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Kære medlemmer

Tak for årsmødet. Det hele klappede takket være den store indsats fra or-
ganisationskomite og hjælpere, men også på grund af JER, medlemmerne, 
der møder talstærkt op og diskuterer og spørger. 

Men kom nu ud af blækhuset, både det faktiske og det virtuelle. Indlæg 
til både hjemmesiden og DASINFO er meget velkomne. Og uden stof fra 
JER dør bladet ligeså stille.

Det kommende år vil blive præget af bestræbelserne på at udvide uddan-
nelseskapaciteten indenfor vores speciale, af specialebeskrivelsens endelige 
udformning og betydningen heraf, af den mærkværdige kombination af pri-
vatisering og centralisering af sundhedsvæsenet, af ESA-møde i København 
til sommer og måske først og fremmest af den nye politiske situation med en 
ny og uerfaren sundhedsminister i kombination med en ny, men særdeles 
erfaren finansminister. Det bliver ikke nødvendigvis lettere.

Med alle gode ønsker for 2008 forbliver jeg

Eders hengivne Redacteur
Torben Callesen
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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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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



Modtager af
NOVO NORDISK’s

INNOVATIONSPRIS 2007

Novo Nordisk havde igen gjort det muligt for os at indstifte en pris i forbindelse med fremlæggelse af viden skabelige arbejder 
(foredrags-/posterkonkurrencen) på årsmødet i 2007.

Prisen blev givet til en yngre forsker, som havde fremsendt et videnskabeligt bidrag til præsentation på DASAIMs årsmøde 
2007 og, som udmærker sig ved innovativ tankegang i den videnskabelige hypotese, metode og/eller præsentation af data.

Novo Nordisk’s Innovationspris blev overrakt under festmiddagen d. 9. november 2007 til

Eske Kvanner Aasvang

for projektet:

Den analgetiske effekt af sår instillation af oprenset Capsaicin på postherniotomi smerte 
– et dobbelt blindet randomiseret, placebo-kontrolleret studie

... og prisen gik til ...



OxiPen®- Puls Oximeter

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

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

Det mest alsidige "patient til patient"
puls oximeter til spot check 
og kort tids monitorering

Lille i Størrelse
Stor i Anvendelse 

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

SoftTip® large

FingerClip small

SoftTip® medium

FingerClip large
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reFerAt FrA DASAIMs 
59. orDInære generAlForSAMlIng
København den �. november �007
1. valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Bent Husum som diri-
gent, hvilket godkendes med akklamation. 
Bent Husum konstaterer, at generalfor-
samlingen er indkaldt i overensstemmelse 
med vedtægterne.

2. Formandens beretning
Hans Kirkegaard supplerer den skriftlige 
formandsberetning med, hvad der er sket i 
efteråret siden den skriftlige beretning blev 
skrevet. Herefter følger lidt om fremtiden:

Allerførst vil jeg imidlertid gerne infor-
mere om, at siden sidste generalforsamling 
er følgende medlemmer afgået ved døden: 
Søren Fisher Christensen, Harry Rask, Kjeld 
Gufler, John Gry og Bjørn Ibsen.

Vi plejer i denne situation ikke at frem-
hæve nogen frem for andre. Men der er 
dog alligevel et navn, som lyser specielt 
klart og tydeligt, og det er æresmedlem 
Bjørn Ibsen. Han var et lys og uden ham 
og de andre ”store gamle” var vi måske 
slet ikke her i aften. I herværende og 
kommende nummer af DASAINFO kan I 
læse mere om denne for vort speciale så 
betydende mand. Men alle er lige for deres 
gud, så lad os rejse os og i stilhed mindes 
Søren, Harry, Kjeld, John og Bjørn.

Specialegennemgangen
Det, der har fyldt mest her i efteråret er 
fortsat specialegennemgangen. Første 
udgave af specialerapporten er nu færdig 
efter 5 møder i Sundhedsstyrelsen og tal-
rige omskrivninger. Rapportens videre vej 
i systemet ser herefter således ud: Den 30 
sider lange rapport skal danne grundlag 
for en specialeudmelding fra SST. Den har 
vi ikke set endnu. Rapporten skal herefter 
igennem den regionale baggrundsgruppe, 
som består af forskellige regionale plan-
lægningsarbejdere heriblandt personer 
med lægefaglig uddannelse. Til sidst skal 
den så i det rådgivende udvalg for specia-
leplanlægning. Her sidder Jesper Fisker  

for bordenden, desuden er der repræsen-
tanter fra regionerne og ministeriet samt 
Dansk Medicinsk Selskab. Her har vi en 
repræsentant tæt på, idet Jakob Trier Møl-
ler er suppleant for en af de fire repræsen-
tanter, DMS har udpeget til udvalget. Der 
er således lang vej endnu før rapporten er 
færdig og meget kan ske. Den endelige 
rapport vil formodentlig påbyde en cen-
tralisering inden for flere områder. Jeg 
bruger ordet ”påbyde”, for med den nye 
sundhedslov, er det SST, der bestemmer 
rammerne for de højt specialiserede funk-
tioner. I modsætning til hovedniveauet, 
hvor de kun kan rådgive. Når rapporten 
kommer, er der måske en del der vil sige, 
at de små områder, så som behandling 
af kroniske smerter, fylder for meget i 
forhold til pladsen i klinikken. Det kan 
da også godt være, men dels er det for-
holdsvis nye områder - og områder, der 
grænser op til andre specialer, så jeg tror, 
det er godt at få dem vel beskrevet. Om-
vendt er et af de store områder, intensiv 
terapi, formået beskrevet så præcist, at 
det fylder relativt mindre. Jeg synes det 
er en god og lærerig proces der foregår 
ved gennemgangen. Ind imellem har vi 
nok følt os trukket lidt rundt i manegen 
af SST, som op til flere gange har ændret 
på opbygningen af rapporten. Bortset fra 
SSTs læringsproces, som vi har været en 
del af, har det mest frustrerende været at 
erfare, hvor eklatant lidt evidens der findes 
med hensyn til patientvolumen i forhold 
til kvalitet og opbygning af de forskellige 
organisatoriske enheder. Hvad der end 
bliver besluttet i den sidste ende, vil jeg 
derfor håbe, at man får tænkt nogle gode 
evalueringsundersøgelser og forsknings-
projekter ind.

Dansk Anæstesi Database
I forlængelse af specialegennemgangen 
med den manglende evidens og de mang-
lende oplysninger om procedurer, diag-

noser, tider og antal, falder tankerne på 
DAD. Det er bestyrelsens vision og håb, 
at velfungerende databaser i fremtiden kan 
skaffe os mange af de informationer, som 
vi står og mangler her under specialegen-
nemgangen.

Lige nu er DAD imidlertid lidt under 
pres. På de enkelte afdelinger øges do-
kumentationskravene, og DAD er derfor 
her i konkurrence med mange andre regi-
strerings- og databasesystemer. Det øger 
indtastningsarbejdet hos personalet, som 
i forvejen gerne skal strømline produk-
tionen. På den elektroniske software- og 
hardwareside er der også overbelastning. 
KMS (klinisk målesystem), der registrerer 
og behandler data, er under opgradering 
og presset på grund af nye opgaver og 
større datamængder. Den nye DAD3 ver-
sion er derfor endnu ikke kommet i drift, 
og er lidt uforskyldt kommet i søgelyset. 
DAD3 har faktisk ikke haft mulighed for 
at vise sine kvaliteter og blive objektivt 
vurderet på grund af de ovenfor nævnte 
udenomsproblemer.

DADs styregruppe er imidlertid optimi-
stiske og arbejder hårdt for at få tingene på 
plads. Det er også nødvendigt, for specialet 
har efter min mening meget brug for en 
database, der kan levere landsdækkende 
information om de forskellige ydelser og 
kvaliteten af samme. Vi skulle gerne stå 
med bedre forudsætninger, næste gang 
vi skal endevende vores speciale. Så min 
opfordring vil være: Støt op om DAD, og 
de andre databaser, som er på vej inden for 
specialet, vi har hårdt brug for dem!

Propofol og ikke-anæstesiologer
Skal ikke-anæstesiologer have lov til at 
bruge propofol for eksempel til en gastro-
skopi? - lød et spørgsmål, sendt ud som 
medlemsmail. Der udspandt sig en kort, 
men hektisk debat, og cirka 25 svarede 
tilbage til undertegnede. Der foreligger 
således et temmelig stort, tavst flertal, 
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idet mailen må formodes at være gået ud 
til mindst 700 medlemmer. Af de 25 der 
svarede, var der et lille flertal, som gik ind 
for, at propofol kunne bruges af ikke-anæ-
stesiologer, forudsat en behørig oplæring 
og kvalitetssikring. Der var således et min-
dretal, der mente, at kun anæstesiologer 
bør anvende propofol og en lille gruppe, 
som ikke gav noget klart svar.

Meningerne er således delte og proble-
matikken trænger sig på. Vi er dog ikke 
så langt fremme i diskussionen som for 
eksempel i Sverige, hvor der er mange 
ikke anæstesiologer, der bruger propofol 
til forskellige former for skopi og, som 
kan præsentere lange lister af vellykkede 
propofol-sederinger. Men bare vent, den 
udvikling vil hurtigt komme i Danmark 
også. Man kan som sagt sige: ”Stop med 
det der, det er livsfarligt” eller også, ”Ja, I 
må godt, men I skal lære at håndtere stof-
fet og kvalitetssikre først”. En anden hold-
ning, som jeg har set fremført i en leder 
i Anesth Analg, lyder: Anæstesiologerne 
kan skrige og råbe stop nok så meget, 
men praksis med ikke-anæstesiologer, der 
sederer med propofol, vil fortsætte uanset. 
Det er derfor af hensyn til patienterne 
bedst, at gå ind i problematikken og styre 
udviklingen og uddannelsen. Vi har dis-
kuteret emnet i bestyrelsen, og også her 
var meningerne delte. Konklusionen blev, 
at det er en opgave for anæstesiudvalget, 
der vil arbejde med en rekommandation 
og komme med et udspil til bestyrelsen. 
Det er ikke meningen, at vi skal diskutere 
problemet nu, men jeg vil gerne opfordre 
jer til at tænke over tingene og eventuelt 
diskutere emnet hjemme på jeres respek-
tive afdelinger.

Fagområdet ”akut medicin”
Med den nye sundhedslov og Sundheds-
styrelsens akutrapport er der lagt op til 
dannelsen af akutmodtagelser med et 
stort indtag af patienter. Næste skridt i 
den proces er beskrivelse af et fagområde 
for akutmedicin med tilgang fra forskellige 
specialer. Initiativet ligger imidlertid hos 
DMS. Grunden til, at jeg tager det op her 
er, at fagområdet vil komme til at indeholde 
anæstesiologiske elementer og grænse op 
til det anæstesiologiske speciale. Selska-

bets holdning er, at vi gerne vil deltage i 
arbejdet på lige fod med de øvrige spe-
cialer, både hvad angår det faglige og det 
organisatoriske. Vi mener imidlertid ikke, 
at akutlægerne, eller hvad navnet nu bliver, 
skal være små anæstesiologer. Luftvej-
håndtering, for eksempel, bør fortsat være 
en anæstesiologisk specialopgave. Som 
sidebemærkning kan jeg tilføje, at jeg som 
bestyrelsesmedlem i DMS er tovholder for 
den videre proces omkring beskrivelsen 
af fagområdet. Planen er, at nedsætte en 
styregruppe, der skal udarbejde et kom-
missorium for en arbejdsgruppe, der ud-
peges fra de videnskabelige selskaber af 
styregruppen og, som skal udarbejde den 
egentlige fagområdebeskrivelse. Jeg vil 
gerne pointere, at der er ingen, blandt de 
specialebærende selskaber, der går ind 
for et egentligt speciale i akut medicin. 
Kommentarer er velkomne.

SSAI
Her i efteråret eller høsten, som man siger 
i Norge og Sverige, blev der afholdt en stor 
og vellykket SSAI kongres i Gøteborg. I 
forbindelse med kongressen afholdes der 
SSAI generalforsamling. Der blev på gene-
ralforsamlingen vedtaget en del mindre og 
fornuftige vedtægtsændringen. Derudover 
blev loven om at stemme pr. fuldmagt sat til 
afstemning. De danske SSAI repræsentan-
ter har hele tiden holdt på, at eftersom alle 
umuligt kan deltage i generalforsamlingen, 
må det være en demokratisk ret at kunne 
stemme ved fuldmagt. Lovteksten blev da 
også fastholdt således, at det fortsat er 
muligt at stemme ved fuldmagt. Flertallet 
blev afgjort ved, at en del danske deltagere 
havde fuldmagtsstemmer med.

WFSA
DASAIM er medlem af World Federation 
of Societies of Anaesthesiologists og be-
taler kontingent til organisationen. De 
fattige lande har imidlertid svært ved at få 
denne del af deres medlemskab på plads. 
Bestyrelsen har derfor besluttet at be-
tale kontingentet for Guatemala og Costa 
Rica. Det drejer sig om ca. 5.000 kr. Vores 
norske kolleger vælger at støtte de under-
udviklede lande ved at bruge 30 – 40.000 
kr. årligt på at sende undervisere ud til 

disse lande. Vi kunne overveje at gøre 
det samme; men da vi for tiden bruger alt 
vores overskud på forskningen, ville disse 
investeringer gå fra forskningspuljen, så 
den beslutning er ikke ligetil. Tilkendegi-
velser ønskes.

