Øberg (2005)

Mette Hyllested (2005)

Anne Tøttrup (2006)

Børneanæstesiudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Torsten Lauritsen (formand)(2005)

Søren Kjærgaard (2003)

Tom G. Hansen (2003)

Jane B. Andersen (2006)

Efteruddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Anne Hansen (formand)(2003)

Claus Andersen (2004)

Rune Vedelsdal (2004)

Jørgen Dalsgaard (2004)

etisk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003)
Mogens K. Skadborg (formand)(2003)

Hans Henrik Bülow (2003)

Inge de Haas (2005)

Forskningsudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006)
Kurt Espersen (best.repr.)

Ann Møller (best.repr.)

Palle Toft (2006)

Anders Larsson (2006)

Niels Henry Secher (2006)

Hanne Ravn (2006)

Bodil Steen Rasmussen (2006)
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udv. for intensiv medicinsk terapi
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)

Kurt Espersen (formand)(2002)

Jakob Steen Andersen (2003)

Kim Michael Larsen (2003)

Lone Møller Poulsen (2004)

Torben Steensgaard Andersen (DSIT)(2004)

Vagn Bach (DSIT)(2004)

Niels-Erik Drench (DSIT)(2004)

Ebbe Rønholm (DSIT)(2004)

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

Torben Callesen (formand)(2006)

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

Luana E. Jensen (formand)(2006)

Anders Schou Olesen (2004)

Markku Juhani Vourela (2005)

Per Rotbøll Nielsen (2006)

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

Karsten Bülow (formand)(2006)

Pernille Haure (2006)

Karen-Lise Welling (2006)

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

Ulla Bang (formand)(2001)

Hans Søren Helbo Hansen (2001)

Eva Weitling (2005)

Desirée Rosenborg (2005)

Jonna Fomsgaard (2006)

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

Susanne Wammen (konst.formand)(2005)

Annemarie Bondegaard Thomsen (2002)

Peter Berlac (2005)

Mathias Gibner (2005)

Søren Mikkelsen (2005)

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

Claus Andersen (formand)(2005)

Christian Lindskov Christiansen (2003)

Bodil Steen Rasmussen (2003)

Peter Bo Hansen (2005)

Jesper Petersen (2005)

Eigil Nygaard (2005)

videreuddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Ole Nørregaard (formand)(2003)

Doris Østergaard (hovedkursusleder)(1999)

Dorte Keld (kursusleder Aalborg)(2004)

Kim Michael Larsen 
 (kursusleder Århus)(2003)

Jeppe Lund (kursusleder Odense)(1999)

? (kursusleder København)(1999)

Peter Mouridsen (region Nord)(2001)

Kirsten Bested (region Syd)(sekretær)(2003)

Helle Thy Østergaard (region Øst)(2005)

Tina Horsted (YL)(2004)

Pia Bredahl Jensen (YL)(2006)

organisationskomité Årsmøde
Jakob Trier Møller (koordinator)

Jørgen B. Dahl (videnskab)

revisorer
(vælges hvert år)
Niels Anker Pedersen
Morten Brinkløv
Mogens K. Skadborg (suppleant)

Dansk Standards udvalg
(vælges hvert 2. år)
Lars Rybro (2004)(DASAIMs repr.)

Niels Lomholt (valgt af Dansk Standard S104)

Nils W. Johannesen 

 (valgt af SST og Amtsrådsforeningen)

DASAIMs Fonds bestyrelse
(én afgår efter tur hvert 5. år)
Jørgen Viby Mogensen (1990)

Else Tønnesen (1995)

Anders Larsson (2000)

Lrs. Svend Oppenheim (1959)

DASAIMs Fonds revisorer
(vælges hvert år)
Ole Beck
Jakob Trier Møller

oberstinde Jensa la Cours legat
(vælges hvert 5. år, første gang 1988)
Jørgen Viby Mogensen (1992)

Else Tønnesen (1995)

Keld Parsberg (2003)

Georg E. Cold (suppl.)

Anders Larsson (suppl.)(2000)

Adv. Nancy Elbouridi (suppl.)(2004)

ueMS og eBA
(vælges hvert 4. år)
Dorte Keld (2003)

repræsentanter i 
Skolen for cardiovasculær teknik
(udpeges af bestyrelsen)
Inge Krogh Severinsen
Lars Willy Andersen

Inspektorer i anæstesiologi
(udpeges af bestyrelsen)
Region Nord: Odd Ravlo (1997), Per 
Lambert (2002), Peter Mouridsen (2004)

Juniorinspektor: Marlene Kanstrup Dahl
Region Syd: Peter Lindholm (2002), An-
ders Gadegaard Jensen (2004), Marianne 
Kjær Jensen (2007), Jarl Voss Siggaard 
(2004), Hanne Tanghus (2005)

Juniorinspektorer: Dennis Michael 
Köhler (2005), Helle Thy Østergaard
(2007), Susanne Scheppan (2005)

Region Øst: Poul Christensen (2002), 
Karen Skjelsager (2000), Birgitte Ruhnau 
(2002), Rikke Maaløe (2004)

Juniorinspektorer: Morten Nikolaj Lind 
(2005), Kim Wildgaard (2005), 
Jette Pærregaard (2005), Anne Øberg 
Lauritsen (2005)

AtlS Denmark Fond
(indstilles af bestyrelsen)
Susanne Wammen (2004)

pHtlS
(indstilles af bestyrelsen)

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

Dansk råd for genoplivning (Drg)
(indstilles af bestyrelsen)
Freddy Lippert (2001)

Torsten Lauritsen (suppleant)(2006)

SSAI
Hans Kirkegaard (2004)

Susanne Wammen (DASAIM repr. 2003)

Ivar Gøthgen (ACTA direktør)

Members SSAI Advisory panels (DK)
(udpeges af bestyrelsen)
Jørn Wetterslev (Anesthesia)(2001)

Else Tønnesen (ICM)(2001)

Jørgen Eriksen (PAIN)(2001)

Freddy Lippert (Emergency Medicine)(2001)

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

tilforordnede til retslægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen
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år samt ASA klasse III-V var tillige associeret uafhængigt med 30-dages 
mortaliteten.
Det tyder således på, at der eksisterer en række risikofaktorer, som 
potentielt kan modificeres, ved hjælp af fx. intensiv væskebehandling 
og postoperativ ernæring. Hvorvidt der vil være effekt af dette på 
morbiditeten og mortaliteten hos patienter med perforeret ulcus bør 
afklares i en klinisk kontrolleret undersøgelse.
Konklusion:
Alder > 65 år, ASA klasse III-V, shock ved indlæggelse, albumin < 550 
µM ved indlæggelse, forhøjet creatinin ved indlæggelse, præoperativ 
metabolisk acidose samt manglende postoperativ ernæring er selvstændige 
risikofaktorer for død indenfor 30 dage postoperativt hos patienter der 
opereres for perforeret ulcus. 
Referencer:
(1) Svanes C, Salvesen H, Stangeland L, Svanes K, Soreide O. Perforated 
peptic ulcer over 56 years. Time trends in patients and disease 
characteristics. Gut 1993; 34: 1666-71.
(2) Adamsen S, Bendix J, Kallehave F, Wille-Jørgensen P, Moesgaard 
F, Nakano A, and Mainz J. Perforated peptic ulcer. A national audit. Gut 
54[suppl VII], A 46. 2005.

Figur 1. Variable associeret uafhængigt med 30-dages mortaliteten hos 
patienter med perforeret ulcus. Multipel logistisk regression.

ACTA-foredragskonkurrence 
- posterpræsentationer

2. Risikofaktorer ved operation for perforeret ulcus - en national 
retrospektiv opgørelse
Forfatter: MH Møller (1), K Shah (2), J Bendix (3), AG Jensen (4), 
E Zimmermann-Nielsen (5), S Adamsen (6), AM Møller (1)

Institution: (1) Anæstesiologisk og Intensiv Afd. I, Herlev Hospital, 
(2) Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. K, Bispebjerg Hospital, (3) Kirurgisk 
Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus, (4) Anæstesi og Intensiv Afd. V, 
Odense Universitetshospital, (5) Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A, 
Odense Universitetshospital, (6) Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. D, Herlev 
Hospital
Email: mortenhylander@hotmail.com
Abstract:
Introduktion: 30-dages mortaliteten ved operation for perforeret ulcus er 
steget trods de seneste års udvikling indenfor perioperativ monitorering 
og behandling (1). I Danmark er 30-dages mortaliteten ca. 30 % (2). 
Betydningen af det præoperative og postoperative forløb for den høje 
mortalitet er dårligt belyst i litteraturen.
Materiale og metoder: Formålet med studiet var at identificere perioperative 
risikofaktorer ved operation for perforeret ulcus. 
398 patienter opereret for perforeret ulcus på 4 universitetshospitaler 
(mellem 1. januar 2000 og 31. December 2005) indgik i studiet. 
Styrkeberegningen viste behov for at inkludere minimum 176 patienter. 
Variable vedrørende det præoperative-, peroperative- og postoperative 
forløb blev registreret ved en retrospektiv journalgennemgang. Data blev 
analyseret vha. multipel logistisk regression. Det primære effektmål var 
30-dages mortaliteten. 
Resultater:
Gennemsnitsalderen var 68 år. 217 (55 %) var kvinder. 106 patienter (27%) 
døde indenfor 30 dage efter operationen. 
Resultaterne af multipel logistisk regression kan ses i figur 1.
Diskussion: Præoperativ metabolisk acidose, forhøjet creatinin ved 
indlæggelse og manglende postoperativ ernæring som selvstændige 
risikofaktorer for død indenfor 30 dage efter operation for perforeret 
ulcus, er ikke tidligere beskrevet i litteraturen.
Shock ved indlæggelse, albumin < 550 µM ved indlæggelse, alder > 65 
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Hgb < 6 mM ved indlæggelse

Albumin < 550 µM ved indlæggelse

Creatinin > 110 (K) / 130 (M) µM ved indlæggelse

Steroid beh. ved indlæggelse

Comorbiditet

Shock ved indlæggelse (BT<90 og HR>100)

Manglende postoperativ ernæring

Tid fra symptomdebut til indlæggelse

Tid fra indlæggelse til operation

Alder > 65 år
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Præoperativ metabolisk acidose

Peroperativt behov for vasopressor beh.
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ACTA-FOREDRAGSKONKURRENCE - POSTERPRÆSENTATIONER
I alt indkom 44 bidrag til årets foredragskonkurrence. Nedenfor ses de 38 bidrag, der præsenteres 
som postere på årsmødet. De 6 abstracts, der er accepteret til foredragskonkurrencen, er trykt i 
programmet for årsmødet (tillæg til dette nummer af DASINFO).

Præsentation af postere på årsmødet 2007:
Posteren skal holdes inden for målene 90 x 110 cm (bredde x højde).
Posteren skal være hængt op torsdag d. 8. november inden kl. 11.00, hvor der er programsat møde med 
forfatteren ”bag posteren”. Det er vigtigt, at du er til stede på dette tidspunkt og i nærheden af din poster, 
så interesserede kan stille - og få svar på - evt. spørgsmål i forbindelse med din forskning.
Det fremgår af programmet for årsmødet i hvilken session og hvilket lokale, din præsentation skal foregå.
Posteren skal tages ned fredag efter kl. 15.45.

Organisationskomitéen
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7. High-volume infiltration analgesia in total knee arthroplasty 
- A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.
Forfatter: Lasse Ø. Andersen, Henrik Husted, Kristian S. Otte, Billy B. 
Kristensen, Henrik Kehlet
Institution: Anæstesiologisk Afdeling 532, Hvidovre Hospital
Email: lasseandersen@email.dk
Abstract:
(Abstract ønskes venligst vurderet m.h.p. deltagelse i ACTA 
foredragskonkurrence.)
Background: High-volume infiltration analgesia (1) may be effective with 
low risk of side-effects in hip and knee arthroplasty.
Methods: The study was approved by the Local Ethics Committee 
(Copenhagen and Frederiksberg, Denmark, Reg.no. KF-01320120). 
In a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 12 patients 
undergoing bilateral knee arthroplasty, saline or high-volume (200 ml) 
ropivacaine 0.2% with epinephrine was administered intraoperatively along 
with supplemental postoperative injections via an intraarticular catheter. 
Pain was assessed for 48 hours in a fast-track setting.
Results: Pain at rest and movement was significantly reduced for up to 
32 hours with the high-volume infiltration technique (fig.1). Mean vs. 
median hospital stay was 6.3 vs. 5 days.
Conclusion: High-volume infiltration analgesia is effective in knee 
arthroplasty. The technique is simple and has an apparent lower 
potential for side-effects compared with other analgesic techniques in 
knee arthroplasty.

References:
1. Rostlund,T.; Kehlet,H. High-dose local infiltration analgesia after hip 
and knee replacement - what is it, why does it work, and what are the 
future challenges? Acta Orthop. 2007; 78: 159-61

Fig. 1

8. A compression bandage prolongs duration of local infiltration 
analgesia in total knee arthroplasty.
Forfatter: Lasse Ø. Andersen, Henrik Husted, Kristian S. Otte, Billy B. 
Kristensen, Henrik Kehlet
Institution: Anæstesiologisk afdeling 532, Hvidovre Hospital
Email: lasseandersen@email.dk
Abstract:
Introduction: High-volume local infiltration analgesia (LIA) has been 
demonstrated to be effective after knee replacement (1), and the technique 
has several important components. Apart from the drug mixture (local 
anesthetic/NSAID/epinephrine) and the injection technique, which 
should be systematic and comprise all tissues involved in surgery, the 
use of a compression bandage is assumed to prolong the analgesic effect. 
However, the role of compression bandage has not been evaluated.
Methods: Following approval by the local ethics committee, 48 patients 
undergoing total knee replacement with high-volume (200 ml) 0.2% 
ropivacaine with epinephrine (1:1000) were randomized to a compression 
vs. non-compression bandage and pain was assessed at rest and during 
mobilization at regular intervals for 24 hours postoperatively.
Results: Pain at rest, during flexion and leg lift was significantly lower with 
compression vs. non-compression bandage (fig.1) and with concomitant 
lower use of oxycodone. Mean hospital stay was similar (2.8 days vs. 
3.3 days; p>0.05).
Conclusion: A compression bandage is recommended to prolong analgesia 
after high-dose local infiltration analgesia in total knee arthroplasty. 
A multidisciplinary approach including anesthetic as well as surgical 
techniques may lead to improved postoperative pain management.

References:
1. Röstlund T, Kehlet H. High-dose local infiltration analgesia after hip 
and knee replacement - what is it, why does it work, and what are the 
future challenges? Acta Orthop 2007;78:159-161.
Fig. 1. Pain assessment on a Numeric Rank Scale for 24 hours following 
total knee arthroplasty and local infiltration analgesia (n=48), at rest and 
upon mobilization, comparing efficacy of a compression bandage versus 
a non-compression bandage.
* P < 0.05
NRS = Numeric Rank Scale 0-10, 0 = no pain, 10 = worst imaginable pain.
 
Fig. 1
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9. Den analgetiske effekt af sår instillation af oprenset 
Capsaicin på postherniotomi smerte – et dobbelt blindet 
randomiseret, placebo kontrolleret studie.
Forfattere: 1Eske K Aasvang, 1Jeanette B Hansen, 2Jørgen Malmstrøm, 
2Torsten Asmussen, 1Henrik Kehlet.
1Enhed for kirurgisk patofysiologi, Rigshospitalet
2Dagkirurgisk klinik, Hørsholm Hospital
Email: eskeaasvang@yahoo.dk
Introduktion: Akut postoperativ smerte forekommer efter flertallet af 
kirurgiske procedurer og er den primære årsag til forlænget rehabilitering 
og ubehag. Til trods for brugen af forskellige analgetiske teknikker er 
smertebehandlingen dog oftest utilfredsstillende. Oprenset Capsaicin 
(ALGRX 4975, 98 % capsaicin) udvundet fra chili, har vist sig at inducere 
en forlænget inhibition af C-nerve fiber funktionen i in vitro, præ-kliniske 
og kliniske studier, og er potentielt et ideelt analgetisk perioperativt 
middel.
Metoder: Efter godkendelse fra lægemiddelstyrelsen og videnskabsetisk 
komite gennemførte vi et enkelt-center, randomiseret, dobbelt blindet, 
placebo kontrolleret forsøg af den analgetiske effekt af en enkelt 
intraoperativ sårinstillation af 1000 mg oprenset capsaicin, i forbindelse 
med åben operation for lyskebrok i generel anæstesi. Ifølge vanlig 
standard blev der præ-operativt anlagt et kombineret n. ilioinguinalis blok 
og lokalinfiltration (40 ml. 0.25% bupivacain) og givet 4 x 1 g paracetamol 
og 4 x 400 mg ibuprofen dagligt den første postoperative uge. Det 
primære effektmål var forskel i VAS smerte scorer (0-100 mm) den første 
postoperative uge. Sekundære effektmål inkluderede effekt varighed og 
bivirkninger. Smerter blev registreret 2 gange dagligt i en dagbog de 
første 4 postoperative uger. Klinisk undersøgelse og sikkerhedsblodprøver 
blev foretaget 1-2 uger før og en uge postoperativt. Bivirkninger blev 
registreret i 4 uger. 40 patienter blev planlagt inkluderet. Dette ville 
give 80% styrke til at finde 25 mm forskel i VAS smertescorer på et 5% 
signifikans niveau ved en standard deviation på 26 mm.
Resultater: 41 patienter blev inkluderet og fulgt i hele studieperioden. Der 
var signifikant lavere smertescorer i Capsaicin gruppen i de første 3 dage 
(p=0.04), men ingen signifikant forskel i 1 eller 4 ugers smertescorer. 
Begge grupper havde lave smertescorer fra tredjedagen hvorfor en 
eventuel yderligere effekt ikke kunne vurderes (figur 1 og 2.). Selvom 
ingen klinisk relevante bivirkninger blev observeret, var der signifikant 
oftere en stigning i lever-enzymer i capsaicin gruppen.
Diskussion: Den ideelle behandling af postoperativ smerte bør virke der 
hvor smerten udgår fra, have tilstrækkelig varighed, kun have lokal 
effekt, være let at administrere, kunne bruges ambulant, være billig og 
tilgængelig for alle patientkategorier. Dette studie antyder at Capsaicin 
kan være et lægemiddel der opfylder de fleste af ovenstående krav. 
Fremtidige studier bør undersøge effekten af Capsaicin alene i kirurgiske 
modeller med høj og lang smertevarighed.
Konklusion: En enkel sårinstillation af oprenset Capsaicin medførte 
signifikant nedsat smerte sammenlignet med placebo i 3 dage efter 
lyskebrok operation.

Fig. 1

Fig. 2
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18. Søvndybdemonitorering som guide til optimal dosering 
af propofol hos svært overvægtige – et randomiseret, blindet 
forsøg
Forfatter: Christian S. Meyhoff (a,*), Steen W. Henneberg (b), Bent Gymoese 
Jørgensen (c), Mona R. Gätke (c), Lars S. Rasmussen (a)

Institution: (a) Anæstesi- og operationsklinikken, 4231, HOC, Rigshospitalet. 
(b) Anæstesi- og operationsklinikken, 4013, JMC, Rigshospitalet. (c) 

Anæstesiologisk afdeling, Herlev Hospital.
Email: meyhoff@rh.dk
Abstract:
Introduktion: Anvendelse af søvndybdemonitorering reducerer forekomsten 
af awareness og kan medføre en reduktion i opvågningstid og forbrug 
af anæstesimidler1. Cerebral State Monitor (CSM)-monitor er ligesom 
Bispektral Index (BIS)-monitoren baseret på spontant EEG og et index 
(CSI) mellem 40 og 60 svarer til kirurgisk anæstesi. 
Doseringen af lægemidler er vanskelig hos svært overvægtige, idet der 
ikke er en enkel sammenhæng mellem vægtøgning og lægemidlers 
fordelingsrum og metabolisme2. 
Formålet med dette forsøg var at belyse om anvendelse af CSM-monitor 
kan reducere opvågningstid og propofolforbrug hos svært overvægtige, 
der gennemgår hysterectomi.
Metoder: Efter godkendelse af Lægemiddelstyrelsen og Videnskabsetisk 
Komité, blev 38 patienter med ≥ randomiseret til generel anæstesi med 
(CSM-gruppen) eller uden (kontrolgruppen) CSM-monitorens værdi 
vist. De gennemgik alle hysterectomi og anæstesien blev vedligeholdt 
med propofol og remifentanil, i CSM-gruppen således at CSI var mellem 
40 og 60. Opvågningstid blev vurderet blindet som tiden fra ophør med 
propofol- og remifentanil til øjenåbning på verbal opfordring. 
Resultater: Opvågningstiden var 11,8 min for CSM-gruppen og 13,4 
min for kontrolgruppen (P = 0,58). Den gennemsnitlige propofol-
infusionshastighed var 571 mg/time vs. 626 mg/time (P = 0,24). Den 
gennemsnitlige propofol-infusionshastighed var 6,2 mg/kg aktuel 
kropsvægt/time. CSM-gruppen havde et CSI over 60 i 5% af tiden og under 
40 i 25% af tiden. For kontrolgruppen var disse tal hhv. 4% og 38%.
Diskussion: Opvågningstiden for svært overvægtige hysterectomipatienter 
efter propofol/remifentanil anæstesi kunne i dette forsøg ikke reduceres 
signifikant ved brug af CSM-monitor. Tidligere studier har samlet set 
påvist en 19% reduktion i forbrug af anæstesimidler. Selvom svært 
overvægtige kunne være i særlig risiko for overdosering af propofol for 
at sikre sig mod awareness, tyder dette forsøg ikke på en signifikant 
propofol-besparende effekt af at anvende søvndybdemonitor på denne 
patientkategori. En forklaring kunne være, at disse patienter kunne 
nøjes med propofol-infusionshastigheder, der gennemsnitligt lå omkring 
dosering efter ideal kropsvægt, svarende til 10 mg/kg idealvægt/time plus 
19 mg/time. Hvis man ved almindelig klinisk praksis uden bivirkninger 
kan dosere så lavt, er effekten af en søvndybdemonitor nok beskeden. 
Konklusion: Anvendelse af CSM-monitor til søvndybdemonitorering 
af svært overvægtige ser ikke ud til at reducere opvågningstid eller 
propofol-forbrug. 

Referencer:
1. Nielsen JS, Thøgersen B, Ørding H. Søvndybdemonitorering – en 
medicinsk teknologivurdering. 2007.
2. Adams JP, Murphy PG. Br J Anaesth. 2000; 85: 91-108.

28. Retrospektiv sammenligning af to bupivacainblandinger 
til epidural smertebehandling af abdominalkirurgiske 
patienter.
Forfatter: Thomas P. Enggaard, Anders G. Jensen, Inger Skrårup, Peter 
Lindholm
Institution: Anæstesiologisk-Intensiv afdeling V, Odense 
Universitetshospital
Email: t.enggaard@dadlnet.dk
Abstract:
Baggrund: På Odense Universitetshospital forefindes to epiduralblandinger 
til postoperativ smertebehandling af abdominalkirurgiske patienter: 
Blanding 1 = bupivacain 1 mg/ml samt fentanyl/adrenalin 0,002 mg/ml, 
blanding 2 = bupivacain 2,5 mg/ml samt morfin 0,05 mg/ml. En højere 
koncentration af bupivacain må antages at resultere i en mere effektiv 
smertebehandling, men samtidig i en højere frekvens af bivirkninger. 
Betydningen af fentanyl eller morfin er ikke afklaret. Effekten af epidural 
smertebehandling bør vurderes jævnligt i den postoperative periode (1). 
En systematisk registrering af data vedrørende epidural behandlingen 
bliver derfor løbende indsamlet elektronisk til dokumentation. 
Formål: At foretage en sammenligning hos to patientgrupper med 
epidural PCA i de første 24 postoperative timer med følgende parametre: 
tilfredshed med epiduralsmertebehandling i hvile og ved mobilisation, 
type af ernæring (parenteral eller enteral), mobilisering og frekvens af 
bivirkninger i form af PONV og motorisk blokade i relation til de to typer 
epidural smertebehandling. 
Materiale: Ved søgning i databasen for perioden 1. januar – 31. juli 2007 
blev der identificeret 44 patienter opereret for cancer coli med colektomi 
eller tarmresektion, 34 fik efterfølgende epidural infusion med blanding 
1, mens 10 fik blanding 2. Tilsvarende blev 50 patienter opereret på 
indikationen ileus identificeret. 35 og 15 patienter blev behandlet med 
hhv. blanding 1 og 2. 
Resultater: Ved sammenligning med blanding 1 vs. blanding 2 fandtes ingen 
forskel i tilfredshed med smertehandlingen. 0 vs. 3 patienter opereret 
for ileus havde motorisk blokade (P < 0.01). I gruppen med diagnosen 
cancer coli havde færre patienter med behandling 1 PONV; 4 vs. 5 (P 
< 0.01), mens flere patienter med blanding 1 blev enteral ernæret; 28 
vs. 3 (P < 0.001).  
Diskussion: Det kan i dette studie ikke afgøres, hvorvidt resultaterne 
alene er betinget af koncentrationsforskellen af bupivacain eller om typen 
af opioid eller tilsætning af adrenalin også har betydning. Resultaterne 
indikerer at blanding 2 ikke er velegnet til patienter efter colectomi/
tarmresektion.
Konklusion: Dette studie viser at epidural smertebehandling med bupivacain 
2,5 mg/ml og morfin 0,05 mg/ml sammenlignet med bupivacain 1 mg/
ml samt fentanyl og adrenalin 0,002 mg/ml til abdominal kirurgiske 
patienter efter tarmresektion/colectomi og explorativ laparotomi giver 
en højere frekvens af bivirkninger i de første 24 postoperative timer og 
ingen forskel i patienternes tilfredshed med smertebehandlingen. En 
kontrolleret klinisk undersøgelse er nødvendig for at undersøgelsens 
resultater kan bekræftes. 

Referencer:
1. Jensen TS, Arendt-Nielsen L, Dahl JB. Smerter - en lærebog. 1. udgave. 
København, FADL’s Forlag 2003 pp 195 – 214.   



Oktober 2007 · DASINFO · 31

37. Clopidogrel: Anæstesiologers nye udfordring
Forfatter: Marianne Kjær Jensen og Mogens Hüttel
Institution: Anæstesiologisk-Intensiv afdeling V, Odense Universitets 
Hospital
Email: kjaerscherer@dadlnet.dk
Abstract:
Introduktion: Patienter med koronare stenoser blev primært behandlet med 
ballon udvidelse. Da over 50% af patienterne fik re-stenoser/trombose, 
udvikledes i 90’erne Bare Metal Stents (BMS). Trods BMS fik op til 25% 
fortsat  in-stent  trombose, hvorfor der udvikledes  en medicinafgivende 
stent (Drug Eluting Stent - DES), der hæmmer tromboseudviklingen. Med 
DES i kombination med livslangt ASA og behandling med clopidogrel i 
mindst et år reduceres in-stent trombose risikoen til ca. 10% det første år. 
Vigtigste risikofaktor for udviklingen af in-stent trombose er præmatur 
seponering af clopidogrel. In-stent trombose er forbundet med en høj 
mortalitets risiko.
Sygehistorier: 63 årig tidligere rask mand indlægges med akut koronar 
syndrom. KAG (Koronar Arterio Grafi) viser stenose af venstre 
koronararterie. Der isættes en DES. Patienten er kardielt velbefindende 
med normal pumpefunktion, men udvikler et operations krævende 
pseudoaneurisme sv.t. punkturstedet i lysken. Før den planlagt operation 
seponeres clopidogrel. Efter 6 døgns clopidogrelpause får patienten hjerte 
stop, genoplives og overføres til hjertecenter. Akut KAG viser lukket 
stent der genåbnes med ny DES med godt resultat. Stentlukningen har 
forårsaget et stort infarkt med deraf følgende nedsat pumpefunktion.
73 årig kvinde indlægges til operation for svær claudicatio. På mistanke 
om svær iskæmisk hjertesygdom udføres præoperativt KAG og PCI 
(Percutan Coronar Intervention) med indsættelse af 2 DES’s. 14 dage efter 
PCI opereres patienten med indsættelse af aortobifemoral bypass. Pga. 
forventet blødningsrisiko (Epi-kateter/operation) seponeres clopidogrel 
1 uge før operationen. I operationsdøgnet udvikler patienten kardiogent 
shock. Akut KAG viser lukkede stents. Disse åbnes med nye stents 
og der gives heparin og abciximab. Kardielt bedres patienten ikke og 
situationen forværres af svær blødning. Patienten dør. 
Diskussion: Godt 70% af alle anvendte koronare stents i Danmark er 
DES. Dette er en udfordring for såvel kirurger som anæstesiologer 
idet anvendelsen af clopidogrel medfører en øget perioperativ 
blødningsrisiko, ligesom anlæggelse af regional analgesi umuliggøres. 
Clopidogrel seponeres derfor rutinemæssigt 5-7 døgn før indgreb. Som 
sygehistorierne viser, må nødvendigheden af seponering af clopidogrel 
overvejes nøje pga. risikoen for in-stent trombose og dermed risikoen 
for myokardieinfarkt og død.
Konklusion: Har patienten fået en DES må det vurderes om epiduralkateter 
er nødvendigt og om blødningsrisikoen er så stor at clopidogrel SKAL 
seponeres. Hvis clopidogrel seponeres startes straks behandling med 
LWMH i dosering aftalt med invasiv kardiolog, for at  reducere risikoen 
for  in-stent trombose. 
Har operationspatienten symptomer på iskæmisk hjertesygdom bør 
anæstesiolog, kirurg og invasiv kardiolog diskuterer timingen af KAG/
stentning med BMS frem for DES eller nødvendigheden af koronar kirurgi 
i forhold til den planlagte kirurgi for at få det optimale patientforløb.

D. Hvor hyppigt udfører anæstesilæger fiberoptisk 
intubation?
Forfatter: Mona Ring Gätke, Marianne Berntsen, Bjørn Dreijer
Institution: Anæstesiologisk afdeling I 104, Herlev Hospital
Email: mongat01@heh.regionh.dk
Abstract:
Introduktion: Fiberoptisk intubation (FOI) er en sikker måde at intubere 
patienter på, når der er mistanke om en vanskelig luftvej. Derfor bør alle 
anæstesilæger kunne beherske denne teknik. Imidlertid kræver det en 
del oplæring og færdighedstræning, før det bliver en rutineprocedure. 
Det er ikke tidligere opgjort i Danmark, hvor ofte der udføres FOI.
Formålet med denne retrospektive opgørelse var at undersøge 
hyppigheden af FOI for anæstesiologer på et universitetshospital uden 
øre-næse-hals kirurgi.
Metoder: Vi gennemgik journaler på patienter, som var blevet intuberet på 
anden måde end ved konventionel direkte laryngoskopi. Disse patienter 
blev fundet i Dansk Anæstesi Database (DAD) indtastet på Herlev Hospital 
i en 1-årsperiode fra 1. dec. 2005 til 30. nov. 2006 under indikatoren: 
intuberet på anden måde end med laryngoskop. Patienter, som blev 
fiberoptisk intuberede, indgik i undersøgelsen.
Resultat: Der var registreret 9445 anæstesier i DAD, heraf var 3498 
patienter intuberede. 113 patienter var intuberede med andet end 
laryngoskop, heraf havde 44 patienter (1.3% af alle intubationer) fået 
foretaget FOI. Af disse var 35 planlagte FOI på grund af mistanke om 
vanskelig luftvej eller tidligere vanskelig luftvej, mens 5 blev udført, 
fordi konventionel intubation med laryngoskop måtte opgives. Fire 
patienter blev intuberet med fiberskop pga. oplæring. Der deltog 36 læger 
(speciallæger og anæstesilæger under uddannelse) i disse FOI, enten som 
primær intubatør eller som assistent. 20 speciallæger udførte mellem 1-6 
FOI på et år og langt de fleste (=14) 1-2 FOI. Kun 4 speciallæger udførte 
eller superviserede mere end 3 gange.
Diskussion: Det reelle antal af FOI er nok underestimeret lidt, idet det 
skønnes, at ca. 10% af alle anæstesier ikke er blevet indtastet i DAD, 
ligesom FOI på intensivafsnittet heller ikke indgår. Der er dog næppe 
tvivl om, at det lave antal FOI per anæstesilæge per år gør det tvivlsomt, 
om det er muligt at opretholde denne kompetence, ligesom det er svært 
at oplære andre i denne teknik. I en dansk spørgeskemaundersøgelse 
fra 2001 (1) havde 2/3 af de adspurgte anæstesilæger enten aldrig eller 
kun udført fiberintubation 1-10 gange i alt. Dette svarer til internationale 
opgørelser (2). Denne opgørelse viser, at FOI bør udføres hyppigere, så 
det bliver en sikker rutine.
Konklusion: FOI anvendes på en universitetsafdeling uden øre-
næse-halskirurgi sjældent. Fremover bør man overveje at udvide 
indikationsområdet, så større rutine kan sikres.

Referencer: 
1) Kristensen MS. Acta Anaesthesiol Scand. 2001; 45: 1181-5. 2) Popat 
MT. Int J Obstet Anesth. 2000; 9: 78-82.
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3. Oxycodon versus fentanyl til behandling af tidlige 
postoperative smerter efter laparoskopisk kolecystektomi: 
en randomiseret dobbeltblindet undersøgelse. 
Forfatter: Signe Koch, Lone Nikolajsen, Peter Ahlburg, Niels Spangsberg, 
Birgitte Brock, Else Tønnesen.
Institution: Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Sygehus, NBG.
Email: sko@studmed.au.dk
Abstract:
Introduktion: Laparoskopisk kolecystektomi (LK) følges ofte af svære 
postoperative smerter, bestående af tre komponenter: sårsmerter 
(somatiske), abdominalsmerter (viscerale) og skuldersmerter (meddelte 
viscerale). Især de viscerale smerter kan være vanskelige at behandle. 
I Danmark bruges rutinemæssigt i.v. morfin og i.v. fentanyl, sjældnere 
i.v. oxycodon, i den tidlige postoperative fase. To eksperimentelle og en 
ældre klinisk undersøgelse har vist, at oxycodon er bedre end morfin 
til behandling af viscerale smerter (1-3). Formålet med indeværende 
undersøgelse er at undersøge effekten af i.v. oxycodon til behandling 
af tidlige postoperative smerter efter LK. Der sammenlignes med i.v. 
fentanyl.
Metoder: Otteoghalvfjerds patienter, indlagt til LK på dagkirurgisk 
center, blev randomiseret til behandling med i.v. oxycodon eller i.v. 
fentanyl. Alle modtog afdelingens standardbehandling mht. præoperativ 
smertebehandling, anæstesi, kirurgi, og lokalanalgesi. Projektmedicinen 
blev blandet af apoteket (10 ml til hver patient (oxycodon, 5mg/ml; 
fentanyl, 50 μ/ml)). Ved afslutning af anæstesien blev der givet 2 ml 
projektmedicin til hver patient. På opvågningen blev der givet 1 ml 
projektmedicin ved moderate smerter (NRS: 3-5) og 2 ml ved stærke 
smerter (NRS>5). Intensiteten af samlede smerter, sårsmerter, 
mavesmerter og skuldersmerter blev registreret på en numerisk rating 
skala ((NRS); 0-10; 0 = ingen smerte og 10 = værst tænkelige smerte) ved 
ankomst til opvågningen, efter 30, 60 og 90 min samt ved udskrivelse. 
Smerte ved hoste blev registreret efter 30 og 60 min. Abdomens følsomhed 
overfor tryk blev undersøgt med et trykalgometer før operationen og 
efter 90 min. Primære effektparametre var forbrug af opioid og intensitet 
af abdominalsmerter.   
Resultater: Patientinklusionen er netop (9/7-07) afsluttet. Fem patienter 
måtte ekskluderes. Behandling af data fra de resterende 73 patienter 
er påbegyndt, og resultaterne vil blive præsenteret ved DASAIMs 
efterårsmøde.
Diskussion: På baggrund af resultaterne vil det blive diskuteret, hvorvidt 
oxycodon bør anvendes frem for andre opioider til behandling af 
postoperative viscerale smerter. 

Referencer:
1. Staahl C, Christrup LL, Andersen SD, et al. A comparative study 
of oxycodone and morphine in a multi-modal, tissue-differentiated 
experimental pain model. Pain 2006;123:28-36.
2. Staahl C, Dimcevski G, Andersen SD, et al. Differential effect of opioids 
in patients with chronic pancreatitis: An experimental pain study. Scand 
J Gastroenterol 2007;42:383-90.
3. Kalso E, Poyhia R, Onnela P, et al. Intravenous morphine and oxycodone 
for pain after abdominal surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1991;35:642-6.

11. Multimodal smerte- og kvalmebehandling ved 
brystkræftkirurgi
Forfatter: Reservelæge Rune Gärtner, Overlæge Niels Kroman, 
Klinikchef Torben Callesen, Professor Henrik Kehlet
Institution: Rigshospitalet, Mamma- og endokrinkirurgisk klinik,
HovedOrtoCentret, Anæstesi- og operationsklinikken, 
AbdominalCentret og Enhed for Kirurgisk Patofysiologi
Email: runegartner@gmail.com
Abstract:
Introduktion: 4000 kvinder i Danmark opereres hvert år får brystkræft. 
Postoperativ kvalme, opkastning og moderat smerte optræder ifølge 
litteraturen hos ca. 50%. Der findes ingen nationale eller internationale 
standarder for behandling og forebyggelse af kvalme/opkastning og 
smerter efter brystkræftkirurgi.
Materiale og metode: 116 konsekutive patienter opereret for brystkræft 
blev prospektivt scoret med hensyn til smerter, kvalme/opkastning og 
sedation efter indførelse af et kombineret evidensbaseret og empirisk 
multimodalt opioidbesparende profylakse- og behandlingsregime 
bestående af Paracetamol, Celecoxib, Dextromethorphan, Gabapentin, 
Dexamethason og Ondansetron.  
Resultater: På opvågningsafsnittet havde 75% af patienterne ingen 
eller lette smerter (svarende til 0-3 på en visuel analog skala) i hvile, 
sammenholdt med 68% under mobilisation. På sengeafdelingen havde 
94% af patienterne ingen eller lette smerter i hvile såvel som under 
mobilisation om aftenen efter operationen og næste morgen. Behovet 
for morfin på opvågningsafsnittet var gennemsnitligt to mg per patient 
og kun 1,5% af patienterne fik morfin på afdelingen. Fem patienter havde 
let kvalme, én havde moderat kvalme, og én svær behandlingsrefratær 
kvalme med opkastning. Ved ankomst til opvågningsafsnittet var 15% 
moderat til svært sederede, faldende til 2,5% 1 time senere.
Diskussion: Resultaterne med det anvendte multimodale opioidbesparende 
regime var klart bedre end tidligere unimodale interventioner. Der 
var ingen signifikant korrelation mellem alder kvalme og smerter. 
Gennemsnitsalderen på 62 kan således ikke tages til indtægt for de gode 
resulatater. Vi registerede ikke bivirkninger systematisk. Det er på den 
baggrund derfor ikke muligt at kvalificere diskussionen vedrørende 
gevinsten ved det anvendte regime stillet over for bivirkningsfrekvensen, 
eller betydningen af de enkelte farmaka (Gabapentin, Celecoxib etc.)
Det anvendte regime bygger på velafprøvede præparater med enkeltvis 
veldokumenteret effekt og kendte bivirkningsprofiler. Fremtidig forskning 
bør rette sig mod en validering af bivirkningsprofilen for kombinationen 
af præparaterne, samt en mulig gevinst vedrørende kroniske smerter. 
Endvidere må et større materiale yderligere underbyggge sammenhængen 
mellem typen af operation og akutte postoperative smerter således at en 
evt. ekstra indsats kan målrettes mod de mest belastede indgreb. 
Konklusion: Med et multimodalt opioidbesparende profylakse- og behand-
lingsregime for kvalme/opkastning og smerter er det muligt at opnå 
optimal postoperativ smerte- og kvalmekontrol efter brystkræftkirurgi 
uden væsentlige sedationsproblemer.
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12. Hvorfor ligger patienterne på opvågningsafsnittet efter 
brystkræftkirurgi?
Forfatter: Reservelæge Rune Gärtner, Overlæge Niels Kroman, Klinikchef 
Torben Callesen, Professor Henrik Kehlet
Institution: Rigshospitalet, Mamma- og endokrinkirurgisk klinik, HovedOrto-
Centret, Anæstesi- og operationsklinikken, AbdominalCentret og Enhed for 
Kirurgisk Patofysiologi
Email: runegartner@gmail.com
Abstract:
Introduktion: Ca. 4000 kvinder opereres hvert år for brystkræft  i Danmark. 
Klassiske postoperative gener er sedation, smerter, kvalme og opkastninger. 
Indlæggelsestiden for brystkræft patienter er faldet fra 5 til 2 dage over 
de sidste år. Udviklingen går imod ambulante forløb med fokus på de 
psykosociale aspekter frem for de somatiske. En vigtig forudsætning for 
denne udvikling er imidlertid tilfredstillende kontrol med postoperative 
gener samt brugbare kriterier for udskrivning. Vi undersøgte effekten af 
et multimodalt opioidbesparende regime, der tager højde for ovenstående 
problematikker idet vi anvendte DASAIM’s udskrivningskriterier med 
henblik på at vurdere hvorfor patienterne lå på opvågningsafsnittet. 
Materiale og metode: Vi undersøgte prospektivt og konsekutivt hvilke 
udskrivningskriterier j.f. DSAIM’s opvågningsscore, der havde afgørende 
betydning for længden af opholdet på opvågningsafsnittet for kvinder 
opereret for brystkræft på Rigshospitalets Mamma- og endokrinkirurgiske 
klinik. Delscore for temperatur, motorik samt timediureser udgik grundet 
manglende relevans for denne type indgreb. Før operation fik patienterne 
oral Paracetamol, Dexamethason, Dextromethorphan, Celecoxib og 
Gabapentin. Anæstesien gennemførtes som intravenøs anæstesi med 
standardiseret væske indgift. Der blev givet Ondansetron før kirurgiens 
afslutning. DASAIM´s delscorer for patienter på opvågningsafsnit blev 
registeret hvert kvarter efter opvågning. Tiden for opfyldelse DASAIM’s 
udskrivelseskriterier blev registreret.
Resultater: 116 konsekutive patienter opereret i perioden fra d. 27.11.2006 
til 26.02.2007 indgik i studiet. Udskrivningskriterierne var i gennemsnit 
opfyldt efter 57 min. Ingen patienter scorede på noget tidspunkt svære 
smerter. To patienter havde postoperativ kvalme i let grad i et kvarter 
umiddelbart efter opvågning. Efter 45 min. var hyppigste delscore over 
en: lav saturation (61%), påvirket respiration (20%), sedation (13%) og 
smerter (7%). Kvalme, Puls og systolisk blodtryk var uden betydning 
for længden af ophold på opvågningsafsnittet. 
Diskussion: Postoperative gener i form af smerter, kvalme og opkastning 
var under tilfredstillende kontrol. Den alt dominerende enkelt faktor der 
holdt patienterne på opvågningsafsnittet var iltsaturationen. Brystkræft 
kirurgi er overfladekirurgi og kan ikke forklare dette fund. Patienterne 
får imidlertid som led i den diagnostiske procedure injiceret patentblåt i 
brystvævet umiddelbart inden indledning af kirurgien. Patentblåt kan give 
falsk lavere værdier for saturation, når denne måles ved pulsoximetri. 
Konklusion: Med et multimodalt opioidbesparende regime er det muligt at 
opnå tilfredstillende kontrol med de klassiske postoperative gener. Den 
vigtigste delscore for udskrivning fra opvågingsafsnittet var iltsaturationen. 
Anvendeligheden af værdier for saturation opnået ved pulsoximetri som 
udskrivningskriterium ved brystkræftkirurgi bør derfor revurderes.