Forskningsinitiativet
Sidste år uddelte vi kr. 200.000 og i år går 
selskabets overskud igen til forskningen. 
Jeg håber, at vi i de kommende år også vil 
være i stand til at generere et overskud, 
der kan komme forskningen til gode.

Fremtiden
I forsommeren 2008 skal der afholdes ESA 
kongres i København. Det bliver den stør-
ste begivenhed inden for europæisk anæ-
stesi det år, og jeg håber, at rigtig mange 
danskere vil være med. Kongressen afhol-
des i Bella Centeret, og vi forventer 5.000 
– 7.000 deltagere. Dronningen er protektor 
for kongressen, og hvis vi er heldige, vil 
hun også overvære åbningsceremonien. 

I forsommeren 2009 afholdes i Odense 
en anden stor begivenhed inden for vores 
speciale nemlig den 30. SSAI kongres.

Således afholdes der to store anæste-
sikongresser i DK to år i træk. Det har 
medført, at vi i bestyrelsen har beslut-
tet at reducere årsmødet 2009 til et en-
dags-arrangement med et videnskabeligt 
dagsprogram og generalforsamling om 
aftenen. Det er vores vurdering, at hver-
ken sponsoraftaler eller deltageraktivitet 
kan bære tre store anæstesimøder inden 
for 1½ år.

I stedet har vi valgt, at gå ind i et nær-
mere samarbejde med SSAI organisa-
tionskomiteen i Odense. Denne model 
blev prøvet i Gøteborg og fungerede godt. 
Vi (repræsentanter fra bestyrelsen) og 
organisationskomiteen har allerede haft 
det første møde og arbejder på en sam-
arbejdsaftale.

Specialets fremtid
På den føromtalte kongres i Gøteborg 
overværede jeg forelæsninger af hen-
holdsvis Ronald D. Miller og Sven Erik 
Gisvold. Begge forelæsninger omhandlede 
specialets fremtid. Miller så et perspektiv 
med mange højteknologiske maskiner og 
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robotter, som måske næsten ville gøre 
anæstesiologen overflødig, den del er jeg 
måske ikke så bekymret for. Han talte 
desuden om, at vi var vores egen værste 
fjender, og at splittelse truede specialet. 
Det vender jeg tilbage til. Jeg hæftede mig 
derudover ved to udsagn/ting, som han 
mente ville være med til at bære specialet 
igennem. Det ene var ”research”. Hvis vi 
holder fast i og videreudvikler forsknin-
gen, vil dette udgøre en solid platform 
for specialets fremtid. Derudover mente 
han, at vi skulle være ”predators”, rovdyr, 
som kastede sig over nye eller forsømte 
områder og gjorde dem til en del af spe-
cialet. Jeg kan sagtens se pointen i hans 
udmeldinger og kan som eksempel næv-
ne hele det perioperative område som et 
jagtområde for et anæstesiologisk rovdyr. 
Gisvold var ligeledes bekymret for split-
telse indenfor specialet: ”United we stand 
– divided we fall?” - spørger han i en artikel 
i det norske selskabs blad. Tendenserne 
inden for sygehusarkitekturen med spe-
cielle ”huse” for de enkelte områder med 
tilhørende opsplitning af faget ser han 
som en potent trussel. Han erkender, at 
subspecialisering er nødvendig, men siger 
samtidig, at hvis vi ikke holder sammen 
trods subspecialiseringen, er specialet 
truet. Jeg har to pointer med at fremføre 
disse holdninger. Den første går på, at jeg 
er enig i udtalelserne og derfor gerne vil 
bære dem frem til diskussion. Den anden 
går på etableringen af en ”task force” til 
at arbejde med strategi og visioner for 
det anæstesiologiske speciale. I USA 
er der allerede etableret en sådan ”task 
force” under ledelse af Ronald Miller, og 
i Skandinavien er Svend Erik Gisvold og 
SSAI præsidenten Eldar Søreide begyndt 
at tale om etablering af en skandinavisk 
”task force”. Et initiativ, som jeg mener, 
vi danske anæstesiologer skal støtte og 
deltage i.

Dinosaur
En dinosaur er et forhistorisk kæmpedyr. 
I min tidsregning er forhistorisk tid den 
periode, der ligger før den dato, jeg blev 
formand for selskabet. Således skal vi i 
dag tage afsked med tre dinosaurer fra 
”forhistorisk” tid, Ulla, Anne og Kurt. I var 

allerede gamle i bestyrelsen, da jeg kom 
ind, og nu siger I så farvel, og selskabet 
siger farvel og mange tak. I har alle på hver 
jeres måde fået jeres synspunkter igennem 
i bestyrelsen og sat jeres umiskendelige 
præg på selskabets profil gennem mange 
år. Jeg håber I fortsat vil holde fanen højt, 
være opinionsdannere og deltage i selska-
bets arbejde. Tak.

Så er der selskabets tro støtter fra orga-
nisationskomiteen og sekretariatet, Tina, 
Gitte, Jørgen og Jakob. Tak for endnu et år 
med godt samarbejde. 

Der er mange andre aktive i udvalg og 
grupper, som er med til at fremme selska-
bets interesser og derfor også fortjener en 
tak for indsatsen. Endelig er der landets 
anæstesiafdelinger, som lukker ned for 
aktiviteten og sender deres medarbejdere 
til årsmødet, selskabets flagskib, tak til 
landets anæstesiafdelinger. 

Til sidst vil jeg foreslå, at vi diskuterer 
og kommenterer beretningen punktvis og 
overgiver hermed ordet til dirigenten.

Ordet gives tilbage til Bent Husum, som 
efterlyser kommentarer til og synspunkter 
på de i formandsberetningen behandlede 
emner.

Lynge Kirkegaard ser emnet ”propofol” 
fra den vinkel, der handler om mangel på 
anæstesiologisk arbejdskraft og mener, 
at man er nødt til at være åben overfor 
opgaveglidning. Hermed menes åbenhed 
overfor, at andre grupper påtager sig de 
opgaver, som anæstesiologerne tidlige-
re mente var inden for deres domæne. 
Lynge Kirkegaard sammenligner i øvrigt 
til brugen af f.eks. Haldid i forbindelse 
med gastroskopier o.lign., som engang 
blev anset som ”hellige”, anæstesiologi-
ske stoffer. Lynge mener at der, under 
ansvarlige og veltilrettelagte vilkår, er en 
fordel i at lægge visse rutineopgaver ud 
til andre personalegrupper således, at der 
frigøres tid til de opgaver, der er interes-
sante i det anæstesiologiske fag. Samme 
princip kunne også anvendes indenfor 
f.eks. anæstesiologisk prætilsyn – nogle 
af informationsopgaverne i denne forbin-
delse kunne måske med fordel lægges 
ud til specialuddannede anæstesisyge-
plejersker.

Susanne Wammen er positivt indstil-
let overfor opgaveglidning, men ser et 
problem i forbindelse med udarbejdelse 
af retningslinier for, at andre faggrupper/
specialer skal anvende anæstesimidler. Så 
længe anvendelsen af midlerne foregår in-
hospitalt findes der et back up-system, som 
sikrer, at der relativt hurtigt kan være en 
anæstsiolog til stede er problemet ikke så 
stort, men hvis midlerne anvendes i f.eks. 
speciallægepraksis af ikke-anæstesiologer 
er kravene til brugen langt vanskeligere 
at definere.

Mogens Skadborg er uenig i, at patienter-
ne skal gives propofol af andre faggrupper 
for, at anæstesiologerne skal kunne lave 
noget andet. Patienterne skal behandles 
forsvarligt og det skal i givet fald dokumen-
teres, om det er af hensyn til patienterne, 
at midlet gives af andre end anæstesio-
loger eller om patienterne er bedre tjent 
med at vente på at blive behandlet af en 
anæstesiolog.

Hans Kirkegaard takker for de fremførte 
synspunkter og gør opmærksom på, at der 
på DASAIMs hjemmeside er et debatfo-
rum om emnet og, at anæstesiudvalget 
behandlet emnet.

Erika F. Christensen takker for for-
mandsberetningen og sætter især stor 
pris på de mange faglige og fremadrettede 
emner deri. Vedrørende fagområdet ”akut 
medicin” støtter Erika bestyrelsens kurs 
og mener, at fagområdet skal beskrives 
og, at anæstesiologernes rolle skal være 
meget betydende. 

Hans Henrik Bülow henviser til den 
skriftlige beretning, hvoraf det fremgår, 
at ”… sundhedsmyndighederne i nogle 
tilfælde vælger at søge rådgivning uden 
om de videnskabelige selskaber og spe-
cialerådene”. F.eks. i forbindelse med Life-
kampagnen er dette stærkt bekymrende, 
idet det forventes at afdelingerne stiller 
ressourcer til rådighed uden at der tilfø-
res nye. Den faglige stolthed mangler og 
DASAIM bør meddele, at ”vi kan det her i 
forvejen” og gøre klart overfor sundheds-
myndighederne, at den slags initiativer 
skal udføres bedre en anden gang.

Hans Kirkegaard er helt enig i oven-
stående og vil fremover holde fast i, at 
de videnskabelige selskaber skal være 
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et naturligt led når der søges rådgivning 
så tingene kommer til at fungere ordent-
ligt. 

Lynge Kirkegaard pointerer, at det er 
et spørgsmål om, hvad der skal priorite-
res. Det personale, der yder en fantastisk 
præhospital indsats ”ude på vejene” mang-
ler reelt set på operationsstuerne. Dette 
kunne afhjælpes noget ved føromtalte 
opgaveglidning.

Anne Hansen informerer om, at DA-
SAIM i forbindelse med Operation Life har 
gjort Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
opmærksom på, at vi er stærkt utilfredse 
med at det forlyder, at DASAIM er blevet 
hørt i sagen, hvilket ikke er tilfældet. Flere 
anæstesiologer rundt om i landet har væ-
ret forespurgt, men det er ikke personer, 
der er udpeget af DASAIM. 

Anne Hansen mener ikke, at selskabet 
skal blande sig i de enkelte afdelingers 
anvendelse af ressourcerne. Det er op til 
lederne på de enkelte afdelinger at tage 
den diskussion op med pågældende direk-
tion om, hvorvidt man ønsker f.eks. at leve 
op til kravene i Operation Life.

Erika F. Christensen understreger, at når 
der er brug for en speciallæge i anæstesio-
logi præhospitalt til de dårligste patienter 
skal selskabet støtte dette. Der er i dag 
et problem i det første led i kæden, dvs. 
disponering af de rette ressourcer i for-
bindelse med alarmcentralen, og om der 
skal sendes lægebil og/eller ambulance. 
Under alle omstændigheder må det over-
ordnet fagligt set være sådan, at når der 
er en kritisk syg eller tilskadekommen 
præhospitalt skal det være en speciallæge, 
der sendes ud. I dag bruges der mange 
ressourcer på dette og det skyldes, at der 
skal disponeres meget bredt for at grup-
pen nås. 

Der er en anden problematik forbundet 
med at der i så stor udstrækning bruges 
anæstesisygeplejersker præhospitalt og 
det er, at de godt nok har en bred medi-
cinsk kompetence, men de er ikke vant til 
at arbejde ”uden for murene”. Ydermere 
er de ikke uddannet til på egen hånd at 
behandle kritisk dårlige patienter. 

Ole Nørregaard: Selskabet skal komme 
med fagligt begrundede, evidensbaserede 
rekommandationer på den ene side. På den 

anden side skal rekommandationerne også 
være realistiske og kunne anvendes i ”det 
virkelige liv” og der er det ikke selskabets 
opgave at tage stilling til, hvordan ressour-
cerne anvendes. Den opgave varetages 
lokalt med rådgivning fra specialerådene 
i de enkelte regioner. 

Berit B. Handberg tilslutter sig Erika’s 
holdning i forbindelse med fagområdet 
”akut medicin”. Der er ikke brug for et nyt 
speciale. Danmark har et velfungerende, 
verdensberømt system omkring de almen 
praktiserende læger og omkring de præ-
hospitale ordninger og når det generelle 
plan ikke længere kan klare problemerne 
præ – udenfor sygehusets mure – er der 
ikke brug for endnu en generalist, men 
for specialister.

Hans H. Christensen gør opmærksom 
på de logistiske problemer der kan være 
i f.eks. Region Midtjylland. Den akutte 
modtagelse i Holstebro bliver formentligt 
afviklet i løbet af kort tid og det medfører, 
at de, der bor længst væk vil have omkring 
100 km til den nærmeste akut-afd. Hvis 
de skal behandles af akutlæger bliver det 
vanskeligt at dække området med en ind-
satstid, der har nogen effekt. I dag er der 
udrykningsordninger fra Holstebro og 
Herning på skift og selv her er der pro-
blemer med at nå frem. Derfor fungerer 
det godt her med brug af anæstesisyge-
plejersker, der altid kan få rådgivning af 
en anæstesiolog. 

Troels M. Hansen synes også, at den 
faglige stolthed skal holdes højt og mener 
ikke, at det præhospitale område skal afgi-
ves til sygeplejersker. Er enig i, at der ste-
der i landet er logistiske problemer mht. 
lange afstande og mener, at det kan løses 
med de godt uddannede ambulancefolk, 
der er dygtige til at vurdere patienten og 
kan kalde en læge, hvis patienten forvær-
res eller har brug for, at lægen kører dem 
i møde. Der behøver således ikke at være 
en læge i alle ambulancer – de kan i stedet 
være centralt placeret.