Fig. 1 DASAIM scoringer større end 1 

14. Glycopyrrolate prevents extreme bradycardia and cerebral 
deoxygenation during electroconvulsive therap
Forfatter: Peter Rasmussen*1, 2, John-Erik Andersson3, Palle Koch1, Niels 
H. Secher2 and Bjørn Quistorff1

Institution: 1Department of Medical Biochemistry and Genetics, The Panum 
Institute, 2Department of Anesthesiolgy, Rigshospitalet and 3Department of 
Psychiatry, Bispebjerg Hospital, University of Copenhagen, Denmark
Email: peter@prec.dk
Abstract:
The stimulation phase of electroconvulsive therapy (ECT) induces 
bradycardia. We evaluated the effect of this bradycardia on cerebral 
perfusion and oxygenation by administration of the anti-cholinergic 
drug glycopyrrolate. Cerebral perfusion was estimated by transcranial 
ultrasound in the middle cerebral artery reporting the mean flow velocity 
(MCA Vmean) and cerebral oxygenation was determined by near-infrared 
spectroscopy of the frontal lobe. 
Prior to ECT, heart rate (HR) was 84 beats min-1 (66-113; median and 
range) and decreased to 17 (7-85) beats min-1 during the stimulation 
phase of ECT (P < 0.001). MCA Vmean decreased 43% (9%-71%; P < 0.001) 
and frontal lobe oxyhemoglobin concentration from 0.6 (0.0-25.3) to 0.1 
(-1.9-7.6) µmol l-1, while the deoxyhemoglobin increased from -0.2 (-13.9-
0.8) to 0.0 (-4.2-0.8) µmol l-1 (P < 0.001). Pretreatment with glycopyrrolate 
largely eliminated these effects during the stimulation phase of ECT 
maintaining HR at 78 (40-94) beats min-1, MCA Vmean at 53 (37-77) cm s-1, 
and oxyhemoglobin at 5.6 (10.6-38.5) µmol l-1 (P < 0.05). After ECT, HR, 
cerebral perfusion and oxygenation normalized over ~3 min, while the 
electroencephalogram was unaffected by glycopyrrolate. The results 
demonstrate that ECT is associated with hemodynamic effects severe 
enough to affect cerebral oxygenation and perfusion and that these 
effects can be attenuated by glycopyrrolate treatment. 
Figure 1: Transcranial ultrasound Doppler mean blood flow velocity in the 
middle cerebral artery (MCA Vmean) during electroconvulsive therapy with 
(grey line) or without (black line) the administration of glycopyrrolate 
during electroconvulsive therapy.
Figure 2: Middle cerebral artery mean flow velocity (MCA Vmean; N = 6) and 
near infra-red spectroscopy derived oxy- (HbO2; N = 8) and deoxyhemoglobin 
(HHb; N = 8) concentrations during electroconvulsive therapy with (open 
symbols) and without (filled symbols) administration of glycopyrrolate (Glp). 
*, P < 0.05 control versus glycopyrrolate trial. Each data point indicates 
mean with SEM.
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24. Krystalloid induceret fortyndings koagulopati 
– hæmostatisk effekt af fibrinogen koncentrat, rekombinant 
aktiveret faktor VII og deres kombination
Forfatter: Christian Fenger-Eriksen, Else Tønnesen, Jørgen Ingerslev, 
Benny Sørensen
Institution: Anæstesiologisk afdeling og Center for Hæmofili og Trombose, 
Århus Universitetshospital, Skejby, Århus, Denmark
Email: chfen@dadlnet.dk
Abstract:
Introduktion: Massiv infusion af plasma ekspander disponerer til udvikling 
af fortyndings koagulopati som følge af tab, forbrug og fortynding af 
koagulationsfaktorer, thrombocytter, fibrinogen samt øvrige proteiner og 
celler involveret i etablering af sufficient hæmostase. Nyere undersøgelser 
har desuden påvist at visse kolloid derudover bidrager til en specifik 
kompromitteret hæmostase. Blandt andet resulterer HES infusion i 
en funktionel fibrinogen mangel.1 Behandling af svær og pågående 
blødning inkluderer resuscitation med krystalloider eller kolloider, 
transfusions terapi samt korrektion af hypotermi og acidose. Behandling 
kan desuden inkludere antifibrinolytika, koagulationsfaktor præparater 
som rekombinant aktiveret faktor VII (rFVIIa) eller fibrinogen. Den 
hæmostiske konsekvens af administration af de to sidstnævnte præparater 
under en tilstand af fortynding er ikke tidligere kortlagt. Nærværende 
studie evaluerer den hæmostatiske effekt af fibrinogen koncentrat, 
rFVIIa og deres kombination vurderet thromboelastografisk i en model 
af fuldblods fortynding med 2 hyppigt anvendte krystalloider.
Metode: Efter godkendelse fra videnskabsetisk komite inkluderedes 
otte frivillige, raske mænd i projektet. Endpoints var clot initiering, clot 
formation og clot styrke, vurderet udfra relevante thromboelastografiske 
variable: Clot initiering; Clotting time (CT), clot propagation; clot 
formation time (CFT), maksimum velocity (MaxVel), tid til maksimum 
velocity (t,MaxVel), clot styrke; maksimum clot firmness (MCF). 
Analyser foregik som tidligere beskrevet 2 som tissue faktor aktiveret 
fuldblodskoagulation ved fortyndingsgrader på 0% (kontrol), 10% og 30% 
med isoton natriumklorid (NaCl) og ringer laktat (RL). 
Resulter: Sammenlignet med ufortyndet fuldblod var CT, CFT, MaxVel og 
t,MaxVel uændret efter fortynding ved både 10% og 30% med NaCl og RL. 
MCF var signifikant reduceret efter 30% fortynding med RL. Fibrinogen 
koncentrat øger MCF dosis afhængigt. CT og t,MaxVel reduceres og 
MaxVel øges ligeledes dosis afhængigt ved tilsætning af rFVIIa. 
Diskussion / Konklusion: Sammenlignet med ufortyndet fuldblod var 
clot initiering og clot propagation uændret efter fortynding ved både 
10% og 30% med NaCl og RL. Clot styrke var signifikant reduceret 
efter 30% fortynding med RL. Clot initiering og propagation stimuleres 
dosis afhængigt af rFVIIa mens clot styrken øges dosis afhængigt af 
fibrinogen. Den positiv respons af fibrinogen og rFVIIa bibeholdes ved 
kombination.  

Referencer:
1. Fenger-Eriksen C, Anker-Moller E, Heslop J, Ingerslev J, Sorensen B. 
Thrombelastographic whole blood clot formation after ex vivo addition 
of plasma substitutes: improvements of the induced coagulopathy with 
fibrinogen concentrate. Br J Anaesth 2005; 94: 324-9.
2. Sorensen B , Johansen P, Christiansen K, Wöelke M, Ingerslev J. Whole 
blood coagulation thrombelastographic profiles employing minimal tissue 
factor activation. J Thromb Haemost 2003; 2003: 551-8.

25. Subkutan neurostimulation til behandling af neurogene 
smerter: 2 cases
Forfatter: Christian Scherer MD, Thomas P. Enggaard MD, ph.d, Claus 
Andersen MD, ph.d.
Institution: ESES-enheden, Anæstesiologisk-Intensiv afd. Odense Universitets-
hospital
Email: christian.scherer@ouh.regionsyddanmark.dk
Abstract:
Introduktion: Neurogene smertetilstande efter nervebeskadigelse ses 
hos 5-10%. Hyppige årsager til nervelæsion er traume, kirurgi eller 
længerevarende trykpåvirkning. Smerterne beskrives typisk som konstant 
sviende eller brændende og ledsaget af allodyni. Disse neurogene smerter 
er ofte intense og relativt resistente overfor farmakologisk behandling. 
Elektrisk neurostimulation kan være en behandlingsmulighed (1). 
Transkutan elektrisk neurostimulation (TENS) og spinal cord stimulation 
(SCS) er de mest veletablerede. TENS er dog behæftet af komfortmæssige 
ulemper og ved SCS kan det, pga. den centrale stimulation være svært 
eller umuligt at opnå sufficient præcis paræstesiudbredelse. Subkutan 
nervestimulation kan være et alternativ til TENS og SCS. Vi præsenterer 
to cases med vellykket subkutan nervestimulation.
Metoder: Case-reports. 2 patienter med svære neurogene smerter 
efter hhv. karkirurgi i lysken (pt. 1) og nefrektomi (pt. 2) viste god 
analgetisk effekt af TENS og fik tilbudt behandling med en implanteret 
neurostimulator. Grundet velafgrænset smerteudbredelse i hø lyske blev 
pt. 1 direkte indstillet til subkutan stimulation, hvorimod pt. 2 primært 
foretrak en prøveperiode med SCS.
Resultater: Efter en screeningsperiode med TENS blev pt. 1 implanteret 
med en subkutan prøve-elektrode i højre lyske som blev tilsluttet en 
ekstern stimulator. Da behandlingseffekten svarede til TENS implanterede 
man to uger efter en permanent stimulator i hø flanke. Placeringen af 
stimulationselektroden forblev uændret. Pt. 2 blev efter TENS-screening 
implanteret med en epidural prøveelektrode. Ved SCS var det dog ikke 
muligt at opnå samme paræstesiudbredelse sv. t. nefrektomicikatricen 
som ved TENS, hvorfor den epidurale elektrode blev fjernet og én 
subkutan prøve-elektrode implanteret i det laterale område af cicatricen. 
Dog først efter implantation af yderligere én elektrode længere medialt 
lykkedes det at opnå en lignende analgetisk effekt som ved TENS, 
hvorefter implantationen blev gjort permanent. Begge patienter udviser 
tilfredsstillende behandlingseffekt bedømt ud fra deres subjektive 
beskrivelse af den kvantitative og kvalitative smertereduktion.
Diskussion: Elektrisk neurostimulation er veldokumenteret til behandling af 
neurogene smerter. TENS blev anvendt til screening med tilfredsstillende 
smertelindring, men samtidig ledsaget af en lav komfort pga. udvendig 
placering af stimulationsudstyret. SCS synes at være en mindre oplagt 
terapiform til disse smertetilstande. Et nærliggende alternativ ved 
velafgrænset smerteregion kan være subkutan stimulation, hvorved 
effekten endda kan screenes via ekstern ikke-permanent stimulator 
tilkoblet subkutan prøve-elektrode. 
Konklusion: De foreliggende cases illustrerer at der kan opnås 
tilfredsstillende behandlingseffekt af smerter efter perifere nervelæsioner 
med subkutan nervestimulation.     

Referencer: 
1. Textbook of Pain, 5th edn. 2005:563-90.
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29. Regional Cerebral Glucose Metabolism during Sevoflurane 
Anaesthesia in Healthy Subjects Studied with Positron 
Emission Tomography
Forfatter: Lise Schlünzen1, Niels Juhl1, Kim V. Hansen2, Georg E. Cold1. 
Institution: Department of Neuroanaesthesiology1 and PET Centre2, Aarhus 
University Hospital, Denmark.
Email: lise.schlunzen@dadlnet.dk
Abstract:
Introduction: Knowledge about different anaesthetics effects on cerebral 
blood flow (CBF) and metabolism is of vital clinical importance. In spite 
of partly contradictory results, intravenous anaesthetics are commonly 
considered to reduce metabolism and flow to a comparable extent, 
whereas volatile anaesthetic may perturb vascular reactivity, thereby 
challenging the classic “neuronal activity ~ metabolism ~ blood flow 
paradigm” (1). In the present study we evaluated the effects of sevoflurane 
on regional cerebral glucose metabolism (rGMR) in healthy volunteers 
measured with PET. The study was approved by the Regional Committee 
for Ethics in Medical Research.
Methods: Eight human volunteers each underwent two F-18 
fluorodeoxyglucose PET scans. One scan assessed conscious-baseline 
metabolism, and the other scan assessed metabolism during 1 MAC 
sevoflurane anaesthesia. Cardiovascular and respiratory parameters were 
monitored and bispectral index responses were registered. Statistical 
parametric maps and conventional regions of interest analysis were used 
for estimating rGMR differences. Areas of sevoflurane anaesthesia related 
changes in rGMR were identified at a significance level of 5%. An a priori 
power analysis (α = 0.05, power = 95%) determined that eight subjects 
were necessary to detect a significant change of 12% in CBF.
Results: Subjects were unconsciousness at 1.0 MAC sevoflurane. 
Cardiovascular and respiratory parameters were maintained constant 
over time. Compared to the conscious state, total GMR decreased during 
the anaesthetic state with 50%. In the white and grey matter, GMR was 
reduced with 42% and 58%, respectively. PET revealed wide variations 
in GMR between regions with highly significant decreases in rGMR in 
parietal regions (64%), the lingual gyrus (59%), temporal regions (56%) and 
thalamus (56%) during the anaesthetic state. Minor significant decreases 
were observed in the cingulate gyrus (45%), in areas in frontal cortex 
(43%) and putamen (40%). No increases in rGMR were observed. 
Discussion: This study demonstrated that sevoflurane anaesthesia 
produced significant global and highly localized regional decreases in 
GMR in key regions of the brain. Compared to rGMR in the waking state, 
the subcortical areas were less and the cortical areas more affected during 
sevoflurane anaesthesia. Compared to our previous study regarding rCBF 
changes during 1 MAC sevoflurane anaesthesia, local analysis revealed 
further that rCBF is not adjusted to the local metabolic demands (2).
Conclusion: Sevoflurane caused a global whole-brain metabolic reduction 
with significant shifts in regional metabolism indicating marked metabolic 
responsiveness in most cortical areas, thalamus and lingual gyrus. Flow-
metabolism coupling is not preserved during sevoflurane anaesthesia. 

References:
1. Schlünzen L et al. Effects of subanaesthetic and anaesthetic doses 
of sevoflurane on regional cerebral blood flow in healthy volunteers. A 
positron emission tomographic study. Acta Anaesthesiol Scand 2004; 
48: 1268-1276.
 

36. The precision of Acceleromyography used with and without 
preload compared with Mechanomyography. A randomized 
controlled study.
Forfatter: Casper Claudius, Lene Theil Skovgaard, Jørgen Viby 
Mogensen
Institution: Rigshospitalet, HovedOrtoCentret, Anæstesi- og operations-
klinikken
Email: casperclaudius@dadlnet.dk
Abstract:
When acceleromyography (AMG) was introduced, it was a prerequisite 
that the thumb was allowed to move freely (1). However, it is often not 
possible to ensure free movement of the thumb, and the hand may 
change position during surgery. It has therefore been suggested to apply 
a preload to the thumb in order to increase the stability of the setup. 
The purpose of this study was to examine the precision of AMG with or 
without preload and compare it with the precision of the gold standard, 
mechanomyography (MMG). 
Methods: After ethical committee approval and written informed consent 60 
surgical patients (ASA class 1-3, age 18-65 years, ideal weight ± 20%) were 
included. Using a closed envelope system the patients were randomized to 
AMG (TOF-Watch SX, Organon) with or without a preload (Hand Adapter, 
Organon). Contralaterally, MMG (Myograph 2000, Biometer Int.) was 
applied. Anesthesia was induced and maintained with propofol and opioid. 
The ulnar nerves were stimulated simultaneously. After stable response 
was obtained using supramaximal TOF stimulation every 15 seconds, 
neuromuscular block was induced with rocuronium 0.6 mg/kg. 
The precision was evaluated during recovery using the average residual 
coefficient of variation over subsequent linear regressions involving 9 
consecutive TOF measurements over time. A sample size estimation 
based on previous studies showed that 48 patients were needed to find 
a significant difference (p=0.05) with a power of 0.80. To compensate for 
dropouts, 60 patients were included.
Results: Data from all 60 patients were analyzed without any dropouts. 
The precision of AMG with preload did not differ from the precision of 
MMG (p=0.09). However, AMG without preload was less precise than 
MMG (p=0.045). Also when comparing AMG with and without preload, 
preload significantly increased the precision (p=0.002). The median 
coefficients of variation decreased from 2.13% without preload to 1.66% 
with preload. 
Discussion: Under the conditions of this study AMG used with Hand 
Adapter was as precise as MMG and significantly more precise than AMG 
without preload. The Hand Adapter is simple to use and commercially 
available. According to the manufacturer the resting preload is 75-150 g 
and maintains its characteristics during repetitive stimulations. The Hand 
Adapter is useful in the clinical setting when the thumb is influenced 
by external disturbances i.e. movements of the hand or when surgery 
requires the arm placed alongside the body. More importantly, use of the 
Hand Adapter will improve the precision of AMG when used in research 
of neuromuscular blocking agents or reversal agents.
Conclusion: AMG with preload significantly increases the precision 
and should therefore be used not only in the clinical setting but also 
in research.

Reference:
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19. Mangelfuld implementering af retningslinier for basal 
genoplivning i Danmark
Forfatter: Læge Christian Overgaard Steensen; Læge Niels Henrik Krarup 
og Læge Bo Løfgren
Institution: Anæstesiologisk afdeling; Århus Universiteteshospital, Århus 
Sygehus NBG
Email: ketamin@dadlnet.dk
Abstract:
Introduktion: Basal genoplivning er afgørende for overlevelsen ved hjertestop 
udenfor hospital. Omkringstående yder basal genoplivning i mindre end 
en tredjedel af bevidnede hjertestop. Kvaliteten af behandlingen er meget 
varierende. Et vigtigt redskab til bedring af disse forhold er entydigt 
undervisningsmateriale til brug på kurser i genoplivning. Det Europæiske Råd 
for Genoplivning, European Resuscitation Council (ERC), publicerede i 2005 
retningslinier for basal genoplivning af voksne. Formålet med nærværende 
undersøgelse er at evaluere graden af overensstemmelse mellem de 
europæiske retningslinier og dansk undervisningsmateriale til lægmand. 
Materiale og metoder: Trykt dansk undervisningsmateriale sammenlignes 
med ERC’s retningslinier fra 2005. Sammenligningen omfatter algoritme, 
teknikker og illustrationer.
Resultater: Der påvises uoverensstemmelse mellem ERC’s retningslinier 
og størstedelen af det undersøgte materiale, navnlig i teknikker og 
illustrationer. Forskellene omhandler primært luftvejshåndtering, 
erkendelse af hjertestop, alarmering samt hjertemassage. 
Konklusion: Der påvises forskelle mellem de europæiske retningslinier og 
tilsvarende dansk undervisningsmateriale. Dette kan have implikationer 
for den basale genoplivning udøvet af lægmand.

33. Scenario based simulation in prehospital care using a 
simple mannequin-model under realistic conditions
Forfatter: Bredmose PP, Habig K, Grier G, Lockey DJ and Davies G
Institution: London Helicopter Emergency Medical Service
Email: bredmose@hotmail.com
Abstract:
Introduction: Simulation for medical treatment has been widely used over 
the last decade. Focus has recently been on the utilization of advanced 
patient simulators. The prehospital care (PHC) training environment is 
less amenable to the use of such simulators and we describe a system 
of scenario-based training using simple mannkins under realistic 
circumstances for the training of prehospital providers. 
Methods: A simple intubatable mannequin or student volunteers are used 
together with the equipment used on a routine basis by the team (doctor 
+ paramedic). Training takes place in external environments (weather-
realistic) locally at the helipad all year round. Each scenario is led by 
the Scenario Leader who briefs the training team and guides the scene, 
results of assessment as well as reactions to interventions and treatment. 
If available, other members of staff are used as actors in the scenario 
taking roles as bystanders, additional ambulance staff and police. 
The scenario participants are briefed and introduced to the scene in a 
realistic manner. After completion of the scenario, the team are asked 
to prepare and give the handover to the scenario-leader as they would in 
a real hospital handover. Then a formal structured debrief takes place, 
with all participants present.
Results: This training methods has been used for all HEMS London 
doctors and paramedics trained over the last 12 months. Participant 
feedback suggests that this is a very useful teaching method, both for 
improving motor skills, critical decision making, scene management 
and team interaction.
Discussion: Teaching new skills and maintaining existing PHC skills are 
essential to an effective prehospital system. Simple mannekin based 
scenario training is feasible on a day-to-day basis and has the advantages 
of low cost, rapid set up and turn around and the scope of possible 
scenarios which can be tested is limited only by the imagination of the 
trainers. Significant effort must be made to put the participants into “the 
zone” - a mental area, where they believe they are in a realistic setting 
and treating a real patient, so that they gain the most from each teaching 
session.  We are currently investigating the feedback from participants 
involved in the simple scenario training compared with their experiences 
with advanced medical simulation.
Conclusion: We question the need for high fidelity simulators for all pre-
hospital training. The low technology, low cost alternative described may 
provide good training when properly prepared and delivered. 

31. Long-Term Outcome and Quality of Life After Critical Injury
Forfatter: Overgaard M, Høyer CC, Christensen EF
Institution: Aarhus Trauma Centre, Aarhus University Hospital, Denmark
Email: mikkel@oncology.dk
Abstract:
Introduction: Trauma systems have improved management of the severely 
injured and increased survival rates. However knowledge on long-term 
survival and Quality of Life after critical injury is limited. This study aimed 
to assess long-term patient outcome after critical injury in terms of survival 
and Health-Related Quality of Life 6 to 9 years after critical injury.
Methods: Patients were identified using The Trauma Registry of Aarhus 
Trauma Centre. Patients admitted at Aarhus University Hospital in the 
period 1998-2000, aged 15 years or more at time of admission, and with 
an Injury Severity Score (ISS) of ≥ 9 were included in the study. Long-
term survival was measured using the Danish Central Person Registry. 
Health-Related Quality of Life was measured using the Short Form 36 
(SF-36) questionnaire which was sent to survivors 6 to 9 years after 
submission. Results were compared with an age and gender matched 
control group drawn from Danish norm data.
Results: Three hundred and twenty-seven patients met the inclusion 
criteria. The majority (88%) was injured by blunt energy, 72% were male, 
mean age at submission was 38.7 years (range 15-89) and median ISS 
was 17 (range 9-75). 202 patients had an ISS > 15 (62%). 
In-hospital survival was 85%. After a mean follow-up time of 7.8 years 
(range 6.4-9.4) overall survival was 77%. 
Two hundred twenty-three patients received the SF-36 questionnaire and 
151 patients (68%) replied. Mean SF-36 scores for the study population was 
significantly lower than Danish population norms in all eight SF-36 domains. 
Conclusions: 6 to 9 years after traumatic injury 77% of patients were alive 
compared to 85% at discharge. Health-Related Quality of Life measured 
by SF-36 was significantly lower for injured patients than an age and 
gender matched control group.

Keys to success
•	 Use	normal	“on-line”	medical	equipment
•	 Use	realistic	environment	in	all	weather	conditions
•	 Use	“bystanders”	and	“other	services”	(police,	ambulance	service)
	 to	make	scene	realistic
•	 Spend	time	getting	the	team	into	“the	zone”,	get	the	right	stress	level
•	 Carefully	select	the	cases	and	tailor	them	to	the	team,	their	level	and	
	 learning	objectives
•	 Make	sure	hospital	notification	and	handover	are	included	in	the	training
•	 Give	a	structured	debrief	after	the	scenario
•	 Use	simulation	as	a	regular	training	form	for	the	operational	online	crew



Oktober 2007 · DASINFO · 37

Results: HEMS attended 13885 patients in the period. A total of 103 (0.7%) 
patients had an IO inserted (44% females and 56% males). In the period of 
1994 – 2004 0.4% had an IO device inserted. In the period 2005 – 2007 this 
had increased to 1.7%. Most patients had a Glasgow Coma Scale score (GCS) 
of 3, only 22 (21%) patients had a GCS above 3, of whom 14 (14%) patients 
had a GCS above 9. The number of children (<12 yrs) were constant (range 
[2-8] per year) whereas the number of adult insertions increased (0 in 1994-
2001, increasing to range [9 –16] from 2005 – 2007 (Fig. 1). Mechanisms of 
injury according to Trauma Audit Research Network criteria are shown in 
Fig 2. Of those who had an IO device inserted 76% of children and 85% of 
adults died either at scene or in the emergency department.
Discussion: We report a steady but uncommon use of IO devices in the 
paediatric trauma population and a recent rapid increase in the use of 
these devices in adults. In both age groups physicians appear to use 
the intervention in critically injured patients with a high mortality rate. 
It is likely that many uses are in patients with peri- or actual cardiac 
arrest. For many years the IO route has been a recognised alternative 
to intravascular access in children(1). It has recently been increasingly 
acknowledged as a treatment option in adult patients(2). The increased 
use in an adult population may result from the fact that newer IO devices 
are easier to insert in adult patients and marketed for them.  It is unclear 
whether the threshold for insertion of these devices has fallen and whether 
intravenous access could have been achieved. 
Conclusion: IO devices are a useful alternative to intravenous access in 
critically injured children. We report a steady but uncommon use of these 
devices. In our system use of the devices in adults has commenced and 
become sustained in the last few years.
References:
1. American Heart Association and American Acedemy of Pediatrics. 
Textbook of Pediatric Advanced Life Support. Dallas. American Heart 
Association 1988: 43-44.
2. Isbye D, Nielsen SL. Intraosseous access in adults--an alternative 
if conventional vascular access is difficult? Ugeskr Laeger. 2006 Aug 
21;168(34):2793-7. 

Fig. 1: Number of IO devices inserted

Fig. 2: Mechanism of injury

4. Safety and efficiency of prehospital pain management with 
fentanyl administered by emergency medical technicians
Forfatter: Niels Dalsgaard Nielsen (1), Kjeld Brogaard (2), Michael Kannestrup 
Dahl (1), Poul Anders Hansen (1)

Institution: 1: Emergency Medicine Research Unit, Anaesthesia and Intensive 
Care Medicine, North Denmark Region, Aarhus University Hospital, 
Aalborg, Denmark; 2: Falck A/S, Aalborg, Denmark
Email: ndn@rn.dk
Abstract:
Introduction: In our region Advanced Emergency Medical Technicians 
(AEMTs) respond to acutely ill or injured patients in rural areas. The 
AEMTs have been authorized to administer fentanyl intravenously in 
doses up to 2 µg/kg to selected groups of patients in pain. Higher doses 
can be allowed by a physician after a teleconference. We examined the 
effect of intravenous (IV) fentanyl treatment, expressed as pain reduction 
on a 10-point Numeric Rating Scale (NRS). Moreover we examined the 
occurrence of negative coincident events to assess whether it was safe 
to let non-medical staff administer potent opioids intravenously.
Methods: Retrospectively we collected the case sheets for all patients 
treated with IV fentanyl by the AEMTs in 2005 and 2006. We excluded all 
patients where a physician had been directly involved in the prehospital 
treatment. We recorded the IV fentanyl dose, NRS-score before and 
after fentanyl administration, the use of naloxone, as well as all recorded 
incidents of nausea or vomiting, hypoxia, hypotension, bradycardia and 
bradypnea following treatment with IV fentanyl. 
Results: A total of 564 patients were treated with IV fentanyl by the 
AEMTs. Thirtyseven patients were excluded. The remaining 527 patients 
(mean age: 55 years) were treated solely by the AEMTs and received 
a median dose of 100 µg IV fentanyl (quartiles: 70 µg; 120 µg), which 
lead to a decrease in median NRS-score on 5 (quartiles: 4; 6). Negative 
coincident events were recorded in 25 (4.7%) patients. Two of those 
became unconscious immediately following fentanyl administration. One 
was treated successfully with IV naloxone and regained consciousness 
promptly. The other regained consciousness before naloxone treatment 
was commenced. In the remaining 23 patients negative coincident events 
were considered minor, and were not treated with naloxone. 
Conclusions: Our results suggest that non-medical personnel safely can 
administer IV fentanyl to selected groups of patients with a satisfactory 
result in terms of a considerable reduction in pain score and an acceptable 
rate of negative coincident events.

34. Pre-hospital use of intraosseous devices by physicians 
in trauma patients
Forfatter: Bredmose PP, Lockey DJ and Davies G
Institution: London Helicopter Emergency Medical Service
Email: bredmose@hotmail.com
Abstract:
Introduction: London’s Air Ambulance (HEMS) attends trauma patients in 
London in a team consisting of a skilled pre-hospital doctor and a senior 
paramedic. In most cases, particularly those with severe injuries, gaining 
iv access is a priority.  This is usually achieved via a peripheral or central 
intravenous route. We suspected that the introduction of various new 
intraosseous (IO) devices has led to an increased use of this technique and a 
change in the age group of patients on which the procedure is practised.
Methods: A retrospective trauma database review was carried out from 
June 1994 to July 2007, identifying all HEMS patients attended and those 
who had an IO device inserted.
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5. Electronic registration of out-of-hospital cardiac arrests
Forfatter: Niels Dalsgaard Nielsen (1), Michael Kannestrup Dahl (1), 
John Gade (2), Per Thorgaard (1)

Institution: 1: Emergency Medicine Research Unit, Anaesthesia and Intensive 
Care Medicine, North Denmark Region, Aarhus University Hospital, 
Aalborg, Denmark; 2: Judex A/S, Aalborg, Denmark
Email: ndn@rn.dk
Abstract:
Introduction:  The reported incidences of out-of-hospital cardiac arrests 
(OHCA) in western countries vary considerably. According to the latest 
report from Danish Cardiac Arrest Database (DCAD) the incidence rate 
in Denmark in 2004 was 51/100,000/year. The report states however 
that this number is uncertain. As the first region in the country, North 
Denmark Region has introduced a prehospital electronic healthcare 
record (designated amPHI™) in all of its 50 emergency ambulances. 
We used data from amPHI™ to examine the incidence of OHCA in the 
region. 
Methods: We extracted patient data from the amPHI™ database from 
1st May to 31st December 2006. We then identified the patients who 
met the criteria for OHCA set by the DCAD: “Situations to which an 
ambulance is called, and where either the ambulance-staff or others 
have performed chest compressions or given electrical defibrillation”. 
We stratified those patients according to whether they received first 
aid, the identity of the first aid provider and the initial cardiac rhythm 
as diagnosed by the patient monitor. 
Results: 18,666 patients where in contact with an emergency ambulance 
in the study period. Of those 296 (89/100,000/year) met the definition 
of cardiac arrest. 83 of those (28 %) received first aid. The first aid was 
provided by layman (68 %), physicians (11 %), nurses (11 %) and first-aiders 
(4 %). In 6 % the identity of the first aid provider was unknown. The majority 
of the patients (n = 177 (58 %)) had asystole upon ambulance arrival. 
37 (12%) had ventricular fibrillation, 32 (10 %) had other arrhythmias, 
21 (7 %) had sinus rhythm and a single patient (0.3 %) had ventricular 
tachycardia. 
Conclusions: We have shown amPHI™ to be a valuable tool for accessing 
information about OHCA. By a stringent electronic registration we found 
a considerably higher incidence rate for OHCA, than documented by 
the analogue nationwide registry. Further we discovered a high rate of 
first aid to OHCA-patients. Finally our data showed a high occurence of 
asystolia in patients who met the official criteria for OHCA.

6. How long do the Danish emergency medical services stay 
on the scene to play?
Forfatter: Niels Dalsgaard Nielsen, Michael Kannestrup Dahl, 
Per Thorgaard
Institution: Emergency Medicine Research Unit, Anaesthesia and Intensive 
Care Medicine, North Denmark Region, Aarhus University Hospital, 
Aalborg, Denmark
Email: ndn@rn.dk
Abstract:
Introduction: Though heavily debated it is still unclear, whether the best 
approach to prehospital trauma care is to scoop and run or to stay and play. 
In the bulk of the European countries the guidelines follow the stay and 
play approach. This implies staying on the scene until at least a secure 
airway is obtained, intravenous fluid resuscitation is commenced and 
the spinal column is stabilized. In North Denmark Region all severely 
traumatized patients are categorized as Code Red Trauma-patients 
(CRT-patients). In this study we examined the on-scene-times (OSTs) 
for CRT-patients and compared them with non-CRT-patients.
Method: Retrospectively we extracted data for all acutely ill or injured 
patients treated by the emergency medical services between 1st May 
and 31st December 2006. The patients were divided in two groups: CRT-
patients and non-CRT-patients. We calculated the median OST for the two 
groups. Secondarily we found the median age and the sexual distribution in 
the groups. The differences between the groups were tested for statistical 
significance using the Mann-Whitney-test and the χ2-test.
Results: In the study period the emergency ambulances responded to 
2,766 high priority patients. Of those 58 patients were categorized as 
CRT-patients. The OST for the CRT-group was 20.9 min. (interquartile 
range: 16.8-25.9), while the OST for the non-CRT-group was 15.8 min. 
(11.3-21.3) (P < 0.001). The CRT-patients had a median age of 39 years 
(18-51) while the non-CRT-patients’ was 60 years (42-73) (P < 0.001). 
The fraction of males in the CRT- and non-CRT-groups was 71% and 
58% resp. (P = 0.071).
Discussion: Our results confirm that the EMS spends more time on 
major trauma scenes than they do at minor trauma scenes and scenes 
of medical illness. Compared to the result from an extensive American 
meta-analysis showing a mean OST on 13.5 min. for trauma patients, 
the difference between the American scoop and run-approach and the 
stay and play-approach found in our study becomes evident. The most 
favourable approach is probably dependent on the transport time from 
scene to the definitive care that varies between countries.
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POSTERSESSION IV

10. PREDICTION OF CARDIAC OUTPUT BY CENTRAL VENOUS 
OXYGEN SATURATION IN PATIENTS WITH SEPTIC SHOCK
Forfatter: Johnathan White & Anders Perner
Institution: Department of Intensive Care, Rigshospitalet
Email: jonathan.oliver.white@rh.hosp.dk
Abstract:
Simple diagnostic tests to assess cardiac output in septic patients are 
desirable to identify those with low flow states and to assess effects of 
intervention. In this study, central venous oxygen saturation (ScvO2) 
was chosen as the diagnostic test parameter, as it is readily obtainable 
in most septic patients.
Methods: We performed a prospective observational study of adult patients 
with septic shock, who had their cardiac index measured at the discretion 
of the attending clinician. Paired measurements of thermodilution cardiac 
index and ScvO2 were performed when the first cardiac index was 
measured. If the clinician decided to give colloids or crystalloids, the 
paired measurements were repeated after fluid. ScvO2 values were 
analysed following aspiration from a catheter with the tip in the superior 
caval vein. Blood gas analysis was performed using ABL725, Radiometer. 
The better cutoff values of ScvO2 for a normal cardiac index (>2.5 l/min/
m2) and for changes in cardiac index after fluid were identified by ROC 
curve analysis. The ethics committee approved the study.
Results: 47 patients with septic shock were included. They had a median 
SOFA score of 12 (range 3-20), baseline cardiac index of 3.2 l/min/m2 
(1.0-6.2) and baseline ScvO2 of 73% (33-87). The positive and negative 
predictive values of ScvO2 > 65% for a normal baseline cardiac index were 
95% (95% confidence interval 82-99) and 86% (42-99), respectively. Thirty 
patients received fluid (median volume 500 ml (250-3100). The positive 
and negative predictive values of an increase in ScvO2 for an increase in 
cardiac index after fluid were 94% (69-99) and 75% (43-93), respectively. 
Fourteen patients had an increase in cardiac index of 10% or more after 
fluid. The positive and negative predictive values of a 2%-point increase 
in ScvO2 for a 10% increase in cardiac index after fluid were 71% (42-90) 
and 88% (60-98), respectively.
Discussion: Several studies of critically ill have compared oximetry to 
cardiac output, but to our knowledge no studies have provided cutoff 
points for ScvO2 and the positive and negative predictive values for these. 
For the clinicians these are of interest. Our results show that a ScvO2 
value greater than 65% predicts a normal cardiac output in patients with 
septic shock. Also, an increase in ScvO2 after fluid administration indicates 
an increase in cardiac output. An increase in ScvO2 of 2%-points was 
the better cutoff for a 10% increase in cardiac output after fluid, but only 
the negative predictive value was acceptable, most likely due to the low 
number of patients attaining such an increase in cardiac output.
Conclusion: These preliminary results show that a ScvO2 value greater 
than 65% predicts a normal cardiac output in patients with septic shock. 
Also, an increase in ScvO2 after fluid indicates an increase in cardiac 
output. On the other hand, if ScvO2 increases less than 2%-points after 
fluid, an increase in cardiac output of 10% or more is unlikely.

13. Postconditioning reduces infarct size in an open-chest 
porcine acute ischemia-reperfusion model
Forfatter: R.H. Lie (1&3), J.M. Hasenkam (2) and E. Sloth (1)

Institution: Departments of Anaesthesiology and Intensive Care (1), 
Cardiothoracic surgery(2) and Institute of Experimental Clinical Medicine (3), 
Aarhus University Hospital, Skejby, Aarhus, Denmark.
Email: Rasmus.Lie@ki.au.dk
Abstract:
Introduction: The extent of necrosis after an acute myocardial infarction is 
collectively determined by the time elapsed from the onset of occlusion 
to re-establishment of the coronary flow and the damage produced by 
reperfusion itself. Postconditioning is an intervention that consists of a 
series of brief interruptions in the coronary flow applied within the first 
minutes after re-establishing the coronary patency. Postconditioning 
has been found to alleviate the deleterious effect of reperfusion injury 
(1). Because it is to be applied after the onset of ischemia it is potentially 
clinically applicable (2). The objective of this study is to establish a porcine 
postconditioning model. 
We hypothesize that the porcine myocardium is receptive for a 
postconditioning stimulus, which consequently reduces the infarct 
after prolonged coronary occlusion.
Material and method: Sixteen normal mixed Danish Landrace and Yorkshire 
pigs weighing 20 kg are included. The pigs are premedicated with 
Midazolam. Anaesthesia is induced and maintained with Pentobarbital. 
The heart is exposed through a midline thoracotomi. A snare is positioned 
after the second diagonal has branched off the LAD. All the pigs undergo 
45 minutes of index ischemia and 180 minutes of reperfusion. Without 
delay the intervention group has the postconditioning algorithm applied 
after the index ischemia. The algorithm consists of a reperfusion period 
lasting 15 seconds alternating with a re-occlusion period lasting 15 
seconds. This cycle is repeated 10 times. The area at risk and infarct 
area are visualized by using a conventional Evans blue dye – Triphenyl 
Tetrazolium Chloride colouring technique.
Main results: In the control group infarction developed in 56% (CI95: 
0,52-0,61) of the area at risk. In the postconditioning group infarction 
developed in 43% (CI95: 0,33-0,52) of the area at risk (p<0,005). The 
employed postconditioning algorithm reduced the infarct size with 23% 
relatively. Discussion: This study supports the hypothesis that stuttering 
reperfusion reduces ischemic injury. The algorithm used should have 
sufficiently short intervals and enough cycles to confer a stable protection 
(3). However, a large variability was seen in the intervention group. The 
variation could be due to reperfusion differences during the application 
of the algorithm. Pharmacological postconditioning regimes may be 
better in releasing the full power of reperfusion injury limitation, which 
we have demonstrated to be present. 
Conclusion: This study confirms the amenability of the porcine heart 
to postconditioning ensuing myocardial salvage following a severe 
ischemic insult.

References:
1) Z. Q. Zhao et al., Am J Physiol Heart Circ Physiol 285, H579 (2003).
2) P. Staat et al., Circulation 112, 2143 (2005).
3) M. V. Cohen, X. M. Yang, J. M. Downey, Circulation 115, 1895 
(2007).
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17. En sammenligning af cardiac output-estimat opnået med 
Edwards´ ”FloTrac” og pulmonal arterie kateter
Forfatter: Nils Bjerregaard og Charlotte Allerød
Institution: Anæstesien, Region Nord
Email: nils_bjerregaard@yahoo.dk
Abstract:
Introduktion: Pulmonal arterie kateter (:PAK) anvendes hyppigt til 
estimering af cardiac index (:CI) Metoden er imidlertid  invasiv og 
forbundet med bivirkninger.1
FloTrac(:FT) benytter sig af pulskontur-analyse (:PKA) og kræver ikke 
kalibrering. Valideringen af FT er mangelfuld og de offentliggjorte studier 
viser divergerende resultater. 
I dette studie sammenlignes CI opnået med henholdsvis PKA (FT) og 
thermodilution (PAK) fra CABG-patienter per- og postoperativt.
Metode: 19 patienter, alle ASA III, M/K: 16/4, alder 46-78 år, i sinusrytme 
og uden kendt betydende hjerteklap-sygdom til elektiv eller sub-akut 
CABG. Patienterne blev fulgt fra anlæggelse af arterie-kanyle på 
operationsgangen til næste morgen kl. 08.00. 
A-nål blev anlagt i a. radialis. PAK blev placeret under vejledning af tryk-
kurven. Peroperative forløb forgik efter afdelingens sædvanlige rutiner 
og retningslinier uden hensyntagen til studiet. 
Der blev registreret cardiac index (:CI) hver halve til hele time per og 
postoperativt  på Vigileo-monitoren (20 sek. samplings-tid) og samtidigt 
fra Edwards´ Vigilance monitor (kontinuerlig thermodilution), seneste 
værdi under STAT-funktionen (60 sek. samplings-tid).
1 patient blev ekskluderet pga. tekniske problemer med monitorerne 
og usikker dataindsamling.
Resultater: 478 data-par blev analyseret, 16-40 målinger pr. patient, 
Middel-CI: 2,77 l/min / m2 (range 0,9-5,1 l/min / m2 )
Der er benyttet Bland-Altman analyse for at sammenligne de to 
målemetoder.  
Bias og præcision(SD) hhv: 0,03 l/min/ m2 og 0,70 l/min / m2, således 
limits of agreement (bias +/- 2 x SD):  0,03 +/- 1,4 l/min x m2. Se figur 
1.
Percentage error ((2 x SD)/middel-CI): 50 %.
Diskussion: Den klinisk relevante forskel mellem to forskellige metoder 
til estimering af CO er arbitrær. Critchley og Critchley konkluderer i 
deres metanalyse at percentage error < 30 % er acceptabel.2
Percentage error i denne undersøgelse var 50 % tydende på begrænset 
overenstemmelse mellem CI estimatet fra hhv. FT og PAK i den 
undersøgte population. 
Data er poolet. Hvis percentage error imidlertid udregnes for hver enkelt 
patients data-par har 18 ud af 19 patienter percentage error > 30 %, altså 
højere end acceptabelt.
Konklusion: FT synes ikke tilstrækkelig pålidelig til CI estimering per- og 
postoperativt hos CABG patienter.

Referencer:   
1 Boyd KD, Thomas SJ, Gold J, Boyd AD. A prospective study of 
complications of pulmonary artery catheterizations in 500 consecutive 
patients. Chest 1983; 84: 245–249.
2Critchley LAH, Critchley JAJH. A meta-analysis of studies using bias and 
precision statistics to compare cardiac output measurement techniques. 
Journal of Clinical Monitoring and Computing 15; 85-91, 1999.
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32. LUMINAL LACTATE IN THE RECTUM MAY NOT PREDICT 
SURVIVAL IN PATIENTS WITH EARLY SEPTIC SHOCK
Forfatter: M. Ibsen, J. Tenhunen, J. Wiis, A. Lauritsen, K. Thornberg, H. 
Joensen, T. Waldau, A. Perner
Institution: Dept. of Intensive Care, Rigshospitalet, Tampere University 
Hospital, Tampere, Finland, Glostrup Hospital, Gentofte Hopsital, Bispebjerg 
Hospital, Herlev Hospital
Email: micibs@dadlnet.dk
Abstract:
Introduction: In patients with severe sepsis or septic shock persisting for 
more than 24 h, we have previously observed that luminal concentrations 
of lactate in the rectum were higher in non-survivors compared to 
survivors (1). To further investigate this apparent association between 
rectal luminal lactate and 30-day mortality in a larger population of 
patients with early septic shock, the present prospective multicenter 
study was initiated. 
Methods: We plan to include a total of 130 patients with septic shock in 
this observational study. Until now 102 patients have been included. 
Six to 24 h after the onset of septic shock the concentration of lactate 
in the rectal lumen was estimated by a single 4 h equilibrium dialysis. 
Systemic and dialysate concentrations of lactate were determined by 
auto-analyser. Haemodynamic values, intra-abdominal pressure (IAP), 
SAPS II and SOFA scores were also registered. 
Results: Overall the 30-day mortality was 31%. Age, SAPS II score and 
SOFA score at inclusion differed significantly between survivors and 
non-survivors. In contrast there were no differences in the concentrations 
of lactate in the rectal lumen or any of the other parameters between 
survivors and non-survivors using the Mann-Whitney test, see table 1.
Conclusion: These preliminary data suggest that a single 4 h assessment 
of the concentration of lactate in the rectal lumen cannot discriminate 
survivors from non-survivors in an unselected population of patients with 
early septic shock. It should be further investigated if changes in the 
concentration of luminal lactate in the rectum as measured on consecutive 
days are associated with morbidity and mortality.
Reference: 1. VL Jørgensen et al. Crit Care 2006; 10: R163. 
GRANT ACKNOWLEDGEMENT: Public Danish Grants, Finnish Institutional 
Grants (EVO). 

Patient data (n=102) stratified by 30-day survival
 Survivors Non-survivors Mann-Whitney test

(n=70) (n=32)
Age (years) 63 (52-69) 70 (64-76) p<0.01

MAP (mmHg) 75 (68-80) 72 (67-77) p=0.30
NA-dose (µg/kg/min) 0.13 (0.09-0.26) 0.14 (0.07-0.27) p=0.87

ScvO2 (%) 71 (62-78) 72 (62-80) p=0.61
Systemic lactate (mM) 2.1 (1.4-3.2) 2.0 (1.3-3.8) p=0.67
Rectal lactate (mM) 3.0 (1.9-5.2) 2.2 (1.4-4.0) p=0.09

IAP (mmHg) 14 (11-16) 15 (13-18) p=0.11
SAPS II 52 (40-63) 66 (53-74) p<0.001

SOFA (at inclusion) 10 (8-13) 13 (9-15) p=0.02

Medians (25th-75th percentiles)
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A. Effects of Sildenafil on Left Ventricular Hypertrophy 
- A study on piglets operated by aortic banding
Forfatter: (1,2) Sara Dahl Christensen MS, (1,2) Kim Sivesgaard MS, (3) Jens 
Erik Nielsen-Kudsk MD, DMSc, (2,4) J. Michael Hasenkam MD, DMSc and 
(1) Erik Sloth MD, DMCs
Institution: (1) Department of Anesthesiology and Intensive Care, (2) Institute 
of Clinical Medicine, (3) Department of Cardiology and (4) Department of 
Cardiothoracic and Vascular Surgery, Aarhus Universityhospital, Skejby
Email: sdc@studmed.au.dk
Abstract:
Introduction: Patients with aortic stenosis suffer from a sustained pressure 
overload of their left ventricle (LV) with consequent development of 
left ventricular hypertrophy (LVH). This condition is associated with 
increased morbidity and mortality (1). In a recent study on mice with a 
pressure overloaded LV it has been shown that sildenafil both inhibits and 
reverse LVH (2). Our aim was to investigate whether sildenafil diminish 
the development of LVH in the pressure overloaded porcine heart. 
Methods: We used a porcine model where LV pressure overload was caused 
by banding of the ascending aorta, a model earlier developed by our group. 
(3) In 10 5.0 kg piglets a silicone band was placed around the ascending aorta 
via a left lateral thoracotomy. The band was sutured to restrain the diameter 
of the aorta. This was causing development of LVH within 8 weeks if left 
untreated. The piglets were blindly randomized to receive either sildenafil 
(3.0 mg/kg/day) or placebo orally throughout 8 weeks. Pre-operatively and 
3, 6, and 8 weeks after the surgery the thickness of the LV wall was assessed 
by echocardiography using anatomical M-mode. To detect differences in 
pressure overload CW-Doppler echocardiography using the Bernoulli 
equation was used to assess the pressure drop over the banding.  
Results: Figure 1 shows the thickness of the LV wall in the piglets 8 weeks 
after banding af the aorta.
The mean thickness of the LV midseptal wall in the sildenafil group 
was 0,968 cm and in the placebo group 0,894 cm, thus no statistical 
significant difference (p =0,4522). The mean thickness of the LV free 
wall between the two group did not either differ statistically significant. 
In the sildenafil group the mean was 0,767 cm and in the placebo group 
0,783 cm (p =0,6676).
The mean pressure drop over the banding did not differ statistically 
significant between the two groups, 43,91 mmHg in the sildenafil group 
an 40,73 mmHg in the placebo group (p = 0,7765 )
Discussion: We were unable to show that sildenafil has an effect on the 
development of LVH in the pressure overloaded LV. Thus the study by 
Takimoto et al could not be confirmed.  
Conclusion: Sildenafil neither inhibits nor diminish the development of 
LVH in the pressure overloaded porcine ventricle. 
Referencer: 
1. Levy D et al. Prognostic implications of echocardiographically 
determined left ventricular mass in Framingham Heart Study. N Engl 
Med J Med 1990;323:1561-6
2. Takimoto E et al. Chronic inhibition of cyclic GMP phosphodiesterase 5A 
prevents and reverses cardiac hypertrophy. Nat Med. 2005;11(2):214-229.
3. Lunde S. Development of an Experimental Porcine Model for Left 
Ventricular Hypertrophy. Pregraduate Reserch year Thesis, Faculty of 
Health Science, University of Aarhus 2005 November 5. 