Der er i dag 2 grupper som er trænet 
i præhospitalbehandling: Ambulancebe-
handlerne og ambulancelægerne, som 
er speciallæger i anæstesiologi – der er 
derfor ingen grund til at uddanne endnu 
en gruppe (sygeplejersker), idet målet må 

være, at den tilskadekomne ses tidligst 
muligt af en læge – også præhospitalt.

De ordninger, der indtil nu har fungeret 
under de vilkår, der var gældende ude i 
amterne, må lukkes ned og arbejdet skal 
om og gøres ordentligt med rådgivning 
fra DASAIM.

Hans Kirkegaard: Vi er nødt til som spe-
ciale at have en vision og visionen skal være 
”bedste standard”! Derudover er der for 
tiden nogle praktiske forhold med for lidt 
personale osv. og vi må på den baggrund 
indgå kompromisser for at få tingene til 
at fungere. Disse 2 ”spor” må i en periode 
køre parallelt indtil der er personale nok 
til at visionerne kan opfyldes.

Mads Koch Hansen vil hellere støtte ud-
dannelse af læger i den 3. verden frem 
for forskning, som Mads grundlæggende 
ikke mener, skal financierers via kontin-
gentmidler.

Hans Michael Betsch mener også, at 
selskabet bør bruge flere midler på at 
uddannelse af læger i 3. verden, hvilket 
der er et stort behov for – har selv flere 
gange undervist i Afrika og mener, at det 
gør en stor forskel, idet denne form for 
støtte udgør en vedvarende hjælp.

Niels Juul: Selskabet kunne også over-
veje at indføre et ekstra kontingent på ca. 
kr. 30,- der kunne være med til at financiere 
ovennævnte. 

Mogens Skadborg: Vedrørende strate-
gien for anæstesiologien i Skandinavien er 
det utroligt vigtigt, at bestyrelsen arbejder 
videre med emnet. Når der arbejdes med 
en sådan strategi er det afgørende, at der 
tages fat på såvel det faglige som det or-
ganisatoriske, herunder også forholdet til 
de politiske beslutningstagere.

Hans Kirkegaard informerer om, at det 
i bestyrelsen har været diskuteret, om 
der skal indføres princippet en ”president 
elect”, altså en formand, der er valgt et år i 
forvejen således, at det på forhånd er klart, 
hvem der afløser formanden når denne går 
af. Ligeledes har det været diskuteret om 
der skulle være en formand ”post elect”, 
dvs. om formanden skal blive siddende 
yderligere 1 år. Begge dele for at skabe 
kontinuitet og for at lette overgangen. Be-
styrelsen var ikke for, at formanden skal 
sidde post elect, men princippet ”president 
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elect” overvejes stadig og der efterlyses 
kommentarer og synspunkter fra general-
forsamlingen hertil.

Der er ingen kommentarer til ovennævn-
te og formandens beretninger vedtages.

3. Beretninger fra udvalg og 
arbejdsgrupper
Supplerende kommentarer og spørgsmål 
til samt godkendelse af de enkelte udvalgs 
skriftlige beretninger (nedenfor er kun 
medtaget de udvalg, hvortil der var sup-
plerende kommentarer o.lign.):

Obstetrisk anæstesiudvalg
Ulla Bang fortæller, at der nu er planlagt 
et stiftende møde vedrørende den skan-
dinavisk obstetriske anæstesiuddannelse, 
der planlægges oprettet i SSAI-regi. Den 
øgede subspecialisering er nok uundgåelig 
og sandsynligvis påkrævet for den fortsatte 
rekruttering til specialet.

Ulla Bang træder af som formand for ud-
valget og benytter lejligheden til at takke 
for samarbejdet.

Forskningsudvalget
Ann Møller pointerer vigtigheden af, at 
man fastholder betydningen af det, at man 
har været forskningsaktiv, når der vurde-
res ansøgere til såvel uddannelsesstillinger 
som senere.

IT-udvalget
Torben Callesen informerer igen om, at 
man for at kunne modtage medlemsmails 
fra selskabet skal have registreret en mai-
ladresse i sine medlemsoplysninger på 
dadlnet – og det behøver vel at mærke 
ikke at være en dadlnet-adresse. Hvis 
man trods dette stadig ikke modtager 
selskabets medlemsmails vil Torben me-
get gerne have det at vide på redaktoer@
dasaim.dk .

Kronisk smerteudvalg
Luana Jensen opfordrer til, at man kon-
takter udvalget i forbindelse med alle de 
arbejdsgrupper og andre gode initiativer 
indenfor området på landets afdelinger. 
Udvalget vil meget gerne være med til 
at synliggøre fagområdet og beholde det 
indenfor specialet.

Neuroanæstesiudvalget
Karsten Bülow informerer om udvalgets 
samarbejde med neurokirurgerne, der 
tilsyneladende er enestående. Samarbejdet 
har gennem nogle år udviklet sig og de 2 
specialer har nu udarbejdet et kommisso-
rium for arbejdet i underudvalget (- under 
DASAIM og Dansk Neurokirurgisk Sel-
skab). Resultaterne af ”Dansk NeuroTrau-
me Udvalg” vil kunne ses på DASAIMs 
hjemmeside under neuroudvalget.

Thoraxanæstesiologisk udvalg
Jon Bjørnsson informerer om, at der i april 
igen afholdes Thoraxanæstesiologisk sym-
posium, denne gang i Esbjerg.

Videreuddannelsesudvalget
Ole Nørregaard henviser til arbejdspapiret 
om efteruddannelse i DASINFO nr. 4, 2007, 
s.48 og beder om tilkendegivelser på, hvor-
vidt det er et rimeligt bud på efteruddan-
nelsespolitik, ligesom udvalget også meget 
gerne vil høre, om noget ønskes ændret.

Regioner er kommet med forslag til 
ændrede procedurer for både vurdering 
og ansættelse af ansøgere til hovedud-
dannelsesforløbet. Udvalget har en del 
ændringsforslag hertil, som forsøges 
indarbejdet.

ATLS
Susanne Wammen orienterer kort om 
ATLS’ økonomi. 

ATLS aflønner instruktører på kurserne 
med fripladser, som kan disponeres over af 
den enkelte instruktør – ikke den afdeling, 
hvorfra instruktøren kommer.

Erika F. Christensen spørger til den 
skriftlige beretning, hvoraf det fremgår, 
at ”… ATLS-manualen er under revision 
og, at det for første gang har været muligt 
at få indflydelse på indholdet og, at en 
række speciallæger fra Danmark har været 
med i redigeringsprocessen”. Hvem er de 
speciallæger og hvordan er de udpeget?

Susanne Wammen: De omtalte special-
læger er blandt instruktørerne i ATLS.

Mogens Skadborg: Spørger til, om besty-
relsen har overvejet at revidere sit enga-
gement i ATLS som selskab?

Lynge Kirkegaard spørger, om der ikke i 
DASAIM-regi kunne etableres et lignende 

kursus, så engagementet i ATLS kunne 
undgås?

Hans Kirkegaard svarer, at emnet vil 
blive behandlet på bestyrelsens internat-
møde i januar.

Freddy Lippert fortæller, at der kommer 
et alternativ til ATLS, idet der kommer et 
fælles europæisk kursus, ”European Trau-
ma Course” i 2008. Der har allerede været 
afholdt nogle ”prøvekurser”. Kurset læg-
ger vægt på teamtræning og europæiske 
forhold. Hvis DASAIM og de kirurgiske 
selskaber er interesseret i det vil kurserne 
komme til at køre i Danmark ligesom ALS 
og EPLS. Det kunne også være en mulig-
hed at finde en samarbejdsform med ATLS. 
Instruktørerne på ALS og EPLS-kurserne 
får enten løn for at underviser eller de op-
tjener fripladser (en friplads per kursus, 
hvor man har undervist). Hvis instruktøren 
har tjenestefri med løn for at undervise vil 
pågældende afdeling få fripladsen.

Dansk Anæstesi Database (DAD)
Jakob Trier Møller orienterer om, at der 
pt. er en høring vedr. DAD3 i gang og 
de høringssvar, der modtages vil blive 
indarbejdet. Der har været nogle seriøse 
tekniske problemer forbundet med DAD3. 
Vi har flere gange fået lovning på, at de tek-
niske problemer vil blive løst og, at DAD3 
skulle kunne afvikles som man forventer 
af en database - dvs. hurtigt - i hele landet. 
DAD3 forventes klar i marts 2008.

Alle skriftlige og mundtlige beretninger 
godkendes herefter.

4. Beretning og regnskab fra 
DASAIMs Fond
Ingen kommentarer.

5. Indkomne forslag
Nedenstående forslag 1 og 2 er begge 
vedtaget på DASAIMs generalforsamling 
2006 og skal vedtages endnu en gang for 
at kunne effektueres.

Forslag 1: Nedlæggelse af efteruddan-
nelsesudvalget: Forslaget vedtages.

Forslag 2: Oprettelse af DASAIMs Ud-
dannelsesudvalg: Forslaget vedtages.

Forslag 3: Blev stillet i 2005, men bort-
falder nu, idet det udelukkende var stillet 
som alternativt til ”forslag 2”
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Forslag 4: Forslag til ændring af ved-
tægterne (se DASINFO nr. 4, 2007, s. 11): 
Forslaget kommenteres indledningsvis af 
Hans Kirkegaard: Bestyrelsen har gennem-
gået selskabets vedtægter og nåede frem 
til, at en ”modernisering” var tiltrængt. 
Af større, mere principielle ændringer, 
indføres der fagområder i §1 og det er hen-
sigten, at alle fagområder skal beskrives 
og registreres i Dansk Medicinsk Selskab. 
DASAIMs ”discipliner” fastholdes. 

Herudover foreslås det, at der fremover 
ikke skal kræves medlemskab af DADL 
eller andre fagforeninger for at være or-
dinært medlem af DASAIM – derimod 
kræves en dansk autorisation til at virke 
som læge.

For at opnå et øget fleksibilitet foreslås 
§4, stk.2.2 flyttet til protokollat 1 – para-
graffen omhandler sammensætningen af 
videreuddannelsesudvalget. 

Mads Koch Hansen beder om begrundel-
sen for, at medlemskab af selskabet ikke 
længere skal være betinget af medlemskab 
af DADL. 

Anne Hansen forklarer, at DASAIM er 
det eneste videnskabelige selskab, der 
kræver, at man er medlem af Lægefor-
eningen. Der er ingen oplagt grund til, at 
det skal være ”sværere” at være medlem 
af DASAIM end af andre selskaber. Rent 
praktisk vil ændringen medføre at besty-
relsen fremover får til opgave at tjekke, at 
kommende medlemmer har dansk autori-
sation til at virke som læge.

Carsten Tollund: Lægeforeningen er 
ikke kun – men også – en fagforening og 
i år 2007 er det ikke rimeligt – med eneste 
forankring i tradition – at et fagligt/viden-
skabeligt selskab forudsætter tilknytning 
hertil. Det er utidssvarende. 

Forslaget vedtages herefter og bliver 
genfremstillet i 2008 for endelig vedta-
gelse.

6. regnskab og budget, herunder 
fastsættelse af kontingent
Lars S. Rasmussen: Årsregnskabet for 
2006/2007 viste et overskud på ca. 120.000 
kr. Det lidt mindre overskud forklares 
ved betydelig mindre sponsorstøtte ved 
årsmødet 2006, som heldigvis blev opvejet 
af et stort fremmøde.

Mødeaktiviteten i bestyrelsen har med-
ført større udgifter end budgetteret, mens 
udvalgene har holdt sig inden for budget-
tet. Udvalgsmøder søges så vidt muligt 
afholdt på hospitalerne, hvorved der kan 
spares betydelige beløb i forhold til den ret 
betydelige udgift ved møder på hoteller og 
lignende. Forskningsnetværkets internat-
møde blev aflyst, hvilket desværre medfør-
te en udgift, da lokaler osv. var bestilt. Der 
har været en del udgifter i forbindelse med 
møder relateret til specialegennemgangen, 
Dansk Anæstesi Database og andre fora 
af relevans for selskabet. Selskabet har 
betalt transportomkostninger vedrørende 
et koordineringsmøde for kursusledere på 
a-kurserne, selvom dette vel mest rimeligt 
skulle dækkes af Sundhedsstyrelsen eller 
de uddannelsesgivende afdelinger.

Sidste års overskud blev hensat til ud-
deling til forskningsformål i form af det 
såkaldte forskningsinitiativ, og et mindre 
beløb vil altså kunne uddeles igen. Det 
foreslås således, at der igen hensættes kr. 
120.000,- til forskningsformål.

Selskabets egenkapital før en sådan 
hensættelse er ca. 1.5 mio. kr. Der synes 
ikke at være grund til, at et videnskabeligt 
selskab har større kapital.

Hvad budgettet angår, så foreslås der 
ikke kontingentforhøjelse, og selvom der 
kan forventes stigende indtægter fra spon-
sorbidrag ved årsmødet, kan vi ikke regne 
med, at der bliver overskud de næste år, 
jf. budgetter for 2007/2008 og 2008/2009. 
For sidstnævnte hersker der nogen usik-
kerhed, så længe der ikke er indgået en 
præcis aftale om det fælles møde mellem 
DASAIM og SSAI i Odense i 2009.