Fig. 1 Left ventricular wall thickness after 8 weeks  
Group Pig/Wall Thickness of the LV midseptal wall Thickness of the LV free wall
 SCO1 1 0,8
 SCO2 0,97  
Sildenafil SCO9 0,8  
 SCO10 1,1 0,8
 SCO15 0,97 0,7
 Mean 0,968 0,767
 SD 0,108027774 0,051316014
 SCO3 1,1 0,8
 SCO8 0,8  
Placebo SCO12 0,8 0,8
 SCO13 0,7 0,73
 SCO14 1,07 0,8
 Mean 0,894 0,783
 SD 0,179387848 0,035

B. A Porcine Model for Valvular Aortic Stenosis
Forfatter: Mette Sørensen(1), Henrik Jensen(2), J. Michael Hasenkam(2), 
Erik Sloth(1). 
Institution: (1)Department of Anesthesiology and intensive care, Aarhus 
University Hospital, Skejby  (2)Department of Cardiothorasic & Vascular 
Surgery, Aarhus University Hospital, Skejby. 
Email: mets@studmed.au.dk
Abstract:
Background: The most common causes of left ventricular hypertrophy 
(LVH) are increased pressure work due to valvular aortic stenosis, arterial 
hypertension or aortic coractation. The majority of patients suffering 
from aortic valve stenosis will over time develop LVH which leads to 
potentially life threatening congestive heart failure. A functional porcine 
model of valvular aortic stenosis is very much sought after in order to 
study patophysiological changes, timing of surgery and pharmacological 
treatment in this patient group.
We have earlier developed an animal model for LVH using supracoronary 
banding in piglets.
Since the coronary blood flow may be different in LVH caused by valvular 
aortic stenosis and supracoronary aortic stenosis it is desirable to optimize 
this model according to the location of the stenosis.
Hypothesis: Using subcoronary aortic banding the increase in pressure 
work will slowly cause LVH similar to that in humans. We will also be 
able to compare the nature of the LVH and the coronary blood flow in 
that with hearts with supracoronary aortic stenosis and to that in hearts 
with no stenosis.
Aim: Our aim is to develop and evaluate a human pathophysiological 
compatible porcine model for valvular aortic stenosis.
Materials and methods: The study was conducted as an experimental 
prospective randomized intervention – control study with three groups of 
20kg pigs. Subcoronary aortic banding (n=8), supracoronary aortic banding 
(n=8) and a sham operation (n=4) was preformed. Echocardiographic 
measurements of left ventricular posterior wall and midseptal thickness 
was used to asses the development of LVH at 4, 6 and 8 weeks.
Results: Please refer to table 1.
Conclusion and comments: It is possible to perform subcoronary aortic 
banding and develop LVH compared to the control group. There is not 
any significant difference in LVH caused by subcoronary aortic banding 
compared to LVH caused by supracoronary aortic banding.
This model can be used to investigate timing of surgery for valvular 
aortic stenosis.
Furthermore, it can be used to evaluate a variety of surgical options and 
devices to be used for aortic valve surgery.

Table 1
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C. TNF-α induces Vascular Cell Adhesion Molecule-1 in 
Porcine Aortic Endothelial cells
Forfatter: Anders Kjærgaard1), A. Barklin1), L. Ebdrup1), E. Tønnesen1), 
L. Wogensen2)

Institution: 1)Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Aarhus 
University Hospital, Denmark, 2)Research Laboratory for Biochemical 
Pathology, Aarhus University Hospital, Denmark
Email: ajk@studmed.au.dk
Abstract:
Introduction: The effect of brain death (BD) on organ quality and function 
courses a series of non-specific inflammatory events leading to lower 
survival rates of kidney grafts from brain dead donors than grafts 
originating from living donors. 
We hypothesized, that the state of brain death induces a systemic 
inflammatory response, which can be detected at organ level as increased 
expression of endothelial adhesion molecules.
The aim of the study was to establish a method to detect in vivo 
upregulation of endothelial adhesion molecules, including Vascular Cell 
Adhesion Molecule-1 (VCAM-1) in a porcine model of BD. Secondly, the 
aim was to investigate if in vitro intervention with insulin, a potent anti-
inflammatory hormone, modified the inflammatory respons to BD.
Materials and methods: The study was approved by the ethical committee 
on animal research.
In vivo study: BD was induced in anaesthetized pigs by inflating a catheter 
placed epidurally. BD was obtained when ICP>MAP. The animals were allocated 
into three groups: BD (n=8), BD during insulin infusion and normoglycemia 
(n=8) and control (n=6). After 6 hrs. the animals were given a bolus of fentanyl, 
the organs harvested and kidney biopsies were obtained.
In vitro study: Porcine Aortic Endothelial cells (PAEC) were obtained 
from collagenase-digested porcine aortas and cultured on gelatine-coated 
plates until they were confluent. The cells were stimulated with TNF-α, 
TNF-α + insulin or insulin alone for 6, 18 or 24 hours, a control group was 
cultured to each time. VCAM-1 expression was determined by Western 
blotting, a modified ELISA and immunohistochemistry.
Results: Western blots on homogenized kidney tissue from the 3 porcine 
groups did not show any expression of VCAM-1, while PAEC stimulated 
with TNF-α and  TNF-α + insulin showed increased expression as a band 
equivalent to the size of VCAM-1 (110kDA) after 18 and 24 hours compared 
to control. The same results were found in our modified ELISA. Finally, 
immunohistochemistry confirmed our findings from Western blotting 
and the modified ELISA procedure.
Conclusion: In this porcine model brain death was not associated with a systemic 
inflammatory response manifested as upregulation of endothelial adhesion 
molecules in kidney tissue. However, in the in vitro model we found that 
incubation with TNF-α and TNF-α + insulin increased the VCAM-1 expression 
in PAEC. This finding supports the role of TNF-α as a potent proinflammatory 
mediator that may contribute to the vascular dysfunction in critically illness.

E. Optimization of a dynamic ultrasound phantom for evaluation 
of 2D strain
Forfatter: Kim Sivesgaard(1,2), MS, Sara Dahl Christensen(1,2), MS, Hans 
Nygaard(3), BScEE, DMSc, J. Michael Hasenkam(3),MD, DMSc and Erik 
Sloth(1), MD, PhD, DMSc
Institution: (1)Department of Anaesthesiology and Intensive Care, (2)Institute 
of Clinical Medicine and (3)Department of Cardiothoracic and Vascular 
Research, Aarhus University Hospital, Skejby, Aarhus, Denmark
Email: ksi@studmed.au.dk

Abstract:
Introduction: Speckle tracking echocardiography is a quantitative method 
for assessing cardiac contractility. The concept is to track discrete parts 
of myocardium in a standard greyscale cineloop (1). This yields the 
possibility of calculating the percentage of deformation in relation to an 
initial value also known as strain in different segments of the myocardium. 
As the algorithm is dependent on image quality it is reasonable to expect 
that properties such as frame rate, gain, sector depth, width and insonation 
angle strongly influences the precision and accuracy of the algorithm. 
Therefore the aim was to develop a dynamic phantom for evaluation of 
2D strain which can calculate peak strain using speckle tracking.
Methods: The ultrasound model consists of a tissue-like phantom developed 
at our institution (2). The phantom is placed in a stable stand and cyclically 
compressed by a shaker. Reference measurements of peak strain are 
obtained using two sonomicrometry crystals embedded in the phantom 
and connected to a PC. 2D grayscale cineloops were obtained on a Vivid 
7 ultrasound machine and an EchoPAC workstation (GE-Healthcare) was 
used for off-line analysis of peak strain from the grayscale images.
Comparison of peak strain was done using the method described by 
Bland and Altman (3).
Results: Figure 1 show the line of equality for four different values of peak 
strain. Mean bias was +0.35% and limits of agreement were -0.55% to +1.25% 
(figure 2). Linear correlation analysis on the same data gave R2 = 0.982. 
Discussion: These data show excellent agreement between the two 
methods. Since the model can be fully controlled according to deformation 
range, frequency and angle of insonation a thorough evaluation of clinically 
relevant scanner properties can be performed.
Conclusion: We conclude that our experimental setup is well suited to 
perform systematic experiments in order to conduct a quantitative evaluation 
of a speckle tracking ultrasound application for measuring cardiac strain.
References:
(1) Bohs LN, Trahey GE. A novel method for angle independent ultrasonic 
imaging of blood flow and tissue motion. IEEE Trans Biomed Eng 1991 
March;38(3):280-6.
(2) Jensen B. Eksperimentel evaluering af strain måling med vævs 
Doppler ultralyd. Speciale. Kandidatuddannelsen i Biomedicinsk Teknik, 
Engineering College of Aarhus; 2003.
(3) Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement 
between two methods of clinical measurement. Lancet 1986 February 
8;1(8476):307-10.

Fig. 1

Fig. 2
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16. Apnøisk oxygenering kombineret med ekstrakorporal 
arteriovenøs CO2-fjernelse giver adækvat gasudveksling ved 
eksperimentel lungeskade
Forfatter: Niels Dalsgaard Nielsen (1); Benedict Kjærgaard (2); Jacob Koefoed-
Nielsen (1); Christian Overgaard (3); Anders Larsson (1)

Institution: 1: Anæstesiologisk Forskningsenhed, Anæstesien Region 
Nordjylland, Århus Universitetshospital, Aalborg; 2: Thoraxkirurgisk Afdeling, 
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Aalborg; 3: Anæstesiologisk 
Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus
Email: ndn@rn.dk
Abstract:
Introduktion: Overtryksventilation er en nødvendig behandling ved 
akut respiratorisk distress-syndrom (ARDS). Imidlertid kan denne 
behandling i sig selv forværre de eksisterende lungeskader. Ved at 
mindske tidalvolumen kan skadevirkningen imidlertid mindskes og 
store studier har vist, at dette forbedrer overlevelsen (1). Eftersom ARDS 
medfører, at basale lungeafsnit let kollaberer, er en respiratormodus, hvor 
lungerne blæses op og holdes åbne ved et højt slutekspiratorisk tryk blevet 
foreslået som led i behandlingen. På baggrund af ovenstående er vor 
hypotese, at en behandling, hvor lungerne holdes åbne af et luftvejstryk 
uden ventilatoriske bevægelser (apnøisk oxygenering) kombineret 
med ekstrakorporal, pumpeløs, arteriovenøs kuldioxid-fjernelse, vil 
være optimal for denne patientgruppe. Formålet med dette studie er at 
teste, hvorvidt den skitserede metode giver adækvat gasudveksling på 
lungeskadede grise med en størrelse der svarer til en voksen patient. 
Metoder: I forsøget inkluderedes 9 danske landgrise (ca. 90 kg). Grisene fik 
i generel anæstesi tilføjet en akut lungeskade i form af gentagne alveolære 
lavager med tempereret NaCl (mindst 10 × 2000 mL). Derefter udførtes 
lungerekruttering indtil PaO2/FiO2 > 55 kPa. Endelig etableredes 
forsøgsmetoden: Grisens trachealtube blev tilsluttet et system, der 
opretholdt et konstant luftvejstryk på 20 cmH2O ved tilførsel af ren ilt. 
En pumpeløs membranlunge (Interventional Lung Assist, NovaLung, 
Tyskland) blev tilsluttet i en arteriovenøs shunt. Der blev løbende udtaget 
arterielle blodprøver. Behandlingen udførtes i 3,5 timer på 6 grise, og i 
7,5 timer på de resterende to dyr. 
Resultater: En gris ekskluderedes fra studiet før hovedeksperimentet 
pga. cirkulatorisk instabilitet.  I de øvrige grise gav metoden et stabilt og 
højt PaO2 under forsøgsperioden, ligesom pH og PaCO2 stabiliseredes 
på fysiologiske niveauer. Dyrene var hæmodynamisk stabile under 
hele forsøget. (Se i øvrigt tabel 1) De 2 grise, vi behandlede i 7,5 timer 
afveg ikke fra dette billede: PaO2 stabiliseredes omkring 70 kPa, PaCO2 
stabiliseres omkring 8 kPa og pH stabiliseredes omkring 7,3. 
Diskussion: Det stabile og høje PaO2 under forsøgsperioden taler for, at et 
luftvejstryk på 20 cmH2O er adækvat for at undvige lungekollaps på den 
undersøgte lungeskademodel. At ligeledes PaCO2 og pH stabiliseredes på 
fysiologiske niveauer indicerer, at den ekstrakorporale kuldioxid-fjernelse 
er tilstrækkelig til at opretholde en nødvendig CO2-elimination. 
Konklusion: I denne voksenmodel for lungeskade gav apnøisk oxygenering 
med arteriovenøs kuldioxid-fjernelse en god gasudveksling og en stabil 
hæmodynamik. Vi vurderer derfor at denne metode kan have et potentiale 
i behandlingen af patienter med svær ARDS. 

Referencer: 
(1) Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional 
tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress 
syndrome. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl 
J Med; 342:1301-1308.

Tabel 1. Arterielle blodgasværdier under 3,5 timers apnøisk 
oxygenering og ekstrakorporal arteriovenøs kuldioxid-fjernelse. Median 
(spændvidde).

Baseline ½ time 1,5 timer 2,5 timer 3,5 timer
pH 7,5 7,4 7,3 7,3 7,3

(7,4-7,5) (7,3-7,4) (7,3-7,4) (7,3-7,4) (7,3-7,3)

PaCO2 4,8 kPa 6,2 kPa 6,7 kPa 7,1 kPa 7,3 kPa
(3,8-5,0) (5,1-6,6) (6,2-7,3) (5,1-7,5) (6,7-7,5)

PaO2 67 kPa 50 kPa 56 kPa 57 kPa 66 kPa
(57-78) (28-65) (44-72) (46-72) (54-72)

HR 91 min-1 86 min-1 77 min-1 74 min-1 70 min-1

(76-120) (65-136) (62-146) (59-146) (64-107)
CO 9,7 L/min 10,0 L/min 8,5 L/min 8,7 L/min 8,8 L/min

(8,6-14,5) (7,3-14,3) (6,3-12,4) (5,9-12,7) (5,8-12,0)
MAP 89 mmHg 85 mmHg 86 mmHg 85 mmHg 83 mmHg

(50-111) (71-104) (69-102) (69-91) (79-94)

pH: pH i arterielt blod; PaCO2: CO2-tension i arterielt blod; PaO2: O2-tension i arterielt blod; 
HR: Hjertefrekvens; CO: Kardielt minutvolumen; MAP: Arterielt middeltryk.

1. Terapeutisk hypotermi efter hjertestop 
- et historisk followupstudie
Forfatter: Larsen, Louise Pape; stud.scient.san (1), Kristensen KV; stud.
scient.san (1), Kirkegaard H (2)
Institution: Aarhus Universitet; Institut for folkesundhed (1), Aarhus 
Universitetshospital; Skejby (2)

Email: papelarsen@mail.dk
Abstract:
Baggrund: To randomiserede studier har påvist en gunstig effekt af 
terapeutisk hypotermi (TH) på såvel cerebralt outcome som mortalitet 
hos fortsat komatøse patienter efter hjertestop (1,2). Formålet med 
dette studie er, at undersøge associationen mellem cerebral status ved 
udskrivelse hos den TH behandlede patient og hhv. tiden fra kollaps til 
opstart af TH, tiden fra kollaps til opnåelse af targettemperatur (32-34º C) 
og tiden fra opstart af TH til opnåelse af targettemp. Endvidere undersøges 
associationen mellem cerebralt outcome og tiden for opvågning efter 
opnåelse af normoterm status. Endelig undersøges hvilken betydning 
hhv. alder over/under 70 år og udløsende arytmi har for den cerebrale 
status ved udskrivelse.
Metode: Studiet er designet som et historisk kohortestudie. 
Studiepopulationen består af 55 genoplivede, men forsat komatøse 
hjertestoppatienter, der indenfor perioden 2. okt. 2004 til 3. dec. 2006 
har været indlagt og modtaget TH på Skejby Sygehus, intensiv afdeling. 
Outcomemål er cerebral status ved udskrivelse scoret ud fra Cerebral 
Performance Category (CPC) og 30-dages mortalitet. Relevant data 
er indhentet via patientjournal, ambulance- og lægeambulancejournal, 
udtræk fra hjertestopdatabasen samt hjemsygehuse.
Resultater: Studiet finder ingen signifikant sammenhæng mellem den 
cerebrale score ved udskrivelse og tidsforløbet fra hhv. kollaps til opstart 
TH, kollaps til opnåelse af targettemp. og fra opstart af TH til targettemp. 
Derimod findes, at tiden for opvågning efter opnåelse af normoterm status 
er af signifikant betydning for det cerebrale outcome (p=0,000)(tabel 
1). Analysen af associationen mellem cerebralt outcome og hhv. alder 
og udløsende arytmi giver ingen signifikante resultater, men viser en 
tendens imod at patienter med asystoli eller/og en alder over 70 år har 
øget risiko for dårligt cerebralt outcome (tabel 2). 30-dages mortaliteten 
for alle patienter var 27 % (15/55 patienter), hvoraf 4 patienter havde 
asystoli som initiel rytme og 5 patienter over 70 år.
Konklusion: Indenfor de studerede tidsintervaller finder dette studie, at 
tidsforløbet fra kollaps til opstart af TH, kollaps til opnåelse af targettemp. 
og fra opstart af TH til targettemp. har sparsom betydning for den 
cerebrale status ved udskrivelse. Dog bemærkes en tendens imod at 
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gruppen af patienter med godt cerebralt outcome, var kortere tid om 
at opnå targettemp. fra hhv. kollapstidspunkt og opstart af TH. Det 
konkluderes endvidere, at tiden fra opnåelse af normoterm status til 
opvågning er af betydning for den cerebrale status ved udskrivelse.
Referencer:
1. Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group. Mild therapeutic 
hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac arrest. N 
Engl J Med 2002 Feb 21;346(8):549-56
2. Bernard SA, Gray TW, Buist MD, Jones BM, Silvester W, Gutteridge 
G, et al. Treatment of comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest 
with induced hypothermia. N Engl J Med 2002 Feb 21;346(8):557-63

Tabel 1.  Association mellem hhv.: tid fra kollaps til køling; tid fra kollaps til targettemperatur; tid fra
opstartet køling til targettemperatur; tidspunkt for opvågning efter afsluttet behandling med terapeutisk
hypotermi - og cerebralt outcome.

Median (range)(n)

Godt cerebralt
outcome idræv-Pemoctuo tlarberec tgilråD

Tid fra kollaps til køling1 48,0)02()033-1( 58)13()103-52( 09)nim( 

Tid fra kollaps til targettemperatur2 58,0)02()008-09( 493)13()247-361( 073)nim( 
Tid fra opstartet køling til
targettemperatur (min) 96,0)02()006-2( 862)13()006-52( 032

Antal patienter med
godt cerebralt outcome

Antal patienter med
dårligt cerebralt outcome Total Proportion 95 % CI

)259,0 ;796,0(758,053503ngød 2 rofnedni gningåvpO

)288,0 ;811,0(5,0633ngød 6-2 rofnedni gningåvpO

)742,0 ;0(031310ngød 6 retfe tengåv ekkI

  451233 

p= 0,0003

”Godt cerebralt outcome” = CPC-score 1-2; ”Dårligt cerebralt outcome” = CPC-score 3-5. CPC: Cerebral Performance Category
Score.
1) Tiden fra indtrædelse af hjertestop til terapeutisk hypotermi er opstartet
2) Targettemperatur 34° C
3) P-værdi (fishers exact test): Udtryk for sammenhæng mellem tid fra afsluttet terapeutisk hypotermi til opvågning og den cerebrale
score.

Tabel 2. Cerebralt outcome ved gruppering i "alle inkluderede", "ventrikelflimmer” vs. "asystoli"
og "alder 18-70 år" vs. ”alder 71+ år”.

Antal/total (%)

Godt cerebralt outcome Dårligt cerebralt outcome RR og p-værdi

)04( 55/22)06( 55/33ederedulkni ellA

)40,3 ;66,0( 24,1 =RR)73( 64/71)36( 64/92remmilflekirtneV

792,0 =P)65( 9/5)44( 9/4ilotsysA

)13,2 ;86,0( 62,1 =RR)73( 34/61)36( 34/72rå 07-81 redlA

424,0 =P)05( 21/6)05( 21/6rå +17 redlA

”Godt cerebralt outcome” = CPC-score 1-2; ”Dårligt cerebralt outcome” = CPC-score 3-5.
CPC: Cerebral Performance Category Score.
RR= Relativ risiko

20. Rough Strain Lipopolysaccharide’s Effect on Apoptosis 
in Human T-helper Cells, Cytotoxic T-cells, B-cells and NK 
cells
Forfatter: Jeppe Sylvest Nielsen, Anders Larsson, Thomas Ledet, Else 
Tønnesen, Jan Krog
Institution: Dept. of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Aarhus 
University Hospitals.
Email: Sylvest@ki.au.dk
Abstract:
Introduction: Lymphocyte apoptosis has been shown to be important in 
the pathogenesis of sepsis, and have also been demonstrated in animal 
studies of lipopolysaccharide(LPS) induced endotoxemia. Different strains 
of LPS have recently been shown to differ considerably in their ability 
to elicit immunological response. We therefore aimed to compare the 
apoptosis inducing capabilities of rough strain(R-) LPS to the conventional 
smooth strain LPS(S-) on the different subsets of lymphocytes(CD4+ 
T-cells, CTL, B-cells, and NK-cells).
Methods: PBMC s from 10 healthy males were incubated for 24h at 37°C 
in humidified atmosphere of 5% CO2. For each person, five different 
scenarios were analysed: I. Untreated, II. S-LPS (10 µg • ml-1), III. R-LPS 
(10 µg • ml-1). IV. R-LPS (10 µg • ml-1) with 100 mU insulin or V. 0.5 µg 
• mL-1 staurosporine (positive control). All five scenarios were analysed 
for apoptotic CD4 T-cells, CTL, B-cells and NK cells using 3 different 

methods: I: Annexin V and PI, II: 7-AAD, and III: Intracellular anti-active 
Caspase-3. Staining was done according to manufactures instructions 
and all samples were analysed using multicolour flow cytometer. Power 
calculation aiming to ensure a significant difference with an α=0.05 and 
β=0.80 showed that samples from seven volunteers were needed. The 
study was approved by the Regional Ethical Committee and all donors 
were included after informed consent. Data was analysed using Friedman’s 
test, followed by paired t-test or Wilcoxon signed rank test.
Results: We found that R-LPS compared to S-LPS increase apoptosis 
in CD4 T-cells and CTL assessed by Annexin V(AV) and propidium 
iodide(PI)(both p<0.001). Both stains induced increased apoptosis 
compared to the unstimulated controls(CD4 T-cells p=0.01, CTL p=0.02, 
figure 1&2). However, this could not be found using 7-AAD or staining 
for intracellular active Caspase-3. 
B-cell apoptosis decreased in S-LPS treated samples examined with 
7-AAD and Caspase-3(both p=0.01), while no differences were seen 
with AV/PI. The Caspase-3 staining also showed that R-LPS decrease 
apoptosis in B-cells(p=0.02). 
NK cells showed increases apoptosis after S-LPS treatment examined 
using AV/PI(p<0.01), while R-LPS treated cells showed decreased 
apoptosis in the Caspase-3 analysed cells compared to both the S-LPS 
and the unstimulated cells(both p<0.01). 
Discussion & Conclusion: Since Annexin V exposure on the exterior of the 
cell membrane is thought to be specific for apoptosis, our results indicate 
that R-LPS induces a Caspase independent apoptosis-like cell death in 
CD4 T-cells and CTL. Both LPS-strains appear to inhibit apoptosis in 
B-cells, and there was no strain specific effect on B- or NK cells. Since 
apoptosis of lymphocytes may have both direct and indirect detrimental 
effects on the immune system, these results points to the importance 
of determining LPS-strain-distribution in patients with Gram-negative 
infections and in experimental studies.

Fig. 1

Fig. 2
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27. Temporal dynamic parameters: The new generation of fluid 
responsiveness indices in the ICU?
Forfatter: Simon Krog Vistisen*, Anders Larsson**, Johanes Jan Struijk*
Institution: * Aalborg University, Health Science Technology, ** Aalborg 
Hospital/Århus University Hospital
Email: skvi03@hst.aau.dk
Abstract:
Introduction: Prediction of whether fluids will improve cardiac output, 
i.e. fluid responsiveness, is essential in the treatment of cardiovascular 
instability. During mechanical ventilation, pressure variations in arterial 
pressure are superior indicators of fluid responsiveness compared with 
static parameters [1]. However, we hypothesised that temporal variations 
in the arterial pressure curve would give even better information of fluid 
responsiveness than pressure variations. The aim was to analyse the 
arterial pressure curve in patients receiving fluids in order to find and 
explore new temporal dynamic parameters.
Methods: Patients: 24 post-bypass or -valvular cardiac surgery patients.
The local ethics committee waived consent but the Danish Data Protection 
Agency required consent from participating patients that was obtained 
the day before surgery.
Continuous blood pressure and ECG data were acquired from patients 
that were exposed to a volume expansion and the temporal dynamic 
parameter, systolic pressure temporal variation (SPTV), was extracted 
from the blood pressure signal from 15 of the 24 patients (training data) 
as explained in figure 1.
Figure 1: Arterial pressure from 15 consecutive heart cycles from one 
patient. The heart cycles were aligned with respect to the ECG’s R-spike 
(time = 0 ms). The difference between the shortest and longest period 
from R-spike to systolic pressure is the temporal variation.
The variation is divided by the tidal volume index ((tidal volume)/(body 
weight)), such that SPTV = (temporal variation)/(tidal volume index)
Responders to a volume expansion were defined as a CO change of +15% 
or more following volume expansion. An optimal SPTV-threshold was 
found for the separation of responders and non-responders and it was 
tested in the remaining 9 patients (test data).
Results: Classification of the test data with the best SPTV threshold from 
the training data yielded a classification rate of 89%. (Sens.: 100%, spec.: 
67%), see figure 2.
Figure 2: (SPTV, CO response)-plot of training data (circles) and test data 
(squares). The vertical line marks an SPTV threshold of 1.1 ms/(ml/kg) 
and the horizontal line marks a CO response of +15%.
Classifying all 24 patients, a classification rate of 96% was achieved (sens.: 
100%, spec.: 86%). To the authors’ knowledge, better classification rates 
have not been reported before. Additionally, SPTV outperformed well 
known dynamic parameters such as pulse pressure variation (PPV) 
(classification rate: 88%, sens.: 94%, spec.: 71%).
Conclusion: In this study in cardiac surgery patients, a new temporal 
index of fluid responsiveness, SPTV, provided reliable information. Future 
studies will further clarify the role of temporal dynamic parameters as 
markers of fluid responsiveness.
References:
[1]: F. Michard and J. Teboul, “Predicting fluid responsiveness in ICU 
patients: A critical analysis of the evidence”, CHEST, 2002, vol. 121, pp. 
2000-8.
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35. Short- and long-term mortality of alcoholics admitted to 
intensive care units
Forfatter: Steffen Christensen, R. Jensen, K.M. Larsen, A.Larsson, 
E. Tønnesen, H.T. Sørensen
Institution: Department of Clinical Epidemiology and Departments of 
Anaesthesiology and Intensive Care, Aarhus University Hospital, Denmark
Email: sc@dce.au.dk
Abstract:
Introduction: The prevalence of alcoholism among Scandinavian ICU 
patients is reportedly as high as 30%. Still, limited data exist on prognosis 
for alcoholics admitted to intensive care units (ICUs) and the interpreation 
of these studies is hamperede by small sample sizes, lack of control 
groups and other analytical limitations.
Methods: Cohort study of 9,578 first-time ICU patients admitted to one of 
three tertiary ICUs within Aarhus University Hospital between 1999 and 
2004. Alcoholics with (591 patients, 6.2%) and without (464 patients, 4.8%) 
end-organ damage (e.g. alcoholic pancreatitis, alcoholic liver diseases) 
were identified through hospital discharge registries and prescription 
databases (previous redemption of prescription on disulfiram). We used 
Cox regression analysis to compute 30-day and 1-year mortality rate 
ratios (MRR) after ICU admission, controlling for age, comorbidity, main 
diagnosis, department, surgical procedures, type of admission, need for 
mechanical ventilation and dialyses and marital status.
Results: Among alcoholics without end-organ damage 30-day mortality was 
15.4% and adjusted 30-day MRR=0.97 (95% CI: 0.78-1.21) when compared with 
non-alcoholics. One-year mortality was 24.9% and adjusted 1-year MRR= 0.98 
(95% CI: 0.83-1.18). Among alcoholics with end-organ damage 30-day and 
1-year mortality was 26.9% and 38.8%, respectively [adjusted MRR 1.42 (95% 
CI: 1.18-1.72) and 1.29 (95% CI: 1.10-1.52) when compared to non-alcoholics, 
respectively]. However, in ICU patients younger than 45 years 30-day and 1-
year MRR of alcoholics with end-organ damage compared with non-alcoholics 
were 3.18 (95% CI: 1.18-1.72) and 2.45 (95%CI: 1.57-1.52), respectively. Contrary, 
among alcoholics with end-organ damage older than 75 years adjusted 30-day 
and 1-year MRR was 0.83 (95%: 0.34-2.00) and 0.77 (95%CI: 0.34-1.72).
Discussion: Main weakness of this observational study was the identification 
of alcoholics based on previous hospitalizations with alcohol-related disorders 
or by redemption of prescriptions on disulfiram as we missed patients without 
previous contacts to the health care system. Thus, we may have classified some 
previous alcoholics as active alcoholics attenuating our mortality estimates 
towards unity. We lacked data on severity of illness, e.g. APACHE or SAPS 
score. However, level of critical illness should be considered being intermediate 
steps between alcoholism and ICU outcome rather than potential confounding 
factors and should therefore not be included in the analysis.
The mechanism by which alcoholism affects mortality following critical 
illness may include suppression of immune competence and haemostatic 
functions, and predisposition to heart failure. 

Conclusion: We found substantially increased short- and 
long-term mortality in ICU patients with alcohol-related 
end-organ damage, in particular among young alcoholics, 
emphasizing the importance of giving special attention 
towards these high risk patients. 
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39. CHANGES IN PEEP AND PULMONARY GAS EXCHANGE 
– BEDSIDE EVALUATION
Forfatter: Søren Kjærgaard (1), D. S. Karbing (2), K. Espersen (3), N. Reiter 

(3), M. Christensen (3), B. W. Smith (2), S. E. Rees (2)

Institution: 1) 1. Afdeling, Anæstesien, Region Nord, 2) MMDS, Aalborg 
Universitet, 3) Intensiv afdeling 4131, Rigshospitalet
Email: sck@rn.dk
Abstract:
Introduction: Treating acute respiratory failure (ALI/ARDS) in the ICU 
often requires mechanical ventilation, which carries a risk of VILI. It is 
now commonly accepted that these patients should be ventilated ”gently”, 
i.e. reducing transpulmonary pressure fluctuations during ventilation. It is 
however still much debated as to how PEEP should be applied. Methods 
to identify “best PEEP” are based upon descriptions of respiratory 
mechanics. However, only little is known as to how changes in PEEP 
modify pulmonary gas exchange. Pulmonary gas exchange is usually 
described by arterial blood gas analysis or over-simplifying models such 
as the PaO2/FiO2 ratio, the alveolar-arterial oxygen difference or the 
effective shunt. We describe the use of a more complex two-parameter 
model (1) describing the effects of a PEEP-change using routine ICU 
equipment. This method has potential for non-invasive use and may be 
incorporated in standard respiratory monitoring. 
Methods: Eleven adult patients with acute respiratory failure on mechanical 
ventilation were included in the study. The patients were studied at two 
different levels of PEEP, i.e. either increasing or decreasing PEEP with 
5 cmH2O. On each occasion the FiO2 was varied in 4-6 steps to achieve 
values of SaO2 ranging from 88-100%. At each FiO2 level measurements 
were taken of ventilation and arterial acid base and oxygenation status. 
These data were then used to estimate pulmonary shunt (shunt) and a 
measure of ventilation/perfusion mismatch, i.e. DeltaPO2. 
Results: Upon increasing PEEP shunt decreased significantly by 11% 
(median) in 6 patients, whereas DeltaPO2 improved in 5 patients by 5 
kPa (median). As assessed by the P/F ratio oxygenation improved in 7 
patients by 3 kPa (median). The increase in P/F ratio was, however, in 
2 cases explained by decreased DeltaPO2 not shunt. In 2 patients where 
P/F-ratio was unchanged the value of shunt decreased significantly. 
Conclusion: The results suggest that by describing gas exchange by shunt 
and DeltaPO2 additional information can be obtained. These information 
may enable improved assessment of potential for recruitment and/or 
PEEP optimization. Further studies are warranted. 

Reference(s): 
Rees SE et al. The Automatic Lung Parameter Estimator (ALPE) system: 
Non-invasive estimation of pulmonary gas exchange parameters in 
10-15 minutes. Journal of Clinical Monitoring and Computing, 2002, 
17(1), 43-52. 

38. REPRODUCTION OF OXYGENATION DATA – A COMPARISON 
OF THE MIGET AND A SIMPLER MODEL OF PULMONARY GAS 
EXCHANGE
Forfatter: Søren Kjærgaard (1), Rees SE (2) 

Institution: 1) 1. Afdeling, Anæstesien, Region Nord, 2) MMDS, Aalborg 
Universitet
Email: sck@rn.dk
Abstract:
Introduction: The MIGET(1) is accepted as the gold standard method of 
describing pulmonary gas exchange. In the clinical setting, if any, only very 
simple one-parameter models are used. The parameters of these varying 
upon changing the FiO2. In a previous paper we have compared the MIGET 
with a simpler model, and shown that this simpler model is a good fit to 
the inert gas data obtained from the MIGET experiment (2). This study 
explores whether the simpler model can reproduce oxygenation data in 
an oleic acid lung damage model upon changing the FiO2 and compared 
these results with those obtained using the MIGET. 
Methods: Seven pigs were used for the study. Lung damage was induced 
by an intravenous infusion of oleic acid. Six inert gases were infused to 
estimate the distribution of V/Q-ratios of the MIGET model and dead 
space, shunt and a parameter describing V/Q mismatch, i.e. fA2, of 
the simpler model (1,2). Measurements were taken at five different 
ventilator settings. The two models were then used to simulate arterial 
oxygenation data when the model-parameters along with measurements 
of mixed venous blood gases at different values of FiO2 were given as 
input to the models. 
Results: Both models can be used to simulate SaO2 at varying FIO2. This 
is shown in the figure where the models have been used to simulate SaO2 
at varying values of FiO2 (MIGET ”+”, simple ”squares”) ranging from 
0.21-1.0. It shows that the models simulate identical values of SaO2 with 
a mean difference = -0.2 +/- 1.7. 
Conclusion: Since the MIGET and the simpler models provide both 
equally good fit to the inert gas data (2) and precise predictions of arterial 
oxygenation, they might be interchangeable in a clinical setting where 
only a limited amount of data are accessible. In addition, the parameters 
of the simpler model can be obtained quickly and non-invasively (3). The 
model could therefore have applications a clinical situation. 
Reference(s): 
1. Wagner PD et al.J Appl Physiol 1974:36:588–599.
2. Rees SE et al. J Appl Physiol 2006:101:826-832.
3. Rees SE et al. J Clin Monit Comput 2002:17:43–52.

Fig. 1
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Professor, overlæge, dr.med. Bjørn Aage Ibsen 
døde den 7. august 2007. Bjørn var den sidste 
nulevende af dansk anæstesis og intensiv me-
dicins store pionerer.

Bjørn blev læge ved Københavns Universitet i 
1940. I årene 1940-1944 uddannede han sig på 
sygehusene i Viborg, Brædstrup og Hjørring 
– en periode, som fik stor betydning for Bjørns 
holdning til det at være læge og som han i øvrigt 
altid omtalte med megen varme. I oktober 1944 
vendte han tilbage til København, hvor han 
fortsatte sin uddannelse på Diakonissestiftel-
sen, Bispebjerg Hospital og på Rigshospitalet. 
Bjørn havde givet ”narkose” adskillige gange 
som medicinsk student og nogle gange under 
sin ansættelse på sygehusene i provinsen. Det 
var imidlertid under ansættelsen på thoraxkirur-
gisk afdeling på Rigshospitalet, at han virkelig 
fattede interesse for anæstesien. Her gik det 
op for ham, hvilken afgørende rolle ”narkoti-
søren” spiller for kirurgen. Han rejste derfor i 
1949 et år til Massachusetts General Hospital 
i Boston for at uddanne sig under den berømte 
professor H.K. Beecher. Efter sin hjemkomst til 
København i 1950 arbejdede han som freelance 
narkotisør i København og disputerede i 1951 
med en kirurgisk disputats: ”Nekrosis capitis 
femoris post fractura colli femoris et fractura 
pertrochanteri¬cam, en klinisk undersøgelse”. 
I årene 1954 til 1985 var Bjørn chef på anæste-
siafdelingen på Kommunehospitalet i Køben-
havn, og fra 1971 til 1975 var han professor ved 
Københavns Universitet.

Gennem mange år var Bjørn Ibsen en af dansk 
anæstesi og intensiv medicins største person-
ligheder. Mest kendt var Bjørn for sin indsats 
i forbindelse med polioepidemien i 1952. Her 
stod han bag indførelsen af tracheostomi med 
efterfølgende manuel ventilation af respirations-
insufficiente poliopatienter. Historien bag dette 
gennembrud er spændende og nok værd at 
kende for en dansk anæstesiolog. Som alle ved, 
blev København i 1952 ramt af en polioepidemi, 
der var langt alvorligere end tidligere epidemier 
både i København og andre steder i verden. 
Dagligt blev der indlagt 2-300 patienter på Bleg-
damshospitalet, hvoraf ca. 15% havde respira-
tionsmuskelpareser. Mortaliteten blandt disse 
patienter var ekstremt høj, og de involverede 
læger, med den kendte mediciner H.C. Lassen 
i spidsen, stod magtesløse. Man var usikker på 

patofysiologien bag respirationsinsufficiensen 
og havde kun en enkelt tankrespirator og seks 
Cuirass respiratorer. Hver dag blev der henvist 
50-60 nye patienter til Blegdamshospitalet. H.C. 
Lassen indkaldte derfor i august 1952 alle kloge 
hoveder i København til en konference om, hvad 
man kunne gøre. Også den unge og ukendte 
narkoselæge Bjørn Ibsen blev inviteret. Bjørn 
havde året i forvejen læst en artikel af Bower 
og medarbejdere fra USA om behandlingen af 
patienter med respiratorisk paralyse. Denne 
artikel bragte Bjørn med til mødet, og foreslog 
at patienterne blev tracheostomeret og manuelt 
ventileret. Med nogen tøven accepterede H.C. 
Lassen forslaget, og resten er historie. Det 
ændrede behandlingsprincip medførte først 
og fremmest et dramatisk fald i dødeligheden 
(fra ca. 90% til ca. 25%), men som det vil være 
de fleste bekendt førte det også til oprettelsen 
af FADL og korpset af FADL-vagter. Vigtigst 
var måske imidlertid, at intensiv terapi blev født 
ved denne lejlighed. Efter polioepidemien i 1953 
oprettede Bjørn et 10-sengs opvågningsafsnit, 
der senere blev den formentlig første anæstesio-
logisk ledede intensiv afdeling i verden. Bjørns 
indsats i forbindelse med polioepidemien bliver 
i bogen ”The rise and fall of modern medicine” 
betegnet som et af tolv afgørende gennembrud 
i moderne medicin. Hans indsats i forbindelse 
med polioepidemien sammen med hans senere 
indsats som chef på anæstesiafdelingen på Kom-
munehospitalet har også ført til, at mange - ikke 
mindst udenlandske kolleger – har kaldt ham 
” The Father of Intensive Therapy”.

Lidt overraskende måske, men under mere 
private forhold var Bjørn selv mest stolt af sin 
indsats i forbindelse med behandlingen af cir-
kulatoriske kollaps (shock). I 1950’erne var 
det almindeligt at behandle et cirkulatorisk 
shock med perifert karkontraherende midler, 
en behandling, der ofte medførte gangræn af 
patientens tæer og/eller fingre. Bjørn påviste, 
at den korrekte behandling tværtimod i reglen 
var intravenøs væskeindgift i forbindelse med 
perifer vasodilatation ved hjælp af opvarmning 
og et perifert vasodilaterende middel (i 50’erne 
chlorpromazin).

Blandt Bjørns andre væsentlige indsatser var 
også indførelsen af de første lægebemandede 
ambulancer i København (igen i forbindelse 
med polioepidemien), hans mangeårige indsats 

som underviser på WHO’s kurserne i anæste-
siologi i København og ikke mindst hans indsats 
som medredaktør af Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica i de første 14 år af dets eksistens, 
fra 1956 til 1971. 

For sin indsats inden for anæstesi og intensiv 
medicin modtog Bjørn mange æresbevisnin-
ger i og udenfor Danmark, og bl.a. var han 
æresmedlem af Dansk Selskab for Anæstesio-
logi og Intensiv Medicin og The Scandinavian 
Society of Anaesthesiology and Intensive Care 
Medicine. 

Bjørn var på mange måder en kontroversiel 
person, der på nogle kunne virke utilnærme-
lig. Vi, der fik lov til at komme ham lidt tæt-
tere ind på livet i den sidste halvdel af hans liv, 
lærte ham imidlertid at kende som et varmt, 
følsomt, givende og humoristisk menneske. 
Som et eksempel: Bjørn Ibsen og Ole Secher var 
blandt konkurrenterne til det første professorat 
i anæstesiologi i København, det professorat 
som Ole Secher fik. I mange år følte Bjørn sig 
uretfærdigt behandlet og mente, at professo-
ratet rettelig tilhørte ham. Forholdet mellem 
Ole Secher og Bjørn Ibsen var derfor i nogle år 
noget anspændt, men de to store personligheder 
nærmere sig hinanden med årene. Således 
inviterede Ole Secher Bjørn Ibsen med til sin 
70 års fødselsdag, og ved den lejlighed holdt 
Bjørn Ibsen en tale for Ole Secher, hvor han 
bl.a. sagde: ”I mange år følte jeg, at det var 
forkert, at det var dig, Ole, der fik professoratet 
ved Københavns Universitet. Med årene har 
jeg imidlertid ændret mening. Jeg har fundet 
ud af, at du i modsætning til mig jo også læser 
hvad andre end du selv har skrevet!”.

Om Bjørn Ibsens store personlighed, hans ori-
ginalitet, dygtighed og store betydning for ikke 
alene dansk, men også international anæstesi og 
intensiv terapi hersker der ikke nogen tvivl.

Bjørn vil blive savnet i dansk anæstesiologi og 
intensiv terapi.

Æret være Bjørn Ibsens minde.
Jørgen Viby Mogensen

I næste nummer af DASINFO genoptrykkes 
artiklen ”The Resuscitation Greats – Bjørn Ibsen” 
af John Zorab, bragt i Resuscitation, 2003. 

Torben Callesen, redaktør

BJørn IBSen In MeMorIAM 
�0.08.1�15 – 07.08.�007
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eFteruDDAnnelSe 
Arbejdspapir Videreuddannelsesudvalget
Missionen for sundhedsvæsnet er bedst 
mulig sundhedstilstand for befolkningen 
og som læge er visionen i ens virke at 
sikre den bedst mulige patientbehandling. 
Det være sig som direkte udøvende læge 
i klinikken, som udvikler, som uddanner 
etc. Dette kræver en kontinuerlig uddan-
nelse, på engelsk benævnt ”Continuous 
professionel development” (CPD), på dansk 
benævnt efteruddannelse.

Efteruddannelse indenfor det medicin-
ske område omfatter alle syv lægeroller: 
medicinsk ekspert, teamsamarbejder, 
kommunikator, akademiker, administrator, 
sundhedsfremmer, professionel. Efterud-
dannelse er obligatorisk for alle læger, 
men indholdet i og planlægning af efter-
uddannelse er individuelt bestemt ud fra 
kompetencer og interesser. 

Efteruddannelse vedligeholder og vi-
dereudvikler allerede erhvervede kompe-
tencer, samt tilføjer nye kompetencer til 
lægens faglige kunnen. Efteruddannelse 
er en klar forudsætning for udvikling, 
implementering og fastholdelse af bedst 
mulig patientbehandling.

Efteruddannelse er defineret som ud-
dannelse efter endt kompetencegivende 
uddannelse, det kan være som læge, spe-
ciallæge eller på subspecialist-niveau/fag-
område. Efteruddannelse er en integreret 
kontinuerlig del af enhver ansættelse som 
læge. Medicinsk efteruddannelse tager 
udgangspunkt i uddannelse efter opnåelse 
af speciallægekompetence. 

Mål for efteruddannelse
Målet vil oftest være enten at vedligehol-
de og videreudvikle allerede erhvervede 
kompetencer, eller tilføje nye kompetencer 
til lægens faglige kunnen. Det er vigtigt 
at tage udgangspunkt både i interesse 
og behov hos den enkelte medarbejder, 
men også gøre sig klart hvad afdelingens 
interesse og behov er for den givne efter-
uddannelse.

Metode for efteruddannelse
Efteruddannelse kan foretages på mange 
måder;
• kongresser
• kurser
• simulationstræning,  

færdighedslaboratorier
• litteraturstudier
• udvekslingsophold/studieture
• E-learning
• coaching
• forskningsprojekter
• andet
Metode til efteruddannelse kan med fordel 
kombinere flere læringsmetoder.

Evaluering af efteruddannelse
Evalueringsmetode kan afhænge meget 
af metoden til efteruddannelse
• selv-evaluering af elementet
• publicering af projekter
• certificering
• eksamen
• kompetencevurdering
• udtalelser
• andet

Et delelement i evaluering bør altid være 
samtale mellem medarbejderen og afde-
lingsledelsen
• blev det givne mål nået?
• er der behov for yderligere eller  

supplerende efteruddannelse? 
• skal mål og metode revurderes?

Opfølgning af efteruddannelse
Al efteruddannelse bør ende med øget 
kompetenceniveau. Efter gennemført 
efteruddannelse har den enkelte med-
arbejder ansvar for at den nyerhvervede 
kompetence kommer hele afdelingen til 
gode via videreformidling og implemen-
tering af ny kompetence/viden. 

Implementering i afdelingen af kompeten-
cer/viden erhvervet ved efteruddannelse 
kan være meget forskelligartet:

• undervisning
• nyhedsbreve, kongres/ 

kursusreferater
• procedureskrivning/revidering
• klinisk oplæring af kolleger 
• andet

Ansvarsfordeling af efteruddannelse
Ansvarsfordeling af efteruddannelse lig-
ger på flere niveauer: 1) individuelt, 2) 
afdelingsmæssigt, 3) nationalt/regionalt 
og 4) specialespecifikt (DASAIM).