Der er ingen kommentarer fra de kriti-
ske revisorer og regnskab, budget samt 
forslaget om hensættelse af kr. 120.000,- til 
forskningsformål godkendes.

7. valg af formand
Hans Kirkegaard er ikke på valg.

8 og 10. valg af formænd for udvalgene
Der var valg til formandsposterne i neden-
stående udvalg:

Præhospital og akutmedicinsk udvalg
Lars Knudsen afgik tidligere på året,  

Susanne Wammen har været konstitueret 
formand, opstiller formelt til posten og 
vælges.

Børneanæstesiudvalget
Torsten Lauritsen genopstiller og vælges

Udvalget for intensiv medicinsk terapi
Kurt Espersen afgår – Lone Poulsen opstil-
ler og vælges

Obstetrisk anæstesiudvalg
Ulla Bang afgår – Desirée Rosenborg opstil-
ler og vælges

Thoraxanæstesiologisk udvalg
Claus Andersen genopstiller og vælges

Uddannelsesudvalget
Ole Nørregaard vælges

Etisk udvalg
Mogens Skadborg genopstiller og vælges

9. valg af kasserer og 2 yngre læger
Lars Rasmussen genopstiller som kasserer 
og vælges

Carsten Tollund genopstiller som FYA’s 
repræsentant og vælges

11. valg af øvrige medlemmer 
Præhospital og akutmedicinsk udvalg
Søren Mikkelsen, Peter Berlac og Matthias 
Giebner genopstiller og vælges

Kim Garde og Berit Bjerre Handberg 
opstiller og vælges

Anæstesiudvalget
Per Herlevsen, Ole Mathiesen og Anne Øberg 
afgår

Mette Hyllested genopstiller og vælges
Per Martin Bådstøløkken, Poul Lunøe 

Christensen og Britt Lange opstiller og 
vælges

Børneanæstesiudvalget
Tom G. Hansen og Søren Kjærgaard gen-
opstiller og vælges

Udvalget for intensiv medicinsk terapi
Jakob Steen Andersen, Kim Michael Larsen 
genopstiller og vælges

Marianne Simonsen opstiller og vælges
Fortsættes side 16
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Budgetforslag
1. juli 2008 - 30. juni 2009

Kontingenter, speciallæger (1060 kr. x 7�6) 84�.760
Kontingenter, ikke-speciallæger (�60 kr. x �84) �7�.640
Generalforsamling i november – indbetalinger 15.000
Kombineret SSAI og Årsmøde indtægt 0
Salg af annoncer og abonnementer �50.000
Renteindtægter 80.000

Indtægter i alt 1.461.400

Udgifter
Møder og udvalg

Generalforsamling 15.000
Præhospital- og akut medicinsk udvalg 10.000
Anæstesiudvalget �0.000
Bestyrelsesmøder 1�0.000
Børneanæstesiudvalget 10.000
Uddannelsesudvalget 50.000
Etisk udvalg 5.000
Forskningsudvalg og netværk 10.000
Neuroanæstesiudvalget 10.000
Kronisk smerteudvalget 5.000
Thoraxanæstesiudvalget 10.000
Udvalget for intensiv medicinsk terapi 10.000
Obstetrisk anæstesiudvalg 10.000
Øvrige udvalg, ad hoc arb.grupper 50.000

Kombineret SSAI og Årsmøde - udgift 0
UEMS 15.000
ESA - European Society of Anaesthesiology 6.000
WFSA - World Federation of Anaesthesiologists 15.000
DRG/ERC -Dansk Råd Genopl./
European Resus. Counc. �.000
SSAI -
Scandinavian Society of Anaesth. Intens. 500.000

8��.000 8��.000
DASInfo

Trykning m.v. 160.000
Forsendelse �0.000
IT-udgifter 50.000

�00.000 ��5.000
Sekretariat og administration

Lønninger m.v. �75.000
Øvrige udgifter 8.400
Revision �5.000

�08.400 �08.400

Udgifter i alt 1.496.400

resultat -35.000

resultatopgørelse
1. juli 2006 - 30. juni 2007

Budget
2006/07 i 2005/06 i

Note 1.000 kr. 1.000 kr.

Indtægter
Kontingent 1.065.6�0 1.116 1.068
Annonceindtægter �00.000 �50 175
Deltagerbetaling, årsmøde 57�.��5 450 4�1
Sponsorbidrag 16�.000 �55 �07
Udstillingsindtægter ��1.�00 �00 �45
Tilskud, Sundhedsstyrelsen �8.08� 0 0
Renteindtægter 85.541 40 51

Indtægter i alt 2.441.785 2.411 2.437

Udgifter
Bestyrelsesmøder 1��.4�5 �5 107
Årsmøde 1.057.�84 8�0 ��0

  1 Udvalg 15�.68� �6� ��6
Kontingent WFSA og ESA 17.048 �1 �0
Kontingent SSAI 
inkl. ACTA-abonnement 458.��6 480 48�

Etableringsbidrag til ALS-kurser,
Dansk Råd for Genoplivning 0 7 0
Støtte til SATS traumedage 5.000 0 0

  � Fremstillingsomkostning DASINFO ��1.566 �80 �15
  � Administrationsomkostninger �74.85� �75 �66

Renteudgifter 1�0 0 0

Udgifter i alt 2.321.290 2.411 2.236

Årets resultat 120.495 0 201

resultatdisponering
Overførsel fra forrige år 1.5�5.��� 1.7�4
primokorrektion:
Overført til hensat til uddelinger
til forskningsformål 0 (�00)
Årets resultat 1�0.4�5 �01

til disposition 1.645.887 1.725

der fordeles således:
Hensat til uddelinger til 
forskningsformål 0 �00

Overførsel til næste år 1.645.887 1.5�5

I alt 1.645.887 1.725 
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Bjarne Fogh afløser Torben Steensga-
ard Andersen som DSIT-repræsentant i 
udvalget

Kronisk smerteudvalg
Markku Juhani Vourela genopstiller og 
vælges

Obstetrisk anæstesiudvalg
Eva Weitling genopstiller og vælges

Hanne Lippert og Henrik Dietz opstiller 
og vælges

Thoraxanæstesiologisk udvalg
Christian Lindskov Christensen, Bodil 

Steen Rasmussen, Peter Bo Hansen, Eigil 
Nygaard genopstiller og vælges

Jon Bjørnsson opstiller og vælges

Uddannelsesudvalget
Helle Thy Østergaard, Anne Lippert og 
Mads Koch Hansen opstiller og vælges

3 YL-repræsentanter: Mona Tarpgaard 
(Nord), Pia Bredahl (Øst) og Thomas Bir-
kelund (Syd) opstiller og vælges
(faste medlemmer: 3 postgraduate klini-
ske lektorer, UEMS-repræsentanten og 
hovedkursuslederen)

Etisk udvalg
Hans Henrik Bülow og Inge de Haas gen-
opstiller og vælges

12. valg af repræsentanter for 
selskabet
SSAI
Susanne Wammen genopstiller og vælges

DASAIMs Fonds revisorer
Ole Beck og Jakob Trier Møller genopstiller 
og vælges

UEMS
Dorte Keld genopstiller og vælges

13. valg af to revisorer og 
revisorsuppleant
Niels Anker Pedersen, Morten Brinkløv 
genopstiller og vælges

Mogens Skadborg (suppl.) genopstiller 
og vælges

14. eventuelt
Der er ingen bemærkninger under dette 
punkt.

Bent Husum takker for god ro og orden 
og de tilkendegivelser, bestyrelsen har 
fået. Ordet gives tilbage til formanden. 
Hans Kirkegaard takker Bent Husum for 
et vel ledet møde og generalforsamlingen 
erklæres for afsluttet.

Referent: Tina Calundann
Godkendt af Bent Husum, 

Torben Callesen og Hans Kirkegaard

SAMMenSætnIng 
AF BESTYRELSE, UDVALG OG REPRÆSENTANTER

Bestyrelsen
Hans Kirkegaard, formand (2004)
Lars S. Rasmussen, kasserer og næstformand (2005)
Lone Poulsen (intensiv medicinsk terapi)(2007)
Carsten Tollund, bestyrelsessekretær (YL)(2003)
Ann Møller (anæstesiudv.)(2004)
Torsten Lauritsen (børneanæstesiudv.)(2005)
Torben Callesen (IT-udv. og redaktør DASINFO)(2006)
Luana E. Jensen (kronisk smerteudv.)(2006)
Karsten Bülow (neuroanæstesiudv.)(2006)
Desirée Rosenborg (obstetrisk anæstesiudv.)(2007)
Susanne Wammen (præhospital og akutmedicinsk udv.)(konst. 2007)

Claus Andersen (thoraxanæstesiudv.)(2005)
Ole Nørregaard (uddannelsesudv.)(2007)
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)
Mette Hyllested (2005)
Anne Tøttrup (2006)
Per Martin Bådstøløkken (2007)
Poul Lunøe Christensen (2007)
Britt Lange (2007)

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)

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

Udv. for intensiv medicinsk terapi
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Lone Poulsen (formand)(2007)
Jakob Steen Andersen (2003)
Kim Michael Larsen (2003)
Lone Møller Poulsen (2004)
Marianne Simonsen (2007)
Bjarne Fogh (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)
Desirée Rosenborg (formand)(2007)
Eva Weitling (2005)
Jonna Fomsgaard (2006)
Hanne Lippert (2007)
Henrik Dietz (2007)

præhospital og akutmedicinsk udvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 1999)
Susanne Wammen (formand)(2007)
Annemarie Bondegaard Thomsen (2002)
Peter Berlac (2005)

Mathias Gibner (2005)
Søren Mikkelsen (2005)
Kim Gaarde (2007)
Berit Bjerre Handberg (2007)

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)
Eigil Nygaard (2005)
Jon Bjørnsson (2007)

Uddannelsesudvalg
(vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007)
Ole Nørregaard (formand)(2007)
Doris Østergaard (hovedkursusleder)(2007)
Dorte Keld (kursusleder Aalborg)(2007)
Kim Michael Larsen (kursusleder Århus)(2007)
Jeppe Lund (kursusleder Odense)(2007)
Peter Mouridsen (region Nord)(2007)
Kirsten Bested (region Syd)(sekretær)(2007)
Helle Thy Østergaard (region Øst)(2007)
Mona Tarpgaard (YL Nord)(2007)
Pia Bredahl Jensen (YL - Øst)(2007)
Thomas Birkelund (YL - Nord 2007)
Mads Koch Hansen (2007)
Anne Lippert (2007)

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)
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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 Den Danske perfusionist Skole
(udpeges af bestyrelsen)
Inge Krogh Severinsen
Lars Willy Andersen

Inspektorer i anæstesiologi
(udpeges af bestyrelsen)
Region Nord: Odd Ravlo (1997), Per Lambert (2002), 
Peter Mouridsen (2004), Inga Kviisgaard Madsen (2006)
Juniorinspektor: Marlene Kanstrup Dahl
Region Syd: Peter Lindholm (2002), 
Anders Gadegaard Jensen (2004), Jarl Voss Siggaard (2004), 
Hanne Tanghus (2005), Marianne Kjær (2007)
Juniorinspektorer: Dennis Michael Köhler (2005), 
Susanne Scheppan (2005)
Region Øst: Poul Christensen (2002), Karen Skjelsager (2000), 
Birgitte Ruhnau (2002), Rikke Maaløe (2004), 
Helle Thy Østergaard (2007)
Juniorinspektorer: Morten Nikolaj Lind (2005), 
Kim Wildgaard (2005), Marguerite Ellekvist (2006)

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)
Ivar Gøthgen (ACTA direktør)

(udpeges af bestyrelsen)
Susanne Wammen (DASAIM repr. 2003)
Ann Møller (Clinical Practice Committee)
Helle Thy Østergaard Educational Committee
Palle Toft (Research Committee)

tilforordnede til retslægerådet
Jørgen Viby Mogensen
Else Tønnesen
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The Resuscitation Greats

Bjørn Ibsen

John Zorab

Holmray Cottage, Park Street, Iron Acton, Bristol BS37 9UJ, UK

1. Introduction

Bjørn Ibsen (Fig. 1) has been described as the father

of intensive therapy as we know it today. This descrip-

tion is fitting, since his interests and contributions

stretch far beyond the introduction of positive pressure

ventilation in the management of poliomyelitis for

which he is probably best known. Ibsen was born on

30th August, 1915 and graduated from the University of

Copenhagen in January 1940. Two Danish surgeons,

one of whom was Erik Husfeldt (Fig. 2) had taken up

thoracic surgery and needed well-trained anaesthetists

but none were available. Ole Lippmann (Fig. 3) was

director of a Danish firm selling medical instruments

and he had visited the US and bought a McKesson

anaesthetic machine (Fig. 4). It was Lippmann who, in

1939, gave the anaesthetic for Husfelt’s first pneumo-

nectomy [1]. That was also the year that Ibsen, as a

medical student, gave his first anaesthetics. He had

obtained a post in a provincial Danish hospital where he

gave the majority of the anaesthetics. His equipment

comprised a Wanscher bag filled with 100 ml of ether, a

Young’s tongue forceps and Heister’s mouth-opener

(Fig. 5). There was no oxygen, no tubes, no absorbers

and no suction and even if there had been, Ibsen would

not have known what to do with them. At that time in

Denmark, anaesthetics were administered by anyone

and everyone under the supervision and responsibility of

the surgeon. It could be a nurse or even the surgeon’s

secretary. After graduation, Ibsen obtained a post in a

provincial hospital in Jutland. Here, one of the practi-

Fig. 1. Professor Bjørn Ibsen (by kind permission of Bjørn Ibsen).