Ad 1; Individuelt:
Den enkelte medarbejder har ansvar for at 
opretholde de nødvendige kompetencer. 
Dette gælder både det generelle kom-
petenceniveau som et led i den stilling 
vedkommende bestrider, dvs. kompeten-
cer til det daglige kliniske arbejde (f.eks. 
vagtarbejde), og til at definere egne behov 
og interesser med henblik på en mere 
individuel efteruddannelse. Efteruddan-
nelse forekommer derfor på to niveauer 
for den enkelte læge:
• generel efteruddannelse: Fælles kompe-

tenceniveau for flere kolleger, defineret 
ud fra afdelingens behov

• individuel efteruddannelse: Individuelt 
kompetenceniveau, defineret som kom-
bination mellem den enkelte medarbej-
der og afdelingens behov og ønsker. 
Medarbejderens interesse vil være 
udgangspunktet, da den individuelle 
efteruddannelse skal bero på frivillighed 
og interesse. 

Både generel og individuel efteruddan-
nelsesplan aftales mellem medarbejderen 
og afdelingen, dette primært defineret ud 
fra den enkelte læges kompetenceniveau 
(f.eks. nyansatte, eksperter) og dette gø-
res ved at afholde individuelle samtaler 
med alle læger på afdelingen. 

Den enkelte medarbejder har ansvar 
for at definere egne behov og interesser 
både i forhold til den generelle og den 
individuelle efteruddannelse og ajourføre 
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sig med mulighederne for at få efterud-
dannelse indenfor disse områder. Dette 
bør være udgangspunkt for samtaler og 
aftaler med afdelingsledelsen.

Ved samtalen aftales 
• mål for efteruddannelsen
• metode til opnåelse af målet for 

efteruddannelse
• evaluering af efteruddannelse
• opfølgning af efteruddannelse som sam-

menfattes i en skriftlig aftale udformet 
som en efteruddannelseskontrakt

Den enkelt medarbejder bør udforme en 
efteruddannelses-portefølje indeholdende 
gennemførte efteruddannelseselementer/
kontrakter og eventuelt referat fra medar-
bejdersamtaler. Dette til dokumentation af 
aktivitet hos den enkelte.

Ad �; Afdelingsmæssigt
På den enkelte afdeling har afdelingsle-
delsen ansvar for at alle læger deltager i 
efteruddannelse. Afdelingsledelsen har 
ansvar for at der både er økonomiske og 
arbejdsmæssige muligheder for at enhver 
medarbejder kan efteruddanne sig i det 
fornødne omfang.

Afhængig af størrelsen på afdelingen og 
antallet af sektioner/specialisering kan det 
være en fordel, at afdelingsledelsen uddele-
gerer ansvaret for efteruddannelse som et 
separat ansvarsområde (en efteruddannel-
ses-ansvarlig/ledende overlæge på lige fod 
med den uddannelsesansvarlige overlæge, 
forskningsansvarlige overlæge etc.). 

Ansvarsområdet for efteruddannelse in-
deholder
• ansvaret for det generelle efteruddan-

nelsesprogram for afdelingen
• afholdelse af medarbejdersamtaler og 

aftale det individuelle efteruddannel-
sesprogram

• at være bindeled mellem afdelingsle-
delsen og medarbejderen

• at foretage koordinering af medarbej-
dernes efteruddannelsesplaner

Generel efteruddannelse
Afdelingen har ansvar for at definere det 
generelle kompetenceniveau for lægerne 
i sin afdeling;

Afdelingen bør definere for det daglige 
arbejde, hvilke kompetencer afdelingen 
ønsker at kunne tilbyde altid, på udvalgte 
tider eller kun af udvalgte medarbejdere. 

Afdelingen har forpligtigelse til at sikre 
at hver enkelt medarbejder har det til-
strækkelige kompetenceniveau i forhold 
til den stilling vedkommende bestrider.

Er det ikke muligt at opnå eller oprethol-
de kompetencen i det daglige arbejde, har 
afdelingen ansvar for at etablere efterud-
dannelsesmuligheder, som i disse tilfælde 
med fordel kan afvikles lokalt. Afdelingen 
har også til ansvar at definere, hvor hyppigt 
den enkelte læge skal deltage i disse for 
at opretholde sin kompetence.

Individuel efteruddannelse
Afdelingen har til ansvar at orientere sig 
om ønsker og behov hos den individuelle 
medarbejder og så vidt muligt opfylde 
disse. Afdelingen har ansvar for at defi-
nere fremtidige behov for kompetence på 
afdelingen og efter frivillig aftale med med-
arbejderen definere disse i en individuel 
efteruddannelsesplan. Afdelingsledelsen 
bør udvise fleksibilitet under udfærdigel-
sen af en efteruddannelsesplan.

Afdelingen bør medvirke til netværks-
dannelse, dels mellem forskellige lokale 
specialeafdelinger dels nationalt med an-
dre anæstesiafdelinger og internationalt, 
gerne med hjælp fra DASAIM med hen-
blik på at øge muligheden for udveksling 
afdelingerne imellem.

Ad �; Nationalt/regionalt
Der eksisterer ikke endnu nationale krav 
om efteruddannelse og dermed heller 
ikke en national registrering og certifi-
cering af efteruddannelse. UEMS (den 
Europæiske union af medicinske specia-
ler) har i Basel-deklarationen defineret 
CME/CPD-begrebet som alene definerer 
efteruddannelse kvantitativt efter tid (250 
CME-point per 5 år, 1 CME svarende til 
1 times undervisning/foredrag). Denne 
ordning er implementeret i flere EU-lande 
med vekslende succes. 

Der arbejdes i Danmark på en individuel 
efteruddannelsesregistrering på nationalt 
niveau på lægeforeningsplan.

Nationalt
Siden efteruddannelse er en integreret 
del af enhver ansættelse bør der være 
nationale retningslinier for omfanget af 
efteruddannelse defineret i overensstem-
melse rekommandationer fra Sundheds-
styrelsen. Der bør lovgivningsmæssigt 
eller overenskomstmæssigt defineres et 
minimum omfang af individuel efterud-
dannelse til den enkelte læge. 

Der bør nationalt defineres en obligato-
risk registrering og certificering af efter-
uddannelsesaktiviteter.

Lægeforeningen bør bidrage og vejlede 
efteruddannelsesmuligheder indenfor de 
generelle kompetencer 

Regionalt
På administrativt/økonomisk plan bør i 
forhandlinger mellem regionerne og læge-
foreningen ud fra den nationale lovgivning 
medregnes tid til efteruddannelse for alle 
læger og denne bør munde ud i en norme-
ring af stillinger på den enkelte afdeling 
under hensyn til efteruddannelsesaktivitet 
på lige fod med ferie, videreuddannelse 
og sygdom.

Der bør ligeledes afsættes sufficiente 
økonomiske midler af til efteruddannel-
sesaktiviteten, som er reelle i forhold til 
minimum omfang.

Ad 4; specialespecifikt (DASAIM)
DASAIM har til formål at definere den 
specialerelevante efteruddannelsespolitik. 
Uddannelsesudvalget under DASAIM ud-
former forslag til og revidering af efterud-
dannelsespolitik i overensstemmelse med 
de nationale retningslinier og DASAIM 
vedtager efteruddannelsespolitikken efter 
drøftelse på generalforsamling.

DASAIM skal via bestyrelsen og Dansk 
Medicinsk selskab søge at influere mest 
muligt på de nationale retningslinier om 
krav til efteruddannelse med redegørelse 
for holdninger til efteruddannelsespoli-
tik;
• DASAIM ønsker at støtte en national 

standard, som gerne må indeholde 
både kvantitative og kvalitative mini-
mumskrav, og samtidig en betydelig 
fleksibilitet for at sikre den bedst mulige 
efteruddannelse for den enkelte læge.
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• DASAIM ønsker ikke, at indføre CME/
CPD-systemet i den nuværende udform-
ning.

• DASAIM ønsker, at der skal foretages 
en national registrering af efteruddan-
nelsesaktiviteter.

DASAIM vil i henhold til de gældende 
nationale krav medvirke til bedømmelse 
og certificering af specialspecifikke ef-
teruddannelsesmuligheder dels ved at 
certificere nationale efteruddannelses-
elementer til internationalt niveau, dels 
fra internationalt til nationalt niveau for 
at akkreditere den enkelte medarbejders 
deltagelse i internationale efteruddannel-
seselementer.

DASAIM ønsker at medvirke til, at spe-
cialerelevante kurser og kongresser udby-
des eller annonceres i DASAIM-regi.  

DASAIM bør medvirke til en interna-
tional specialespecifik netværksdannelse, 
dels via de skandinaviske, europæiske og 
internationale specialefaglige organisatio-
ner som DASAIM samarbejder med, og 
dels med kontakt til de danske anæste-
siologer, der har internationale kontakter, 
som kan give mulighed for international 
udveksling.

Konklusion
For at opnå bedst mulig efteruddannelse 
forudsættes

På individuelt plan
• stillingtagen til egne interesser og behov 

for medarbejdersamtaler
• indstilling til selv at søge og definere 

efteruddannelsesmuligheder både in-
denfor eget speciale og i henhold til de 
syv lægeroller

• forpligtigelse til videreformidling og im-
plementering af nye kompetencer/viden 
erhvervet under efteruddannelse

• indsamling af dokumentation for gen-
nemført efteruddannelse (efteruddan-
nelsesportefølje)

På afdelingsmæssigt plan
• definition af afdelingsdefinerede ge-

nerelle kompetencer og etablering af 
efteruddannelse indenfor disse

• vurdering af fremtidige kompetencebe-
hov for afdelingen og individuelle aftaler 
af efteruddannelse for at opnå disse

• individuelle efteruddannelsesplaner 
ud fra medarbejdersamtaler med re-
gelmæssige intervaller

• medvirke til netværksdannelse afdelin-
ger/institutioner imellem både lokalt og 
nationalt/internationalt

• etablering af ansvarsområde for efterud-
dannelse evt. efteruddannelsesansvarlig 
overlæge

På specialefagligt plan
• definition og løbende evaluering af spe-

cialespecifik efteruddannelse
• udøve mest mulig indflydelse på natio-

nale krav til efteruddannelse 
• medvirke til international specialespe-

cifik netværksdannelse med henblik på 
international udveksling

På lægeforenings plan
• definition og løbende evaluering af gene-

relle lægefaglige efteruddannelsesmu-
ligheder indenfor de syv lægeroller

På nationalt/regionalt plan 
• lovgivningsmæssig/overenskomst-

mæssig fastsættelse af mindstemål for 
efteruddannelse efter faglige rekom-
mandationer fra Sundhedsstyrelsen

• økonomisk dækning af udgifter til efter-
uddannelse inklusive udgifter til justeret 
normering

• national registrering og certificering af 
efteruddannelse
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Forsknings-
træningsmodul, 
Region Nord
I Videreuddannelsesregion Nord har det 
første hold hoveduddannelsessøgende 
netop afsluttet deres specialespecifikke 
forløb i forskningstræningsmodulet. Forsk-
ningstræningsmodulet har været centreret 
omkring videreuddannelsesregion nords 2 
professorer i anæstesiologi, Else Tønnesen 
og Anders Larsson med overlæge, ph.d. 
Kjeld Asbjørn Jensen, Sygehus Vendsys-
sel, Hjørring som kursusleder.

Emnevalget for de hoveduddannelses-
søgendes projekter har været meget vari-
erende og har omfattet emner som littera-
turgennemgange om ”epidural anæstesi 
og analgesi’s indvirkning på morbiditet 
og mortalitet”, ”præhospital ultralydsun-
dersøgelse”, ”elektiv trakeotomi af den 
kritisk syge patient”, valideringsprojekt 
om Edwards’ ”FloTrac”, opgørelse om 
”dødelighed i en almen intensiv patientpo-
pulation” samt en kasuistik om ”vanskelig 
intubation”.

Den skriftlige og mundtlige afrappor-
tering fandt sted på et internatmøde på 
Hotel Amerika ved Hobro i dagene 14. 
og 15. april 2007. Det var nogle særdeles 
imponerende projekter der blev fremlagt 
og præsenteret og der er vel nærmest 
overflødigt at tilføje, at samtlige hoved-
uddannelsessøgende fik deres projekter 
godkendt.

Hans Ole Holdgaard
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Historien om Holger Nielsens verdensaner-
kendte metode til kunstigt åndedræt viser, at 
der i Praksis kan der være liv til forskel.

I 1932 beskrev idrætsinspektør, oberstløjt-
nant, og medstifteren af Dansk Gymnastik 
Forbund og Dansk Svømme og Livred-
ningsforbund, Holger Nielsen, i Ugeskrift 
for Læger, under Videnskab og Praksis, en 
ny metode til kunstigt åndedræt. (Nielsen 
H. En Genoplivningsmetode 1932; 94:1201-
3). Den nye metode skulle afløse Silvester 
(1858) og Schäfers (1903) metoder som 
oberstløjtenanten, og andre med ham, 
fandt for besværlige, trættende og mindre 
effektive.

”Hjælperen (Redningsmanden) lægger 
den skindøde paa Brystet paa et fladt, fast 
Underlag (i samme Stilling som ved ”Schä-
fer”, med Hænderne under Panden, så Næse 
og Mund er fri) og løser hvad der strammer 
om Hals og Underliv. Giver ham med sin 
flade Haand nogle Slag mellem Skulder-
bladene, hvorved Munden almindeligvis 
vil aabne sig og Tungen falde frem. Man 
behøver ikke spilde Tiden med at tage Jakke 
og Vest af ham.”

På få sekunder var redningsmanden såle-
des klar til aktion. På illustrationen man 
se hvordan.

Holger Nielsens metode blev ikke udsat 
for en egentlig ”tvivlende prøvelse”. På 
Københavns Universitets gymnastikteo-
retiske Laboratorium blev effektiviteten 
af metoden dokumenteret ved forsøg på 
en frivillig forsker (Erling Asmussen) 
som havde evnen til at undertrykke vejr-
trækningsrefleksen selv ved stigende 
pCO2. Spirometret blev betjent og aflæst 
af laboratoriets chef professor, dr. med. 
Johannes Lindhard og zoofysiologen, No-
belpristageren, dr. phil. August Krogh. De 
registrerede tidalvolumina på op til 1400 
ml. Som erfarne forskere var gruppen 
naturligvis klar over ”at Eksperimenterne 
kun kan bringe fuld Klarhed, naar de udfø-
res paa Skindøde.” Dette forbehold var det 

dog efter gruppens ”Overbevisning” rent 
teoretisk og uden praktisk betydning. 

Der var dog en reservation. Metoden kun-
ne være for effektiv i længden. ”Disse Tal 
tyder paa, at den af mig forelagte Form maa 
være særlig effektiv, men de viser ogsaa, at 
den stærke Ventilation af Lungerne, der 
fremkommer ved de foreskrevne Bevægelser, 
kun maa fortsættes med fuld Virkning i et 
kortere Tidsrum. Dersom Livet ikke er vendt 
tilbage inden de første 15 Minutter, maa 
man – af Hensyn til, at Legemet ellers er 
udsat for at blive udvasket for Kulsyre – for-
mindske saavel Trykket på den Skindødes 
Ryg som Løftningen af hans Arme”.

Endnu en teori som skulle vise sig ikke at 
holde i praksis
Med så videnskabligt velmeriterede og 
indflydelsesrige garanter som Krogh og 
Lindhard kunne der i offentligheden ikke 
herske tvivl om Holger Nielsen metodens 
bonitet.

Efter at en nedsat HN kommission, i 
sommeren 1933, konkluderede at Holger 
Nielsens metode var tidligere metoder 
overlegen, blev metoden officielt indført 
i Danmark i 1934, Norge 1935 og Sverige 
1939. Siden spredtes kendskabet til Hol-
ger Nielsens metode over hele Jorden. 
Da Gordon og kolleger (J Appl Physiol 
1951;4:408-) demonstrerede at det var mu-
ligt at opretholde tilstrækkelig ventilation 
med NN-metoden, i hvert fald hos anæ-
steserede, intuberede forsøgspersoner, 
kom den ultimative anerkendelse da den 
Amerikanske Hærledelse (d. 6/12 1951) 
og Ligaen af Røde Kors Selskaber (72 
medlemslande) på sit XVIII internationale 
møde i Toronto, i sommeren 1952, kano-
niserede metoden.

Tiden på tinden blev kort. Genopda-
gelsen af og dokumentationen for ef-
fektiviteten af mund-til-mund (maske) 
genoplivning (Elam JO et al. Artificial 
respiration by mouth-to-mask method. A 
study of the respiratory exchange of paralysed 

patients ventilated by operator’s expired air. 
N Engl J Med 1954; 250:749-54) og Ru-
bens opfindelse af den selvekspanderende 
ventilationspose - Rubenballonen - anviste 
effektive alternative teknikker. Men det 
var en kvalificeret afprøvning af Holger 
Nielsens metode på anæsteserede, cura-
riserede, ikke-intuberede forsøgspersoner 
(Safar P et al. A comparison of the mouth-
to-mouth and mouth-to-airway methods of 
artificial respiration with the chest-pressure 
arm-lift methods. N Engl J Med 1958; 258: 
671-7) som gav Holger Nielsens metode 
dødsstødet og endegyldigt afslørede ”at 
HN-metoden nærmest har karakter af en 
besværgelse og i hvert tilfælde næppe er 
mere effektiv.” (Ruben H. Ugeskrift f Læger 
1958;120:1426-30).

Da boblen brast, korthuset ramlede og 
den betydelige forskel mellem teori og 
praksis blev åbenlys var hovedrolleinde-
haverene alle ”lykkeligvis” døde af alder-
dom. (Holger Nielsen (1866-1955), August 
Krogh (1874-1949) og Johannes Lindhard 
(1870-1947)).

PS. I 1950erne var Holger Nielsens navn 
lige så velkendt som H.C.Andersens ude 
i den store verden (Holstein-Rathlou E v. 
Ved NH-Metodens 25 årsdag. Ugeskrift 
f Læger 1957;119:1653-4). Deres hoved-
værker ”Kejserens Nye Klæder” og ”En 
Genoplivningsmetode” belyser begge eks-
pertvælde. Hos Holger Nielsen mangler 
der bare en lille dreng.

Preben G. Berthelsen, anæstesiolog
p.g.berthelsen@dadlnet.dk

Holger nilsens metode til kunstigt aandedræt 
I Teorien er der ikke forskel på Teori og Praksis
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med helikopter, hvilket gør det hurtigt og 
effektivt at bringe patienter tilbage hertil. 
En anden grund er, at traume-team’et her 
altid er velforberedt og meget kompetent. 
Teamleader er altid en senior emergency 
physician, som har været gennem et solidt 
udcheckningsforløb, bl.a. med 15 super-
viserede traumemodtagelser. På RLH er 
der er altid en traume-kirurg på vagt og i 
modtagelsen findes altid en speciallæge i 
Emergency Medicine. 

Sign of day
HEMS læger kommer næsten alle med 
en baggrund som enten emergency phy-
sicians eller anæstesiologer med en ligelig 
fordeling af speciallæger og ikke-speciallæ-
ger. Alle har solid erfaring med præhospital 
medicin før ansættelsen, og alle gennemgår 
samme træningsperiode (uanset baggrund 
og erfaring). Træningsperioden er på 4-6 
uger, og i denne periode foregår alt su-
perviseret af mere erfarne HEMS-læger. I 
denne måned gennemgår man (og lærer!) 
alt om udstyr (lige fra temperatur range på 
batterier til fejlfinding på Propaq), læser 
(og lærer!) alle katastrofeplaner for Lon-
dons emergency services, en del grund-
læggende læsning (originalartikler), alle 
udstyrsmanualer samt gennemgår et utal 
af scenarier og mundtlige eksaminationer. 
Kulminationen er sign-of-day, som egent-
lig bare er en lang eksamensdag, hvor alt 
gennemgås med en HEMS-overlæge. Hvis 
denne bestås (50% består første gang) er 
man frit arbejdende herefter.

For at træne procedurer som f.eks. kit-
dump til RSI (Rapid Sequence Intubation), 
frigørelse, kommunikation eller team-work 
så laver vi dagligt scenariebaseret træning 

En af verdens travleste lægebemandede 
helikoptere er London’s Air Ambulance, som 
kun beskæftiger sig med traumepatienter. 
Gennem sidste 14 måneder har jeg været 
så privilegeret at have fuldtidsjob ved Lon-
don’s Air Ambulance, HEMS. Det har været 
en spændende hverdag, som har budt på 
mange udfordringer.

HEMS (Helicopter Emergency Medical 
Service) er egentlig en generisk beskri-
velse, men er associeret til London’s Air 
Ambulance. Servicen er en del af Londons 
Ambulance Service.

Patientgrundlag
HEMS dækker området inden for M25 mo-
torringvejen omkring London og dækker 
en befolkning på 10-12 mio. Der er årligt 
ca. 1500 aktiveringer med patientkontakt, 
hvoraf ca. 2/3 er med helikopter. Hyp-
pigste skademekanisme er trafikulykker 
efterfulgt af faldulykker. Penetrerende 
skader udgør næsten 25% (andelen er 
voksende). 

Helikopter, bil og crew
I dagtiden anvendes helikopteren. Med 
den har vi tilladelse og mulighed for at 
lande overalt i London, som ellers normalt 
er restictred air-space. Dette er imidlertid 
ikke muligt (eller tilladt) efter solnedgang, 
derfor responderer vi da med en bil. I bilen 
medbringer vi samme udstyr som i helikop-
teren og aktiveres efter samme kriterier. 

Helikopteren flyves med 4-person-
crew, dvs. 2 piloter, paramedic og læge. 

HeMS – EN DRØM BLEV TIL VIRKELIGHED

Yderligere er der plads til en observatør, 
dette er oftest en læge eller paramedic 
som er i deres træningsmåned. I bilen er 
der paramedic (kører) og læge (står for 
al radiokommunikation og al navigation) 
samt plads til 2 observatører.

Responstiden er lav. I dagtiden er vi i 
luften på 2 minutter og når alle patienter 
inden 12 minutter. Når vi responderer i 
med bil om aftenen, så er gennemsnittet 
18 minutter.

Dispatch
Alarmcentralen som dækker London har 
4000 medicinske ”999-calls” om dagen. Det 
er naturligvis kun en brøkdel af disse, som 
er traumer og en endnu mindre del, der er 
så alvorlige at de kan have nytte af HEMS. 
På alarmcentralen sidder der i HEMS’s 
aktiveringsperiode en HEMS-paramedic, 
som monitorerer alle indkomne opkald. 
HEMS kan aktiveres efter nogle umid-
delbare kriterier eller ved at paramedic’en 
lytter med og evt. stiller spørgsmål under 
indkomne opkald. At der sidder en dedi-
keret HEMS-paramedic på alarmcentralen 
medfører, at aktiveringen har rimelig høj 
både sensitivitet og specificitet. 

Royal London Hospital som base
Helikopteren udgår fra helipad’en på 
taget af Royal London Hospital (RLH) i 
Whitechapel i Londons East End. RLH er 
Londons primære traumecenter, hvortil 
vi flyver ca. 50% af vores patienter. Der er 
flere grunde til dette. RLH er det eneste 
hospital, hvor der er mulighed for at lande 
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med kolleger udenfor. Denne simple simu-
lationsform har vist sig at være uvurderlig 
i træningen på HEMS. Ofte er både me-
dicinstuderende og piloter involveret for, 
at gøre scenarierne gøre scenarierne så 
realistiske som muligt.

D&D
To gange ugentligt er der gennemgang af 
nylige cases. Alle er inviteret, fra stude-
rende til alle læger og paramedics (og alle 
møder op!), og gennemgangen er konfron-
terende på en konstruktiv måde. Udover 
at være et formidabelt undervisningsfo-
rum samt at give uvurderlig mulighed 
for udvikling af erfaringer, fungerer dette 
også som en god kontrol af kvaliteten af 
dokumentationen af hver case. HEMS’s 
database indeholder næsten 20.000 pa-
tienter og er et fantastisk grundlag for 
forskning og kvalitetssikring. Alle er klar 
over betydningen af omhu og præcision 
ved udfyldning af både database og pa-
pirarbejdet. I forbindelse med sign-off 
dag, er kontrol af database udfyldelsen 
en naturlig del.

Hvis diskussionerne og gennemgangen 
af cases på D&D-møderne fører til ændring 
eller forbedring af en procedure, så sæt-
tes dette omgående i værk. Det betyder, 
at systemet hele tiden er under udvikling 
og optimering.

Systemer, checklister og specielle 
procedurer
HEMS er kendt for omhu, træning og 
checklister, og det stemmer!

Alle instrukser er resultatet af 18 års 
erfaring. En del af denne erfaring er brugt 
til at udvikle systemer, som minimerer 
risikoen for fejl og utilsigtede hændel-
ser. Vi anvender således ofte checklister. 
HEMS udfører 400 RSI om året. Under 
gennemførelse af en RSI gennemgås al-
tid en checkliste sammen med parame-
dic’en. Al medicin til RSI trækkes op om 
morgenen før hver vagt, og alle tasker 
gennemgås med en ”challenge-response 
checkliste” af 2 personer.

Alle læger og paramedics gennemgår 
træning og undervisning i specielle proce-
durer som thoracotomi, thoracostomi, RSI 
(team approach), ”one unders” (patient 

under undergrundstog) samt frigørelse 
af fastklemte.

Bolig i London
RLH var behjælpelig med at finde en bo-
lig (lille hummer) bag sygehuset i East 
End. Det ligger i et af London’s fattigste 
kvarterer. London er kontrasternes by, 
og hvis man bevæger sig 10 min til fods 
mod Themsen kommer man til ”riverside 
appartments” i 20-30 mio kroners klas-
sen. Kvarteret byder på et utal af indiske 
restauranter og man finder ”byens bedste 
curry” mange steder.

Erfaringer
HEMS har givet mig en enestående chance 
for at opnå erfaring og rutine i den initielle 
behandling af traumepatienter. På en travl 
vagt ser man 5-7 hårdt kvæstede præhospi-
tale patienter. I mandags så vi således en 
patient med traumatisk hjertestop, en som 
havde hængt sig, et fly-styrt, en patient 
med knivstik i thorax som vi lavede tho-
racotomi på samt en circulatorisk ustabil 
patient med bækkenfrakturer. Andre dage 
er naturligvis mere stille. På en stor del af 
vagterne fungerer man som supervisor for 
kolleger, som er i deres træningsperiode. 
Dette er en faglig og spændende pædago-
gisk udfordring, som af og til kan kræve at 
man giver meget personlig feedback. Alle 
ved, at det er en del af træningen, at ”have 
passende manerer” på skadestedet, og alle 
er åbne for feedback på både faglighed og 
personlighed. ”Villigheden” til at lære, 
skinner igennem hos alle ansatte, hvilket 
er motiverende. Det har været lærerigt, 
at starte et system for simulationsbase-
ret undervisning, at være kursusleder på 
HEMS Crew Courses, at skulle forske 
selvstændigt, at planlægge og gennem-
føre undervisning og udcheck af allerede 
meget erfarne paramedics. 

Mange skandinaviske kolleger og medi-
cinstuderende har brugt mig som ”link” til 
at komme på besøg for at se på vores ser-
vice, og jeg er taknemmelig for at kunne 
”tilbage-betale” noget af al den velvillighed, 
som jeg allerede har mødt i min relativt 
korte karriere. At være vært for kliniske 
besøg er en vigtigt del af dagligheden som 
HEMS læge.

Farvel
Det bliver tungt at skulle slutte som 
HEMS-læge. Venskabet, nærheden, ud-
fordringerne, sammenholdet og fælles-
skabet omkring ”den røde helikopter” har 
været (og er) fantastisk. At hovedparten 
af de ansatte er på ”gennemfart”, at alle 
har været igennem en lang og grundig 
ansættelsesprocedure, at (næsten alle) 
har rejst langt for dette job, og at alle har 
langvarig erfaring og interesse i emnet 
medfører, at der skabes et utroligt godt 
arbejdsmiljø. Erfaringer er i stor stil blevet 
udvekslet på vagt, under D&D-møder, på 
kontordage og ikke mindst på den lokale 
pub ”The Good Samaritan” (i daglig tale, 
”Sam’s”) over mange pints.

Det har været utroligt givende at arbejde 
så tæt sammen med så motiverede og 
positive kolleger fra hele verden, der alle 
(uanset faggruppe) har samme interesse 
for denne del af præhospital medicin.

HEMS har i mange år stået som en drøm 
– drømmen blev til virkelighed - og alle 
forventninger er blevet indfriet!

Skulle andre have lyst og interesse i ansæt-
telse hos London’s Air Ambulance, stiller 
jeg mig selvfølgelig gerne mine erfaringer 
til rådighed.

Per P. Bredmose, 
Specialist Registrar in Prehospital Care
London’s Air Ambulance, London, UK

Email: bredmose@hotmail.com
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BogAnMelDelSe

oxford handbook 
of Pre-Hospital Care
1st Edition, Ian Greaves and Keith Porter
Oxford: Oxford University Press, 7�� sider.
Pris: GBP �4.�5, ISBN: �78-01�8515845

Nyeste skud på stammen af Oxford Handbooks 
er tilegnet alle med interesse i præhospital 
medicin.

Porter og Greaves, som begge har skrevet 
adskillige bøger om traumatologi, har igen for-
mået at producere en let anvendelig håndbog, 
denne gang med vægt på den præhospitale fase 
af forløbet hos den akut kritisk syge patient.

Bogen er systematisk opbygget i den sædvan-
lige Oxford Handbook-stil med 14 kapitler, som 
alle er let oversigtlige. Bogen omhandler den 
præhospitale behandling af både medicinske 
og kirurgiske (traumer) tilstande. Yderligere 
er der blevet plads til kapitler om såvel psykiatri 
som obstetrik, hvilket kan være af nytte specielt 
i tyndere befolkede områder.

Kapitlet om traumebehandling på 138 sider er 
hjørnestenen i bogen. Kapitlet er grundigt med 
beskrivelser af skadesmekanismer, symptomer, 
differential diagnoser, behandling og faldgru-
ber. ”Minimal volume resuscitation” beskrives i 
relation til væsketerapi, men man kunne ønske 
en dybere beskrivelse af vigtigheden af, samt 
muligheden for brug af intraossøse adgange i 
både børn og voksne patienter.

Der er en grundig gennemgang af håndterin-
gen af ”major incidents” efter den internationale 
MIMMS model (Major Incident Medical Ma-
nagement and Support), som anvendes i blandt 
andet England. Trods de nationale variationer 
i tilgangen til katastrofemedicin er det muligt 
at drage nyttige paralleller i forbindelse med 
håndteringen af det komplekse skadested.

Kapitlet om forgiftninger indeholder en lang 
liste med en let og oversigtlig gennemgang af 
de vigtigste forgiftninger med både symptomer 
og præhospital behandling.

Det er glædeligt at se et eget kapitel om præ-
hospital analgesi og anæstesi, hvor vigtigheden 
af god præhospital smertebehandling vægt-
lægges. Forskellige metoder til præhospital 
smertebehandling inkl. brugen af Fentanyl og 
Ketamin samt ledningsblok beskrives.

Indholdsfortegnelsen er omfangsrig men 
oversigtlig. Dette gør bogen til et let anvendeligt 
opslagsværk.

Bogen kan med fordel læses af læger, para-
medics og andre med interesse i præhospital 
medicin, som har brug for en lille oversigt, 
som alligevel formår at give en dybdegående 
beskrivelse af vigtige emner.

Per P Bredmose, Specialist Registrar in Prehospital Care 

London’s Air Ambulance, HEMS, London, UK

Denne boganmeldelse har tidligere været publiceret i 
Akuttjournalen (Scandinavian Journal of Trauma, Re-
suscitation and Emergency Medicine (Scand J Trauma 
Resusc Emerg Med 2007; 15: 23)

legAter
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt og fagligt under følgende 
former:
1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, som anerkendelse for et 
 originalt videnskabeligt arbejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats
2. Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, som har ydet en viden-
 skabelig indsats eller til anæstesiologer, som ønsker at studere specielle emner
3. Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af DASAIMs møder
4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere

Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til Dansk Selskab for Anæstesiologi 
og Intensiv Medicins Fond, att.: Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K. An-
søgningsfristen er 30. april og 30. september.

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

lippmann Fonden
Lippmann Fonden kan søges af personer, der måtte have brug for støtte til lægevidenskabelige 
og humanitære formål inden for anæstesiologien. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer, men 
ansøgningerne skal sendes til formanden for DASAIM. Uddelingen finder sted i forbindelse med 
den årlige Husfeldt-forelæsning. Der vil blive uddelt 1-4 portioner, primært til udgifter i forbin-
delse med uddannelse og studier i udland. Fondet støtter ikke rejseudgifter til kongresrejser og 
lignende, hvor man ikke er aktiv deltager. Ansøgningsfrist 1. oktober.

professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond af 23. august 1981
Fra ovennævnte fond kommer et beløb til uddeling i én eller flere portioner. Fonden yder støtte til 
yngre lægers forskning inden for anæstesiologien, dvs. anæstesi, intensive terapi, smertebehandling 
og præhospital behandling. Ansøgning sendes til overlæge Doris Østergaard, anæstesiologisk 
afdeling, Amtssygehuset i Herlev senest den 1. oktober. Uddelingen finder sted i forbindelse med 
DASAIM’s generalforsamling.

Holger og ruth Hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne. Støtte 
ydes primært til forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien eller 
til akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer. Legatet uddeles til enkeltpersoner eller 
institutioner i få portioner. Der foreligger ikke specielle ansøgningsskemaer, men ansøgning med 
kortfattet beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan, kortfattet curriculum samt oplysninger om 
evt. ansøgning om støtte fra andre steder. Ansøgning i 3 eksemplarer sendes til Holger og Ruth 
Hesses mindefond, c/o Inga Hesse Kovstrup, Brandsøvej 17, Skærbæk, 7000 Fredericia. Ansøg-
ningsfrist 1. oktober. Ansøgningsmaterialet vil blive behandlet fortroligt. Såfremt legatet tilfalder 
en anæstesiolog, finder uddelingen sted i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

læge Fritz Karners og hustru edith Karners fond
Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond til fremme og optimering af det operative 
patientforløb.

Fondens formål er at virke til fremme og optimering af det operative patientforløb ved at yde 
støtte og bistand til forskning og behandling med speciel interesse i smertereduktion, nedsættelse 
af rekonvalescens, reduktion i komplikationer, samt tidlig hjemsendelse fra hospital. Uddeling af 
disponibelt beløb i henhold til fundatsen sker efter bestyrelsens skøn én gang årligt med uddeling 
af legatet i forbindelse med DASAIMs årsmøde. Ansøgningsfrist er 12. oktober 2007. Ansøgning 
sendes i fire eksemplarer til: Ledende overlæge, dr.med. Claus Lund, anæstesiafdelingen 532, 

Hvidovre Hospital, 2650 Hvidovre. 
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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 anæ-
stesidybde. 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 blod-
gennem-strømning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi. Anvendelse af moderat hyperventilation ved neurokirurgiske ind-
greb 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 rappor-
teret 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 pædi-
atriske 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 pati-
enter fik også signifikante stigninger i serum kreatinkinase niveauerne og i nogle tilfælde ændring i sammensætningen af urinen med myoglo-
binuria. På trods af symptomligheder med malign hypertermi viste ingen af disse patienter tegn eller symptomer på muskelrigiditet eller hyper-
metabolisk 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-absor-
berkalken udtørres. En uventet forsinkelse i stigning af inspireret sevoflurankoncentration eller et uventet fald af inspireret sevoflurankoncen-
tration sammenlignet med fordamperens indstilling kan være tegn på overophedning af CO2-absorberkalk-dåsen. Hvis det behandlende perso-
nale 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.laegemid-
delstyrelsen.dk eller rekvireres hos Abbott Laboratories A/S, Smakkedalen 6, 2820  Gentofte. Telefon 39770000. Fax 39770199.
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6. thoraxanæstesiologiske Symposium
❛organprotektion❜

Fredag den 4. april 2008, kl. 13.00-18.00 i esbjerg
program og nærmere information følger

efter symposiet er der festmiddag på Hotel Britannia, esbjerg

lørdag den 5. april afholdes
Årsmøde i Dt - Danske thoraxanæstesiologer fra kl. 09.00-12.00

Den kontaminerede
og forgiftede patient

3.-4. december 2007
Bernstorffs Slot, Charlottenlund

Formål
Med kurset ønskes det at sætte relevante faggrupper i stand 
til at modtage og behandle patienter kontaminerede med 
biologiske, kemiske eller nukleare agens. Gennemgå stan-
darderne for det daglige beredskab i relation til Sundhedssty-
relsens anbefalinger. Ydermere vil kurset tjene som et forum 
for at udveksle erfaringer mellem personale, der står som 
daglige ledere af det lokale beredskab.

Målgruppe
Alle faggrupper (læger, sygeplejersker, skadestuesekretærer, 
portører, fysikere og bioanalytikere), der arbejder med modta-
gelse og håndtering af kontaminerede og forgiftede patienter. 

Pris
2.550 kr. incl. kaffe, frokost og kursusmateriale (incl. CD rom 
med litteratur og præsentationer samt beskyttelsesdragter). 
Kurset er gratis for deltagere fra Region Hovedstaden, idet 
Regionen betaler kursusgebyret.

Deltagerantal
Max. 40.

Tilmelding
Senest den 16. november 2007 til sekretær Gitte Blom på 
gitte.blom@rh.regionh.dk.
Deltagere fra kommende akuthospitaler vil blive prioriteret 
højest.
Deltagerne vil senest den 20. november få at vide, om de er 
optaget på kurset, hvorefter tilmeldingen er bindende.

Kursusledelse
Afdelingslæge Steen K. Barnung, leder af Rigshospi-
talets antidotberedskab.

Undervisere
Specialister fra relevante fagområder, primært 
speciallæger og repræsentanter fra Beredskabssty-
relsen.

Sekretariat
Anæstesi- og operationsklinikken
HovedOrtoCentret 4231, Rigshospitalet
Sekretær Gitte Blom
Tlf.: 3545 3474, fax: 3545 2950
mail: gitte.blom@rh.regionh.dk
Hjemmeside: www.anop.rh.dk



Outcome rapport henter data fra CISTM 
notatmodul og præsenterer det let og 
overskueligt. 

Outcome rapport er et samlet overblik 
over alle patientdata.

Outcome rapport giver et totalt 
overblik over behandlingsresultater, 
afdelingsaktiviteter, kvalitets-
indikatorer, DRG registrering og 
kapacitet – genereret direkte fra 
CISTM databaser. 

Outcome rapport kan bygges på alle 
parametre i databasen; et redskab til 
faglig udvikling af specialet. 

Outcome rapport giver allerede nu 
ensartet dokumentation på ni af landets 
hospitaler på tværs af regioner. 

Daintel CISTM sikrer ikke kun en faglig og 
nøjagtig patientjournal-registrering, men 
støtter brugeren med beslutningsstøtte, 
diagnoser, defi nitioner og protokoller 
udviklet i samarbejde mellem afdelinger 
på tværs af regioner i form af MAB*

»Fordi viden er sundhedsvæsenets 
største  ressource«

* (Medical advisory board består af læger og 
klinikchefer der som brugere af CIS er med 
til at udvikle fremtidens viden i det danske 
sundhedsvæsen).

Et notatmodul 
burde levere mere 
end blot en journal...

Daintel ApS

Rued Langgaardsvej 7, 5te
DK-2300 Kbh S
Tlf: 7027 4470
info@daintel.dk

www.daintel.com

Daintel blev kåret i Edisson Pris 
2007*, som en af Danmarks 

mest lovende IT virksomheder. 
*organiseret af Computer World 

og CapGemini
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patienten med shock

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

tilmelding senest d. 15. oktober �007 til afdelingslæge
Per Martin Bådstøløkken via e-mail: permartin@dadlnet.dk 
efter ”først til mølle” princippet (max. 70 deltagere). 

program
Indledning og velkomst
Afdelingslæge Carsten Tollund, Rigshospitalet

Kredsløbets fysiologi 
Overlæge Bjarne Sonne, anæstesiologisk afdeling, Glostrup Hospital

Hæmodynamisk monitorering
Læge Jonas Nielsen, anæstesiologisk afdeling, Gentofte Hospital

Blødning og hypovolæmisk shock
Professor, overlæge, dr.med. Niels H. Secher og
Afdelingslæge 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

Kursus ved 
Foreningen af
Yngre Anæ

stesiologer

Kurset er pointgivende ved ansøgning til hoveduddannelsesstilling



12,1" / 17" farve TFT skærm og 
touch-screen.

Udstyret med moderne Lithium-ion
batteri for op til 2 timers batteridrift.

Designet til voksen, børn og 
neonatale patienter.

Fleksibel konfiguration med op til 5
parameter moduler - med udvidelse
op til 13.

Avanceret teknologi med modulær
opbygning f.eks. BIS og Spirometri
osv. muligheder for RM (Respirations
Mekanik), ICG, BIS, osv.

Nem betjening og attraktiv pris.

Stærk datahukommelse: bl.a. 
24-timers »full disclosure«.

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

www.dameca.dk



Fredag d. 25. Januar 2008
Blok 1 - Hæmodynamisk monitorering
  Echocardiography v/ Erik Sloth
  Invasive Monitorering v/ Richard Beale, London

Blok 2 - neurointensiv
  Critical Illness Polyneuropati v/ annonceres senere
  Subarachnoidal Hemorrhage v/ annonceres senere

Blok 3 - Det akut dårlige barn
  Det neonatale barn v/ Hanne Ravn, Skejby
  Det lidt større barn v/ Kaare Lundstrøm, Rigshospitalet

Fredag aften afholdes middag, hvor ledsagere er velkomne

Lørdag d. 26. Januar 2008
Blok 4 - Case-story
  v/ Else Tønnesen og Marianne Simonsen, Århus

Blok 5 - transfusionsstrategier på intensive afdelinger
  v/ Pär Johansson, Rigshospitalet

Blok 6 - De 3 professorer
  v/ Palle Toft, Else Tønnesen og Anders Larsson

progrAM

TiLmeLding: Pr. e-mail til Tina Calundann på sekretariat@dasaim.dk 
 Tilmeldingen er bindende og registreres som tidspunktet, hvor 
 mødeafgiften er indbetalt. Der er begrænset deltagerantal.

mødeaFgiFT: Deltager uden ledsager: kr. 1.700,- 
 Deltager med ledsager til middag: kr. �.�00,-. 
 Beløbet bedes indbetalt på bankkontonr.: 7670 1666���. 
 HuSK at opgive navn, adresse og e-mailadresse ved indbetalingen! 

SidSTe FriST: Tilmelding og indbetaling senest mandag d. 1�. november �007. 
 Mødeafgiften inkluderer mødedeltagelse, overnatning i 
 enkeltværelse (deltager u/ledsager) eller dobbeltværelse
 (deltager m/ledsager), måltider og middag fredag aften. 
 Antallet af værelser på Hindsgavl Slot er begrænset og fordeles i 
 den rækkefølge, mødeafgiften modtages. Deltagere, der ikke får 
 værelse på Hindsgavl, vil blive indlogeret på hotel i nærheden.

YderLigere inFo: Fås hos Kurt Espersen på 
 kurtespersen@dadlnet.dk / sekretariat@dasaim.dk tlf. �545 660�.

Rejselegater
Intensiv Symposium �008 uddeler 

igen 3 rejselegater á 10.000 kr. til 

yngre anæstesiologer med interesse 

i intensiv medicinsk terapi. 

Legaterne vil blive uddelt til personer, 

der eksempelvis skal præsentere 

forskningsresultater i udlandet eller 

skal tilegne sig ny viden på området 

med behov for længere varende 

udenlandsophold.

En motiveret ansøgning bedes 

indsendt til lægechef 

Kristian Antonsen, 

Anæstesiologisk Enhed, 

Nordsjællands Hospital, Hillerød, 

Helsevej �, �400 Hillerød 

inden 1. januar �008.

Legaterne uddeles fredag aften 

under Intensiv Symposium �008, 

hvorfor deltagelse i symposiet vil 

være ønskværdig. 
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Den BløDenDe pAtIent
Kursus ved Foreningen af yngre Anæstesiologer

Formål: At give indblik i patofysiologiske aspekter i behandlingen af 
 kirurgiske og kritisk syge patienter med blødning, samt at give 
 et kendskab til diagnostik og behandling af disse 
 patientkategorier i praksis.

Sted: Rigshospitalet, Auditorium 1

tid: 5. marts �008 kl. 10.00-17.00

pris: FYA-medlemmer: �50,00 kr.
          Ikke-medlemmer: 500,00 kr.
          Prisen inkluderer frokost og øvrig forplejning

tilmelding:  Senest d. 1. Februar �008 til kasserer i FYA, 
 Per Martin Bådstøløkken, e-mail: permartin@dadlnet.dk efter 
 ”først til mølle” princippet (max. 100 deltagere)

program: Indledning og velkomst
 afdelingslæge Carsten Tollund, AN-OP, ABD, Rigshospitalet

 Koagulationssystemets opbygning 
 overlæge Pär Johansson, Transfusionsmedicinsk Enhed, 
 Rigshospitalets Blodbank

 Funktionel hæmostase 
 overlæge Pär Johansson, Transfusionsmedicinsk Enhed, 
 Rigshospitalets Blodbank

 patienten med kirurgisk blødning
 Forberedelse til kirurgi– har du en plan?
 overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Koagulationslaboratoriet, 
 Gentofte Hospital

 Rationel blodkomponentterapi
 læge, ph.d., Jakob Stensballe, Transfusionsmedicinsk Enhed, 
 Rigshospitalets Blodbank

 Fibrinolyseinhibitorer og aktiveret faktor VII (NovoSeven®) 
 læge, ph.d., Jakob Stensballe, Transfusionsmedicinsk Enhed,
 Rigshospitalets Blodbank

 DIC og andre patologiske blødningstilstande
 Diagnostik
 overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Koagulationslaboratoriet, 
 Gentofte Hospital

 Behandling
 overlæge, professor, dr.med., Lars Heslet, ITA 4131, 
 Rigshospitalet

 Diskussion og konklusion

DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen

bestyrelsen@dasaim.dk  

Anæstesiudvalget 
anaestesi_udv@dasaim.dk  

Børneanæstesiudvalget  
boerneanaestesi_udv@dasaim.dk  

efteruddannelsesudvalget 
efterudd_udv@dasaim.dk  

Intensiv medicin udvalg 
intensiv_udv@dasaim.dk  

It udvalg 
it_udv@dasaim.dk  

Kronisk smerteudvalg 
kronisk_smerte_udv@dasaim.dk  

neuroanæstesiudvalg 
neuroanaestesi_udv@dasaim.dk  

obstetrisk anæstesiudvalg 
obstetrik_udv@dasaim.dk  

postmaster 
postmaster@dasaim.dk    

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)



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

Ultiva – fra operationsstue 
til intensivafdeling

NY INDIKATION

Nu kan Ultiva anvendes som smertestillende 

i forbindelse med respiratorbehandling.

GlaxoSmithKline Pharma A/S
Nykær 68, 2605 Brøndby
Tlf: 3635 9100
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