Fig. 2. Erik Husfeldt, thoracic surgeon and Director of the WHO

course (by kind permission of Henning Ruben).E-mail address: jzorab@compuserve.com (J. Zorab).

Resuscitation 57 (2003) 3�/9

www.elsevier.com/locate/resuscitation

0300-9572/03/$ - see front matter # 2003 Elsevier Science Ireland Ltd. All rights reserved.

doi:10.1016/S0300-9572(03)00040-6

”Resusciation” har givet tilladelse til at DASINFO bringer nedenstående artikel om Bjørn Ibsen
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tioners in the city came and gave all the anaesthetics

using an Ombrédanne inhaler. Later, Ibsen served in the

departments of radiology, surgery, pathology and

gynaecology. Eventually, he came to work in the

department of chest surgery in the Rigshospitalet in

Copenhagen (Fig. 6). It was here that he came to realise

the essential role that the anaesthetist played in the
surgeon’s work. Thus it was, he decided to explore the

possibilities of a future in anaesthesiology. To do this,

however, it was necessary to look outside Denmark.

2. Massachusetts general hospital

On 1st February 1949, Ibsen started as assistant
resident anaesthetist in the department of anaesthesia

at the Massachusetts General Hospital (Fig. 7) under

H.K. Beecher (Fig. 8). This presented him with a

different world. Hospital organisation in Danish hospi-

tals before World War II, as in most continental

hospitals, resembled the old-fashioned Prussian system

with the Professor at the top of a pyramid of all the

other staff. It was quite an experience for Ibsen to come
from the recently occupied Denmark to the Massachu-

setts General hospital. There seemed to be no shortage

of money and the medical staff had almost complete

clinical freedom to do as they wished in whatever branch

of medicine they wished. The background for all

anaesthetic teaching was open-drop ether and all

medical students were required to administer at least

two inductions with open-drop ether. Because of some

bad experiences with pentothal during the war, it was

only permitted to administer the drug in 25 mg

increments. The young American doctors expressed

themselves freely and were much more self-assured

than the Danish doctors in their hierarchical system.

For foreign doctors, language was sometimes a problem.

Ibsen recalls that a French anaesthetist who had come

for training, worked for 3 months in a surgical depart-

ment before the surgeons discovered that he had come

for anaesthetic training! [1]. Postoperative complications

were freely discussed but usually put down to ‘bad luck’

and, generally speaking, no anaesthetic records were

kept. Nevertheless, for Ibsen, and for many before and

after, the Massachusetts General provided an excellent

training.

Fig. 3. Ole Lippmann (by kind permission of ‘The Special Forces

Club’, London).

Fig. 4. McKesson anaesthetic machine (from K. Bryn Thomas, The

Development of Anaesthetic Apparatus) (by kind permission of The

Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland).

J. Zorab / Resuscitation 57 (2003) 3�/94
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3. The World Health Organisation (WHO)

anaesthesiology training centre in Copenhagen

After his return from the Massachusetts General in

1950, Ibsen worked for the next 3 years at the

Rigshospitalet in Copenhagen as a free-lance anaesthe-

tist. There was an uneasy relationship with the surgeons

and it was not always easy to persuade them of the

anaesthetist’s point of view. Ibsen relates a nice ex-

change when his surgeon once expressed the view that he

could not see any difference between the Massachusetts

General and Copenhagen. Ibsen’s reply was ‘I was away

a year and I have been back 3 weeks. We talk about the

Mass. General every day but, while I was away, we

never mentioned the Rigshospitalet’! [1]. However, the

WHO training course in anaesthesiology had started in

1950, initiated by the thoracic surgeon, Erik Husfeldt

who became the Course Director, a position he held

throughout the duration of these courses (1950�/1973).

Even so, at that time, the choice of anaesthetic was still

not that of the anaesthetist but that of the surgeon and

ether was still the preferred agent. Amongst the distin-

guished anaesthetists from overseas who came to teach

on the first WHO course in 1950 were Stuart Cullen

from Iowa City and Ralph Waters from Wisconsin. On

one occasion, the surgeon was using cautery to open the

chest during a cyclopropane anaesthetic, Cullen left the

operating room. When the surgeon asked him later why

he had left, Ibsen was instructed to say he had left

because his insurance company would not cover that

type of risk! But the WHO course was greatly appre-

ciated by Ibsen and his colleagues and all those who

attended as students or teachers. In Fig. 9, Cullen can be

seen administering what was probably a cyclopropane

anaesthetic using a British Oxygen Company (BOC)

‘Centanaest’ anaesthetic machine which they had do-

nated to WHO.

Both Ibsen and Secher have recorded their gratitude

to Erik Husfeldt and to all who participated in these

training courses, which took place at a time when

anaesthesiology was virtually non-existent as a specialty.

The names of those who came to Copenhagen to teach

on the courses read like a ‘Who’s Who’ in anaesthesia in

the 1950s. Fuller accounts have appeared elsewhere
[2,3]. Fig. 10 shows John Severinghaus and Henning

Ruben attending one course and Fig. 11 shows the

students on the 1953 course when Sir Robert Macintosh

was among the instructors. Although not a formal

instructor, the writer was both fortunate and proud to

spend 3 months in Copenhagen at that time and, like

others, made friendships that lasted throughout his

professional life*/including with Bjørn Ibsen.

4. The Copenhagen polio epidemic, 1952

However, in 1952 the terrible poliomyelitis epidemic

struck Copenhagen. While at the Massachusetts Gen-

eral, Ibsen had observed patients being treated in a tank

Fig. 5. Heister’s mouth opener (from Sykes W.S. vol I, by kind

permission of Churchill Livingstone). (Described by Sykes as a brutal

instrument only suitable for removing refractory wheels from old

railway trucks. A fearsome instrument of tremendous leverage). Fig. 6. Rigshospitalet entrance, Copenhagen (1965) (by kind permis-

sion of John Zorab).

Fig. 7. Massachusetts General Hospital, Boston (by kind permission

of the Wood Library Museum).

J. Zorab / Resuscitation 57 (2003) 3�/9 5
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respirator (Fig. 12). After his return to Copenhagen,

Ibsen was giving an inhalation anaesthetic 1 day to a

patient who already had a tracheostomy and he realised

how easy it was to ventilate a patient who already had a

free airway. While Ibsen was at the Massachusetts

General, Beecher did not allow the use of curarising

agents so Ibsen had no experience of managing patients

with respiratory paralysis. However, in 1950, Bower et

al. [4] had published the results of their treatment of

respiratory insufficiency in bulbar poliomyelitis. Within

3 years, the mortality was brought down from 88 to 20%

by the early use of tank respirators. At the same time, in

Europe, in Lubeck, a 10-year-old boy with poliomyelitis

had been kept alive for 2 weeks with artificial ventilation

by the Holger-Nielsen method, given by the doctors

involved. At the start of the polio epidemic in Copenha-

gen in August 1952, Ibsen wrote to Bower and obtained

a reprint of his article. When Ibsen was first called to the

Fig. 8. H.K. Beecher, Director of Department of Anesthesia, Massa-

chusetts General Hospital (by kind permission of the Wood Library

Museum).

Fig. 9. B. Ibsen, R. Waters, S. Cullen, H. Ruben, W. Andersen and O.

Secher at WHO course in Copenhagen (1950) (from Looking Back to

Find the Future by Mona Frederiksen, by kind permission of the

publishers).

Fig. 10. J. Severinghaus, H. Ruben and O. Secher at WHO course (by

kind permission of John Zorab).

Fig. 11. WHO course participants with Sir Robert Macintosh (fourth

from right) (by kind permission of John Zorab).

J. Zorab / Resuscitation 57 (2003) 3�/96
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Blegdam Hospital in Copenhagen to see a polio patient

with incipient respiratory paralysis, he quoted Bower’s

article and pointed out that some improvement in the
patient’s condition was possible by the use of a tank

respirator. It was argued, however, that the reason why

Bower’s results were so good was that the patients were

put into respirators very early and the improved

ventilation helped to protect against pulmonary com-

plications. Keeping the patient out of the tank respirator

too long allowed pulmonary complications to develop

with sometimes fatal results. At the outbreak of the
epidemic, Copenhagen had one tank respirator and six

cuirass respirators. But between 50 and 60 new patients

were being admitted every day ! Ibsen’s first suggestion

was to perform a tracheostomy. This was rejected on the

grounds that it had been tried earlier in 17 consecutive

patients, all of whom had died. Later, Lassen (Fig. 13)

published a preliminary account of the epidemic [5] and

reported that 2722 patients with poliomyelitis had been
admitted to the Blegdam hospital, 866 with paralysis. In

the first month of the epidemic, 31 patients were

admitted with respiratory paralysis of whom 27 died

and it was at this time that Ibsen was consulted.

Copenhagen was in a state of siege. The following is

an abbreviated quotation from a lecture given by Ibsen

to the Section of Anaesthetics of the Royal Society of

Medicine in London in May, 1953 [6].

‘‘In August 25 1952, I was called as anaesthetist for

consultation by the epidemiologist, Professor Las-

sen. Within the preceding 3 weeks 31 patients with

bulbar poliomyelitis and been treated in respirators-

iron lungs as well as the cuirass. 27 had died. With

enthusiastic encouragement from Lassen, I demon-

strated, on a patient, how sufficient ventilation could

be achieved without a respirator. The patient was a

12 year old girl with quadriplegia and atelectasis of

the left lung. She was gasping for air, cyanotic and

drowning in her own secretions. Using local anaes-

thetic, a tracheostomy was done immediately and a

cuffed endotracheal tube put in place. During the

procedure, she became unconscious. A to and fro

absorption system was connected directly to the tube

with good endotracheal suction. Even then it was

impossible to inflate the lungs, partly due to the

secretions and partly due to bronchospasm. In this

desperate situation, I gave her 100 mg of pentothal

in the hope that I could stop her struggling. She

collapsed, her own respiration stopped and I found

that I could now inflate her lungs’’

Ibsen continued his lecture by describing the patient’s

turbulent course with the development of hypovolaemic

shock and a grossly raised CO2. These problems were

managed by manual ventilation and fluid infusion. An

X-ray revealed that the atelectatic left lung had been

completely inflated. The patient improved and was put

back in the tank respirator. All the signs of under-

ventilation returned and she became cyanotic. She was
given oxygen and her colour improved but her CO2

continued to rise. Manual ventilation improved her

again. In this patient, manual ventilation had to be

Fig. 12. Tank respirator (from the Proceedings of the First World

Congress of Anaesthesiology) (by kind permission the International

Anesthetic Research Society).

Fig. 13. H.C. Lassen, epidemiologist, Copenhagen, 1952 (by kind

permission of Medinsk�/historisk Museum, Copenhagen).

J. Zorab / Resuscitation 57 (2003) 3�/9 7
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continued since the tank respirator did not provide

adequate ventilation. This patient enabled Ibsen and

Lassen to formulate the principles of treatment of

bulbar poliomyelitis. This involved the mobilisation of
all anaesthetists and many medical students and, after 8

days, a big organisation was working. All patients with

respiratory problems were collected in a special depart-

ment where the treatment team could observe them. The

team comprised an epidemiologist, ENT surgeon and an

anaesthetist with help from laboratory staff and, later,

radiologists and physiotherapists. Some 50�/60 patients

were being admitted every day and then transferred to
the special department when they showed signs of

respiratory impairment. During the epidemic, the prin-

ciple was adopted that help should go to the patient and

not wait for the patient to come to the hospital. Thus,

teams went out by ambulance or air to prepare the

patient for transfer to the hospital. This was pre-hospital

care on the grand scale and long before the term had

been coined. The UK was not oblivious to the lessons to
be learned from the Copenhagen epidemic and an

editorial in the British Journal of Anaesthesia suggested

that, in case a similar polio epidemic should strike the

UK, a decision needed to be taken as to whether

negative or positive pressure ventilation should be

adopted as the main line of treatment and that, if it

were to be the latter, positive pressure machines should

be produced in sufficient quantity to deal with a crisis
[7]. The foregoing can only be a brief account of the

major role Ibsen played in the Copenhagen polio

epidemic, but the technique he introduced of long-term

manual positive pressure ventilation of patients in

respiratory failure laid the foundations of intensive

therapy as it is known today. This episode also provided

an impetus for the development of mechanical respira-

tors, one of the first being described by Claus Bang at
another hospital in Denmark [8].

5. The Kommunehospital

After the polio epidemic had subsided, one of the

surgeons at the Kommunehospital appointed Ibsen

there as one of his assistants to organise the anaesthetic

service for his department. Ibsen started there on 1st
April, 1953 and opened a ten-bedded recovery room 3

months later and here he began his work in what became

known as intensive therapy. A year after his appoint-

ment, a separate department of anaesthesiology was

established with Ibsen as its chief. The decision that

chief anaesthesiologists should receive the same salary as

chief surgeons gave Ibsen a degree of financial indepen-

dence that was a great help in pursuing his interest in
intensive therapy. In that year, Ibsen was called to see a

10-year-old boy with tetanus. The boy was clearly dying.

With some trepidation, Ibsen decided to ‘convert’ the

disease, for treatment purposes, from tetanus to polio.

Earlier, a neonate with tetanus had been treated with D-

tubocurarine for 10 days and ventilated on a rocking

bed. The 10-year-old boy was anaesthetised, curarised

and ventilated manually for 17 days with nitrous oxide

and oxygen with a to-and-fro system. As with the polio

epidemic, a team was formed to continue manual

ventilation round the clock in 4 h shifts. The boy

made a complete recovery. Other tetanus cases occurred

and this led to the formation of tetanus units. The UK

had already begun to establish polio units after the

Copenhagen epidemic and soon began to follow suit

with what were known, at first, as tetanus units and,

later, as respiratory units. Ibsen’s influence was begin-

ning to spread far beyond Denmark. In Copenhagen,

however, Ibsen soon realised that it was inefficient and

uneconomic to create units requiring specialised knowl-

edge and equipment for one or two specific diseases.

And so, on 1st August, 1953, the first general intensive

therapy unit was opened in the Kommunehospital [9].

This innovation opened the way for similar units to be

opened in major hospitals all over the world.

In 1956, a decision was taken to found the journal

Acta Anaesthesiologica Scandinavica and the first

editorial board was appointed which included Ibsen.

The first issue of the new journal appeared in 1967 and

Ibsen remained a member of the editorial board until

1971. Ibsen’s interest in intensive therapy soon led him

to develop an increasing interest in monitoring. In 1975

he wrote ‘.....and the future will require more and more

Fig. 14. B. Ibsen, O. Secher, H. Ruben (at the meeting of the Society

of Anaesthetists of the South Western Region (of UK) in 1990) (by

kind permission of John Zorab).

J. Zorab / Resuscitation 57 (2003) 3�/98
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monitoring devices-also during anaesthesia’. An amaz-

ingly prescient observation. But this man, with a restless

and enquiring mind, did not stop there. The problems of

managing shock, fluid balance, humidification all occu-
pied his attention. In about 1975, the function of the

Kommunehospital was due to undergo a fundamental

change. Acute medicine was largely moved out and the

hospital was designated to receive patients, not for

treatment, but for nursing care. Not wishing to transfer

to a new department of anaesthesiology, Ibsen began to

explore the field of chronic pain and pain clinics. A field

in which he became pre-eminent in his own city. Indeed,
pain clinic work became his major interest in the final

years of his clinical work. At the time of writing, Ibsen is

87 and, throughout his life, has been one of the major

figures in Danish anaesthesiology. As already men-

tioned, the writer spent 3 months in Copenhagen during

his training years, including visits to Sweden, providing

him with the golden opportunity to get to know many of

the leading Scandinavian anaesthesiologists. Therefore,
it gave him particular pleasure when a joint meeting was

arranged in 1990 between the Danish Society of

Anaesthesiologists and his own Regional Society (The

Society of Anaesthetists of the Southwestern Region).

But an even greater pleasure was in store when he was

invited to deliver the ‘Husfeldt Lecture’ (the first

occasion that this lecture had been given outside Den-

mark). The high spot was that, in the audience, were his

three old Danish friends, Bjørn Ibsen, Ole Secher and

Henning Ruben who were guests at the society’s dinner

that evening (Fig. 14).

It is not surprising that the writer believes that, ‘Bjørn
Ibsen, Father of Intensive Therapy’ is not an inap-

propriate description of this remarkable man.
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AneSteSIFAgetS FrAMtID I SKAnDInAvIA 
”United we stand – divided we fall?”

På SSAI kongressen I Gøteborg holdt Ron Miller et innlednings-
foredrag om fagets framtid. Han snakket mye om høyteknologi 
og muligheten for at vi kunne bli nærmest overflødige. Jeg skal 
ikke berøre det. Jeg velger å tro at det fortsatt vil bli plass for den 
menneskelige faktor også i framtidas høyteknologiske anestesi. 
Man må ikke alltid kjøre Cadillac til melkebutikken. Man kan 
av og til sykle eller gå.

Han berørte imidlertid at annet tema so jeg også tok opp i mitt 
avslutningsforedrag om fagets framtid. Han sa rette ut at vi er 
våre egne verste fiender og det er en reell fare for ”splintering 
the specialty”. I USA er det nå nedsatt en task force som skal 
utrede spørsmålet. Ron Miller skal lede denne. Utfordringen 
er bl.a. å se på hvordan faget hakkes opp i småbiter i de ulike 
subspsialiteter og på hvilken måte dette kan påvirke vår felles 
framtid og styrke og fagets utvikling.

Med utgangspunkt i arkitekturen for det nye sykehuset i Trond-
heim har jeg interessert meg sterkt for samme tema og ser en rekke 
trusler på horisonten. Vi skal i utgangspunktet ha et hus for Hodet, 
et for Magen, et for Armer og Ben, et for Kvinner og Barn og et for 
Akuttmottak og hjerte/thorax hvor også den sentrale intensivavd 
skal ligge. Planen var opprinnelig at hvert hus skulle være selvforsynt 
med det de trenger. (Det Pasientfokuserte sykehus, alt pasienten 
trenger skal finnes rundt pasienten i det enkelte hus). Det skal være 
operasjonsavdelinger, postop., og evt. også intensiv i flere hus, tanken 
var også å dele opp den billeddiagnostiske service på organnivå.

Arkitektur gir føringer for organisasjon og funksjon
En senterbasert design vil utvilsomt fremelske en oppsplitting av vårt 
fagområde, kanskje også det radiologiske fagfelt. I Trondheim har 

thoraxanestesiologene brudt ut og er nå ansatt ved Thoraxkirurgisk 
avdeling med en kirurg som sjef. Hva om ytterligere en subspesialitet 
gjorde det samme? Det er kort vei tilbake til fortiden.

Mange store sykehus i Skandinavia planlegger nå ombygnin-
ger og nybygg. Det gjelder bl.a. Århus, Reykjavik, Gøteborg, 
Linkøping og flere andre. Mitt budskap til våre anestesiologiske 
kolleger er at de må være på vakt. Det er en sterk link mellom 
design og organisering. Løsninger som den i Trondheim kan 
være smittsom. 

Hvorfor skjer dette?
Det er liten tvil om at sterke kirurgiske fagområder ønsker seg 
”sine anestesiologer” og sin intensiv. Foreløpig har dette vært 
begrenset til i hovedsak Hjerte/thorax mange steder, men andre 
følger etter. En bidragende årsak er at økonomer ser på slike 
modeller som letter å styre, med potensielt bedre økonomistyring. 
Dette har vært sterkt inne i begrunnelsen i Trondheim. Men er 
vi tjent med det? Hva kan dette gjøre med vår spesialitet?

Subspesialisering - ja, men hvordan?
Utfordringen er for så vidt enkel: Vi må selvfølgelig ha en videre 
subspesialisering i anestesien. Dette må skje for å fremme fagets 
utvikling, forskning og samarbeid mellom kirurger og aneste-
siologer i den kliniske hverdag. Alt dette er viktig. Jeg mener 
imidlertid vi må se på historien, se hvor vi kommer fra for å  vite 
hvor vi skal gå. Vårt fag er attraktivt fordi det har mange pennede 
fasetter både teoretisk og klinisk. Man må ikke ”gi gass” hele 
livet når man er ferdig spesialist. Vi er kommet ditt vi er fordi vi 
har vist styrke og har stått sammen. Jeg synes fotballanalogien 

erFArIngSregIStrerIng
Erfaringsregistrering er, som også omtalt i årsberetningen fra videreuddannelsesudvalget oktober �007, et fortsat uløst problem, 
idet der ikke eksisterer nogen officiel national struktur, hvori man kan foretage sin registrering. Behovet for den enkelte for en 
sådan struktur vil være tiltagende, bl.a. fordi der i tiltagende grad ikke lægges vægt på tidsforløb i ansættelserne, men i højere 
grad på dokumenterede kompetencer - dette gælder også i forbindelse med bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger. 
Visse registreringer kan foretages i DAD. Derudover er ”erfaringsregistrering.dk” fundet velfungerende af bl.a. en gruppe ud-
dannelsessøgende anæstesiologer. Systemet er privat drevet og de pengemæssige forhold er ikke endeligt afklarede.

Ole Nørregaard
Formand for DASAIMs uddannelsesudvalg
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passer bra her: Vi må ha sterke folk på alle plasser, men vi er 
alle en del av et lag. Lagarbeidet er viktigere enn den enkelte. 
Dette bør vi ikke glemme i vår iver etter å videreutvikle ”vår 
egen” subspesialitet.

Jeg sier som Modell i sin Rovenstein lecture 2005: ”These 
groups should remain as part of the anesthesiology community 
– there is strength in numbers that cannot be achieved by multiple 
small competing groups”(1).

Lognecker sier I 1996: “These visionary departments that 
have adopted this broad view may become the models for the 
future”(2).

The ASA Residency Review committee sier følgende: Critical 
Care Medicine is primarily an outgrowth of anaesthesiology. We 
must re-establish the anesthesiologists position in CCM”.

Her ligger mange utfordrende tanker, viktige både I Skandinavia, 
USA og resten av verden, selv om det er forskjeller mellom oss. 

Anestesiologen som adminstrator i perioperativ medisin
Denne tanken er ikke ny. Ingen subspesialist har så mye kunnskap 
om helheten  innen kirurgi og akuttmedisin som anestesiologen. 
Alle andre har som primær jobb å tenke på sin egen virksomhet; 
vi må tenke på alle – døgnet rundt. Dette tilsier at vi bør bekle 
flere lederprosisjoner innen den perioperative medisin. Ser vi 
dette? Er vi voksne og klarsynte nok til å gripe sjansen?

Mark Warner sa følgende i sin Rovenstein lecture i 2006: ” Who 
would you choose to lead the crucial perioperative services? Very 
clearly you would choose an anaesthesiologist. 

Step forward confidently and accept new roles in health care 
administration”(3).

Mitt budskap er følgende:
Hvis ikke vi setter oss ned og planlegger hvordan vårt fag skal 
se ut om 5-10 år vil noen andre gjøre det. Disse andre er sterke 
kirurgiske ledere, økonomer, administratorer og politikere. Vil 
vi dette? Hvor kan det lede? Hva vil det bety for vårt fags framtid? 
Er tiden moden for en norsk eller kanskje aller helst skandinavisk 
task force?

Sven Erik Gisvold, sjefredaktør
 Acta Anaesthesiologica Scandinavica

Overlege/professor, St Olavs Hospital, Trondheim
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pH.D.-StUDIUM
En stilling som forskningsstipendiat ved Dansk Smerteforskningscenter, Århus Sygehus, er ledig til besættelse snarest.
Projektet, der omhandler bagstrengsstimulation ved eksperimentel og klinisk neurogen smerte, indgår som ph.d.-studium ved 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 
Undersøgelsen er et samarbejde mellem neurokirurgisk afdeling, anæstesiologisk afdeling og neurologisk afdeling, 
Århus Sygehus og indebærer både en dyreeksperimentel og en klinisk del.  

Nærmere oplysning kan fås hos: 
Professor Troels Staehelin Jensen tlf.: 8�4� ��80 og e-mail: tsjensen@ki.au.dk 
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UeMS-reFerAt  
ISTANBUL 16.-17. NOVEMBER �007

Det sidste UEMS-møde blev afholdt i 
Istanbul af den tyrkiske anæstesiologiske 
forening. Tyrkiet er med som observatør 
i det anæstesiologiske board på lige fod 
med andre ikke-EU-lande. Der var tale 
om et meget fint arrangement med stor 
service og fin planlægning af hele arran-
gementet.

Den første dag var en tema-dag som 
traditionen er blevet. Dette års tema var 
patient-sikkerhed og kvalitetssikring. Der 
var flere indlægsholdere; fra Tyrkiet selv 
blev det fortalt at blandt 888 uventede 
dødsfald på operationsafdelingen, skyldes 
21 anæstesirelaterede problemer, her helt 
overvejende luftvejsproblemer. At 48% af 
alle anæstesiologer bruger nyt udstyr uden 
at have læst brugsanvisningen inden. At 
en simpel ting som mere lys på operations-
stuen kan reducere fejl.

I Finland har man gennem en periode 
på flere år gennemgået vagtarbejde og 
risiko for uheld, præstationsevnen og kon-
centration; Man kan vise, at risikoen for 
uheld øges allerede fra kl. 22, men øges 
signifikant i perioden 02-05; Specielt er det 
de diagnostiske evner der nedsættes f.eks. 
EKG og røntgenbilleder som mistolkes, 
men også procedurer som både intubation 
og respiratortest forringes. Risikoen for 
spinalpunktur under epidural blokadean-
læggelse har OR på 8 om natten i forhold 
til dagtid.

Man har også vist, at ”powernap” på 
30-50 minutter efterfulgt af en periode på 
10-15 minutter til ”recovery” kan mindske 
risikoen for fejl fra 18 til 8% specielt sidst 
på natten. Men det forudsætter at lægen 
er uden mulighed for forstyrrelse i dette 
tidsrum (dvs. uden ”hyler”).

Man har i Finland forsøgt at løse pro-
blemer på flere måder, dels kortere, men 
hyppigere vagt hvilket afgjort ser ud til at 
hjælpe, men ikke er ønsket af lægerne, 
dels indførelse af ”trafiklys”-princippet, 
hvor alle operationer sammen med kirur-
gerne blev opdelt i røde, gule og grønne 

operationer, kun gule og røde kunne 
overføres til vagten og kun røde kunne 
opereres om natten. Dette betød en radikal 
forandring af belastningen om natten. I 
perioden med indførelse af såvel kortere 
vagter som trafiklysprincippet kunne man 
reducere antallet af seriøse fejl med 36%, 
og specielt seriøse diagnostiske fejl med 
en faktor 5,6 fra 18,6% til 3,3%.

Der blev gennemgået håndtering af util-
sigtede hændelser og anbefalet et system 
som det vi har i DK, der dels er national re-
gistrering, dels er anonymiseret i forhold 
til anmelderen. Dette eksisterer ud over i 
DK også i Schweiz og England.

Afslutningsvis blev der afholdt et for-
rygende indlæg af Paul Barach, som har 
skrevet flere artikler indenfor patientsik-
kerhed.

Dagen efter blev det egentlige møde i det 
anæstesiologiske board (EBA) afholdt.

Først generel information fra bestyrel-
sen i UEMS; UEMS fejrer 50 års jubilæum 
næste år. Dette fejres den 17-19/4, men der 
foreligger endnu ikke noget program. Der 
vil blive arbejdet yderligere med arbejds-
tids-direktivet. Der bliver også arbejdet 
med en forbedret hjemmeside.

Der er nu igen mere ro på CME-CPD-ar-
bejdet efter et år hvor først cardiologerne 
truede med at forlade samarbejdet, og 
lungemedicinerne senere blev truet med 
eksklusion fra CME. Der er indledt sam-
arbejde mellem ESA, UEMS-anæstesiologi 
og WAA.

I EBA blev der informeret om, at der 
snart vil blive udsendt opkrævninger til de 
enkelte nationale selskaber, da finanserne 
er lidt små. Der udsendes også et regnskab 
samtidig med.

Største emne var fra multipel joint com-
mittee (MJC) i intensiv terapi, som efter 
EU’s regler har givet afslag på at få inten-
siv medicin som et selvstændigt speciale, 
ansøgerne (fra ESICM) har indsendt en 
”roadmap” med henblik på at få intensiv 

terapi som et område med ”particular com-
petence”, hvad det så end betyder, det 
var meget uklart. Det anæstesiologiske 
board (EBA) besluttede, at de enkelte 
lande selv nationalt måtte afgøre om in-
tensiv medicin skal være et selvstændigt 
speciale, et subspeciale (dvs. med kun et 
andet speciale først) eller et supraspeciale 
(flere forskellige specialer først).

Man vil i EBA øge samarbejdet med ESA 
ikke mindst i udarbejdelse af guidelines.

I de enkelte undergrupper har Work-
force og CME/CPD været udgivere af 
guidelines publiceret i EJA. Fellowship 
ligger lidt stille, idet det første udkast 
angav et alt for højt gebyr for ansøgning 
om fellowship (800 euro), hvilket er helt 
urealistisk for langt de fleste tidligere øst-
lande, hvor det svarer til en halv måneds-
løn. Man mener i EBA at et gebyr omkring 
100 euro er mere realistisk. I Education 
and training har vi lagt sidste hånd på en 
revision af guidelines for uddannelse til 
anæstesiolog, den vil blive publiceret i 
EJA indenfor det næste halve år. Vi havde 
dels en diskussion af emner til teamdag til 
næste efterårsmøde, men også en diskus-
sion af subspecialer i specialet.

Næste møde er i København den 31/5.
Næste temamøde vil blive i forbindelse 

med de baltiske landes kongres i Riga. 
UEMS/EBA-mødet vil blive holdt den 12-
13/12. Efter diskussion skal emnet være 
anæstesiologiens fremtid; Hvordan løser vi 
manglen på anæstesiologer, skal eBA rekom-
mandere brug af anæstesiologisk uddannede 
assistenter? Hvilke subspecialer skal vi støt-
te, hvilke krav skal et subspeciale opfylde? 
Skal alle anæstesiologer fortsat være inten-
sivister, akut medicinere, smertelæger etc.? 
Der er meget forskellige meninger om 
disse emner og specielt emnet omkring 
anæstesi-assistenter (som sygeplejersker) 
er virkelig noget der hersker mange følel-
ser omkring, så det bliver højst sandsynligt 
et meget spændende møde.

Dorte Keld
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Mangel på donororganer er et kendt problem nationalt og internationalt. Donorer 
detekteres ikke altid og kun ca. halvdelen af potentielle donorer udnyttes på grund 
af afslag fra pårørende. Der er etableret forskellige tiltag bl.a. nøglepersoner på alle 
intensivafdelinger, kampagner i medier o.lign. uden at donorantallet har ændret sig. 
For at koordinere og intensivere indsatsen på området er der etableret et Dansk 
Center for Organdonation. 

Til centret er knyttet en styregruppe bestående af repræsentanter fra:
Sundhedsstyrelsen (formandskabet)
Danske Regioner 
Transplantationskoordinatorerne
Rigshospitalet 
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital, Skejby
Dansk Transplantationsselskab
Dansk Neurokirurgisk Selskab
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Hjerteforeningen 
Nyreforeningen 
Dansk Lungeforening

Styregruppen har pr. 01.12.2007 ansat cand. jur. Helle Haubro Andersen som 
centerleder. 

Centrets opgaver bliver, at:
• opbygge og udvikle uddannelsestilbud vedrørende organdonation til det sund-

hedsfaglige personale på landets intensivafdelinger. Eventuelt ved etablering af 
færdighedstræning og E-learning program

• arbejde på at emnerne organdonation og transplantation styrkes på de sundheds-
faglige uddannelser såvel basisuddannelser som relevante efter- og videreuddan-
nelser

• styrke nøglepersonfunktionen på landets intensivafdelinger i samarbejde med 
transplantationskoordinatorerne

• undersøge mulighederne for at etablere et organdonationsskorps med henblik 
på at tilbyde bistand i de enkelte donationsforløb

• opbygge database med henblik på monitorering af donoraktiviteten

Centret bliver placeret i INCUBA Science Park, Skejby og der vil blive ansat yder-
ligere medarbejdere snarest.

Der vil d. 28. januar 2008 blive afholdt workshop om organdonation for nøglepersoner 
og transplantationskoordinatorer. Her vil det være muligt at høre mere om centret og 
møde den nyansatte centerleder.

Jeg vil gerne opfordre nøglepersonerne på vores intensivafdelinger til at deltage 
i workshoppen da det er en glimrende mulighed for at komme med ideer til, hvilke 
opgaver centret skal prioritere og fortælle hvordan centret bedst kan bistå de for-
skellige intensivafdelinger med at gennemføre organdonationsforløb.

Inge Krogh Severinsen, Overlæge anæstesi- og intensivafdelingen Skejby, 
DASAIMs repræsentant i styregruppen for Dansk Center for Organdonation

WorKSHop  
- DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
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ForSKnIng I AKUtte SItUAtIoner 
Hvilke muligheder er der indenfor den videnskabsetiske komitelov?

På opfordring fra Forskningsudvalget un-
der DASAIM er jeg qua mit arbejde i Den 
Videnskabsetiske Komite, Region Midtjyl-
land blevet bedt om at beskrive den nuvæ-
rende lovgivning indenfor akutforskning. I 
denne gennemgang skal jeg forsøge kort 
at give en introduktion til de ændringer der 
er kommet i Komiteloven og behandling af 
biomedicinske forskningsprojekter siden 
2003 i relation til akutforskning.

Der skelnes i den nuværende lovgivning 
mellem akutte ikke-lægemiddelforsøg (jvnf. § 
20) og akutte lægemiddelforsøg (jf § 20a). 

Frem til 2003 havde man i den tidligere 
Komitelov ikke opereret med begrebet 
”Forskning i akutte situationer”. De på det 
tidspunkt gældende vejledninger gjaldt 
betingelserne for inddragelse af inhabile 
personer og vejledningen tog ikke hensyn 
til et evt. akut aspekt. 

Komiteloven fra �00�:
§20. Hvis karakteren af projektet betyder 
at det kun kan gennemføres i akutte situa-
tioner, hvor forsøgspersonen ikke er i stand 
til at afgive et informeret samtykke, og det 
ikke er muligt at indhente stedfortrædende 
samtykke, kan projektet gennemføres hvis 
det på længere sigt kan forbedre forsøgsper-
sonens helbred.

Stk 2. Den forsøgsansvarlige skal snarest 
muligt efterfølgende søge indhentet informeret 
samtykke eller stedfortrædende samtykke.

Stk 3. Stk 1 og 2 gælder dog ikke ved 
kliniske forsøg med lægemidler.

Det var og er en forudsætning, at projektet 
ikke med tilsvarende nytte kan gennem-
føres med inddragelse af myndige, habile 
forsøgspersoner, hvis frivillighed ikke kan 
drages i tvivl. Fordelen for forsøgsperso-
nen skulle således klart veje tungere end 
en evt, risiko, set i relation til den vanlige 
forsøgssituation, hvor forsøgspersonen 
netop frivilligt kan vælge at deltage i pro-
jektet. Derfor formuleringen med at for-
søget skal have udsigt til at kunne gavne 
den enkelte forsøgsperson. 

Det er i sig selv et paradoks idet gen-
nemførelse af et forskningsprojekt hvor 
interventionen på forhånd vides at bedre 
forsøgspersonens helbred vil være uetisk i 
forhold til ikke at give denne intervention 
til alle patienter/forsøgspersoner. 

Det har siden hen ført til en opblødning 
i vejledningen vedrørende ansøgning om 
akutte forskningsprojekter (kan findes på 
CVK’s hjemmeside:www.cvk.im.dk).

I den sidste vejledning fra 2007 står 
følgende:

Forskning på denne gruppe må kun fore-
tages, hvis den fysiske/mentale tilstand, 
som gør det umuligt at opnå informeret 
samtykke og et stedfortrædende samtykke, 
er en nødvendig karakteristik ved forsk-
ningsprojektet. Der er typisk tale om forsøg 
på midlertidigt inhabile, som eksempelvis 
omfatter bevidstløse. Det stilles som krav, 
at forsøgspersonens helbred på længere sigt 
formodes (forfatterens understregning) at 
kunne forbedres. 

Sådanne forsøg kan ikke gennemføres 
med lægemidler, men kan gennemføres i 
andre forsøg, herunder forsøg med medi-
cinsk udstyr. 

Fra april 2006 blev der vedtaget følgende 
ændring i Komiteloven med regel ved-
rørende lægemiddelforskning i akutte 
situationer:

§20a: Hvis et biomedicinsk forskningspro-
jekt indebærer kliniske forsøg med lægemid-
ler, og hvis karakteren af forsøget betyder, 
at det kun kan gennemføres i akutte situa-
tioner, hvor forsøgspersonen ikke er i stand 
til at afgive et informeret samtykke, og det 
ikke er muligt at indhente et stedfortrædende 
samtykke fra værgen, forældremyndighedens 
indehaver eller fra nærmeste pårørende og 
den praktiserende læge – alternativt embeds-
lægen – kan projektet gennemføres, hvis der 
er indhentet stedfortrædende samtykke fra 
forsøgsværgen (1). 

Stk. 2. Den forsøgsansvarlige skal sna-
rest muligt efterfølgende søge indhentet 
informeret samtykke eller stedfortrædende 

samtykke fra værgen, forældremyndighedens 
indehaver eller fra nærmeste pårørende og 
den praktiserende læge – alternativt em-
bedslægen.« 

(1) En forsøgsværge er en enhed bestående af 
to læger, som giver et stedfortrædende sam-
tykke på den inhabile forsøgspersons vegne. 
Forsøgsværgen skal varetage forsøgspersonen 
interesser og være uafhængig af den forsøgsan-
svarliges interesser i forskningsprojektet. De to 
læger skal være nogle for forskningsprojektet 
”udenforstående” læger, og man bør undgå at 
disse befinder sig i et underordnelsesforhold 
til den forsøgsansvarlige. Mindst en af lægerne 
skal have faglig indsigt på området.

Forsøgsværgen kan enten være en enhed 
af de samme to læger, der kontaktes for alle 
forsøgspersoner i et klinisk forsøg eller som 
udpeges ad hoc for de enkelte forsøgspersoners 
inddragelse.

Det skriftlige forsøgssamtykke behøver ikke 
at blive underskrevet, mens den sundhedsper-
son, som udfører forsøget er til stede. Samtyk-
ket kan bekræftes forud for iværksættelsen, fx 
telefonisk. Samtykket skal dog gives på bag-
grund af oplysninger om det konkrete forsøg og 

den pågældende forsøgspersons tilstand. 

Der er således sket væsentlige fremskridt 
siden 2003 i forhold til muligheden for 
at gennemføre forskningsprojekter med 
patienter, som ikke kan medvirke til ind-
hentelse af informeret samtykke. Der er 
dog forsat en lang række forbehold, som 
gør det yderst vanskeligt at gennemføre 
forskningsprojekter med disse ofte kritisk 
syge patienter. Indenfor vores speciale; 
anæstesi og intensiv terapi, vil mange 
forskningsprojekter inddrage inhabile 
patienter, enten qua deres grundsygdom 
eller fordi vi som led i deres behandling 
holder patienten sederet. Lægemiddelforsøg 
vil kunne gennemføres i den udstrækning, 
at man kan afvente opstart af behandling 
til at der er opnået informeret samtykke 
fra f.eks. forsøgsværge. Derimod giver lov-
givningen ingen mulighed for at indhente 
stedfortrædende samtykke i forbindelse 
med f.eks. præhospital initieret behand-
ling. Ved ikke-lægemiddelforsøg kan det 
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akutte aspekt ved f.eks. intensiv patienter 
diskuteres. Ganske vist vil en del af disse 
patienter være inhabile pga. af den tilstand 
de befinder sig i, men det vil være i visse 
situationer være svært at argumentere 
for at behandlingen skal initieres akut. 
Til gengæld er det vanskeligt, at forestille 
sig kun at skulle gennemføre forsknings-
projekter med intensiv patienter hvor 
der på forhånd er indhentet informeret 
samtykke. Dette efterlader således i den 
nuværende lovgivning mindst to forbehold 
for gennemførelse af klinisk forskning, og 
som følge deraf vil det ikke være muligt 
at udøve evidens baseret behandling hos 
disse i øvrigt kritisk syge patienter.

Akutforskning er et tema som interna-
tionalt har fået større bevågenhed i de 
senere år. I 2005 fremsatte Europarådet en 
tillægsprotokol vedrørende biomedicinsk 
akutforskning som Danmark har under-
skrevet, men endnu ikke ratificeret. Som 
det fremgår af nedenstående tekst er der 
lagt op til en yderligere lempelse af vilkå-
rene for akutforskning, men den endelige 
fortolkning i den danske komitelov er ikke 
kendt på nuværende tidspunkt.

ADDItIonAl protoCol to tHe 
ConventIon on HUMAn rIgHtS 
AnD BIoMeDICIne, ConCernIng
BIoMeDICAl reSeArCH.
Article 19- Research on persons in 
emergency clinical situations

1. The law shall determine whether, 
 and under which protective 
 additional conditions, research in 
 emergency situations may take place 
 when:
 i. A person is not in a state to 
  give informed consent, and
 ii. Because the urgency of the 
  situation, it is impossible to 
  obtain in a sufficiently timely 
  manner, authorisation of his or 
  her representative or an 
  authority or a person or body 

  which would in the absence of 
  an emergency situation be called 
  upon to give authorisation.
2. The law shall include the following 
 specific conditions:
 i. Research of comparable 
  effectiveness cannot be carried 
  out on persons in non-emergency 
  situations
 ii. The research project may only 
  be undertaken if it has been 
  approved specifically for 
  emergency situations by the 
  competent body;
 iii. Any previously expressed objections 
  of the person known to the 
  researcher shall be respected
 iv. Where the research has not the 

potential to produce results of 
direct benefit to the health of 
the person concerned, it has the 
aim of contributing, through 
significant improvement in the 
scientific understanding in the 
individual’s condition, disease 
or disorder, to the ultimate 
attainment of results capable of 
conferring benefit to the person 
concerned or to other persons in 
the same category or afflicted 
with the same disease or 
disorder or having the same  
condition, and entails only mini-
mal risk or burden (forfatterens 
understregning).

3. Persons participating in the 
emergency research project or, if 
applicable, their representatives 
shall be provided with all the 
relevant information concerning 
their participation in the research 
project as soon as possible. Consent 
or authorisation for continued par-
ticipation shall be requested as soon 
as reasonably possible.

Som det fremgår af ovenstående tillægs-
protokol er der lagt op til markant åbning 

i forhold til gennemførelse af projekter 
indenfor akutforskning. Den væsentligste 
ændring i forhold til det informerede sam-
tykke ved vanlige forskningsprojekter er 
spørgsmålet om hvordan man forholder 
sig til varetagelse af frivillighedsprincippet. 
Ved forskningsprojekter med indhentelse 
af informeret samtykke vil forsøgsperso-
nen altid have muligheden for at fravælge 
deltagelse i forskningsprojektet og der-
med vil deltagelsen kun ske ved egen fri 
vilje. Hvem skal være patientens værge i 
projekter med inhabile? Er det at opfylde 
inklusionskriterierne altid tilstrækkeligt 
til at blive inkluderet i projektet?

Hvis vi skal sikre os, at det fremover skal 
være muligt at gennemføre akutforskning, 
hvor der inkluderes patienter uden vanligt 
informeret samtykke, er det væsentligt, 
at vi der beskæftiger os med lægeviden-
skabelig forskning bidrager til at finde 
en løsning, der danner grundlag for at 
forskningsprojekter kan gennemføres i de 
ovenfor beskrevne situationer under sam-
tidig hensyntagen til at forsøgspersonens 
rettigheder, sikkerhed og velbefindende. 
Hvordan sikrer vi os at forskningsprojektet 
har en lødighed der godtgør, at 1) det skal 
gennemføres og 2) med denne patientka-
tegori (project may only be undertaken if it 
has been approved specifically for emergency 
situations by the competent body). Hvilke in-
stanser skal træffe den beslutning? Læge-
middelstyrelsen, Videnskabsetisk komite, 
eksperter fra det pågældende speciale der 
planlægger projektet eller andre? 

Bidrag til diskussionen bør komme fra 
de faglige selskaber, forskningsfora og alle 
forskningsaktive læger, der har et ønske 
om, at vi i Danmark får en lovgivning også 
inddragende inhabile forsøgspersoner.

Hanne Ravn, Overlæge, dr.med
Medlem af Videnskabsetisk komite, 

Region Midtjylland
Anæstesi og Intensiv afd., Århus 

Universitetshospital, Skejby 
tlf: 8949 8828 - e-mail: hbr@ki.au.dk
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UDDelIng 
FrA FonDe 
lippmann Fonden
Rolf Dall, afdelingslæge, ph.d., bevilges kr. 40.000,- til støtte til 
et 13 måneders klinisk og forskningsmæssigt ophold på Royal 
Childrens Hospital, Melbourne.

Ole Mathiesen, afdelingslæge, ph.d.-stud., bevilges kr. 10.000,- til 
støtte til udlandsophold på University of California San Francisco 
Medical Center at Mount Zion i forbindelse med ph.d.-projek-
tet: ”Multimodal postoperativ smertebehandling med fokus på 
gabapentin, pregabalin og dexametason”.

professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond 
af 23. august 1981
Per Bredmose modtager kr. 16.000,- til kombineret forsknings- og 
klinisk ophold i London.

Holger og ruth Hesses mindefond
Anders Kjærgaard: Sepsis og det systemisk inflammatoriske 
respons. Kr. 15.000.-

Christian Overgaard Steensen: Vand og elektrolytter ved akut 
hyponatriæmi - en eksperimentel grisemodel. Kr. 9.000,-

Anne Barklin: Hjernedød og systemisk inflammation. 
Kr. 10.000,-

Asger Granfeldt: Nyrenes cytokin produktion under endotoxæmi 
– Undersøgt i en grisemodel. Kr. 27.000,-

Mads Buhl: Effekten af IL-6 på musklers evne til at omsætte 
sukker, fedt og æggehvidestoffer. Kr. 13.000,-

Thomas Strøm: Fordele og ulemper ved langtidssedation af kritisk 
syge patienter. Kr. 10.000,-

ACtA Foredragskonkurrence 2007
1. præmien på kr. 5.000,- blev vundet af Dorthe Hellemann for 
foredraget om ”Mannose binding lectin (MBL2) genotypes 
are associated with heterozygous advantage in relation to fatal 
outcome in intensive care patients”.
2. præmien på kr. 3.000,- blev vundet af Asger Granfeldt for 
fremlæggelsen af projektet ”Renal cytokine production during 
endotoxemia in a porcine model”.
3. præmien på kr. 2.000,- blev vundet af Jacob Kofoed-Nielsen for 
foredraget ”Kan en tryk-volumen kurve bruges til at forudsige 
effekten af en lunge-rekruttering hos patienter med ALI/ARDS? 
- Et dyre-eksperimentielt studie”.

Asger Granfeldt vandt ligeledes publikumsprisen på kr. 2.000,-

Prisen på kr. 2.000,- for bedste poster blev vundet af Simon Krog 
Vistisen, der præsenterede ”Temporal dynamic parameters: The 
new generation of fluid responsiveness indices in the ICU?”

DASAIMs Uddannelsespris 2007
Prisen var igen sponsoreret af GlaxoSmithKline, som sammen 
med FYA overrakte prisen på kr. 10.000,- til overlæge Michael 
Seltz Kristensen.

DASAIMs Smertepris 2007
Var sponsoreret af norpharma og blev overrakt til overlæge Lena 
Lundorff. Prisen er på kr. 10.000,-

DASAIMs Forskningsinitiativ
Lise Schlünzen modtager kr. 79.000,- til projektet “Cerebral blood 
flow and metabolism during propofol anaesthesia in healthy 
subjects studied with positron emission tomography”.

Niels Vidiendal Olsen modtager kr. 79.000,- til projektet ”Et 
kardio-cerebrovaskulære respons til anæstesi: Betydningen af 
genetisk polymorfi i renin-angiotensinsystemet og det adrenerge 
system”.

Thomas Strøm modtager kr. 30.000,- til projektet ”Fordele og 
ulemper ved langtidssedation af kritisk syge patienter”.

Bodil Steen Rasmussen modtager kr. 12.000,- ”Akut lungeskade 
efter hjertekirurgi: Patogenese og effekt af statiner”.

UDDelIng AF prISer 
og legAter PÅ ÅRSMØDET
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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 videnskabelig indsats eller til anæstesiologer, 
som ønsker at studere specielle emner

3. Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af  
DASAIMs møder

4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragshol-
dere

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

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

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

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

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

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

Fondens formål er at virke til fremme og optimering af det 
operative patientforløb ved at yde støtte og bistand til forskning 
og behandling med speciel interesse i smertereduktion, ned-
sættelse af rekonvalescens, reduktion i komplikationer, samt 
tidlig hjemsendelse fra hospital. Uddeling af disponibelt beløb i 
henhold til fundatsen sker efter bestyrelsens skøn én gang årligt 
med uddeling af legatet i forbindelse med DASAIMs årsmøde. 
Ansøgningsfrist er 12. oktober 2007. Ansøgning sendes i fire 
eksemplarer til: Ledende overlæge, dr.med. Claus Lund, anæ-
stesiafdelingen 532, Hvidovre Hospital, 2650 Hvidovre. 



6. thoraxanæstesiologiske Symposium
❛organprotektion❜

Fredag den 4. april 2008, kl. 12.00-18.00
Musikhuset i esbjerg, lille Sal

1�.00 - 1�.00 Registrering og sandwich i Hovedfoyer

1�.00 - 1�.05 Velkomst. v/Jon Bjørnsson, Hjertecenter Varde
1�.05 - 1�.50 Myocardieprotektion. v/Torsten Toftegård Nielsen, Kardiologisk afd., Skejby Sygehus
1�.50 - 14.�0 Cerebral protektion. v/Jan Axel van der Linden, Thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
  Moderatorer: Bodil Steen Rasmussen, Aalborg Sygehus og Jon Bjørnsson, Hjertecenter Varde

14.�0 - 15.00 Kaffepause og udstilling i Hovedfoyer

15.00 - 15.40 Monitorering af cerebralt oxygentilbud. v/ Niels Henry Secher, AN-OP, ABD, Rigshospitalet
15.40 - 16.�0 Cerebral dysfunktion efter kirurgi. v/ Lars S. Rasmussen, AN-OP, HOC, Rigshospitalet
  Moderatorer: Claus Andersen, Odense Universitetshospital og Christian Lindskov Christiansen, Skejby Sygehus

16.�0 - 16.50 Kaffepause og udstilling i Hovedfoyer

16.50 - 17.�5 Kardioplegi. v/ Hans Henrik Kimose, Thoraxkirurgisk afd., Skejby Sygehus
17.�5 - 18.00 ”Varde-modellen”. v/ Ricardo Sanchez, Hjertecenter Varde
  Moderatorer: Peter Bo Hansen, Rigshospitalet og Eigil Nygaard, Gentofte Hospital

1�.00 - 01.00 Festmiddag på Hotel Britannia, Torvegade �4, Esbjerg

Mødeafgift: 
Symposium kr. �50,- Middag kr. 150,- Overnatning Hotel Britannia kr. 800,- Samlet pakke kr. 1.000,-

Bindende tilmelding: 
Senest mandag d. �5. februar �008 til sekretær Lotte Bødskov Jørgensen, tlf. 76�5 010� eller lbj@hjertecentervarde.dk 
Beløbet bedes indsat på konto: 4701-470101807� med angivelse af navn og adresse.

DT - Danske Thoraxanæstesiologers Årsmøde
Lørdag den 5. april �008, kl. 0�.00 - 1�.00

Hotel Britannia, Esbjerg

Mødet henvender sig til alle fastansatte læger ved thoraxanæstesiologiske afdelinger. Ingen mødeafgift.
Bindende tilmelding af hensyn til frokost senest mandag d. �5. februar �008 til lbj@hjertecentervarde.dk

Dagsorden:
- Kort orientering fra centrene
- Dansk Thoraxanæstesi - er det ledelse eller diffusion? v/ klinikchef Stig Yndgaard, Rigshospitalet
- Orientering om EACTA og Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe. v/ Carl Johan Jakobsen, Skejby Sygehus

Efter mødet er der frokost kl. 1�.00 - 1�.00.





NORDISK BØRNEANÆSTESIKURSUS
KØBENHAVN, RIGSHOSPITALET 23.-25. JANUAR 2009
FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER OG YNGRE ANÆSTESIOLOGER
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t  Anæstesi til overvægtige børn
 Transport af børn
 Modtagelse af børn med hovedtraume
 Lungerekruttering
 Søvndybdemonitorering
 Smertebehandling af børn
 Luftvejshåndtering
 Behandling af larynxspasmer
 Anatomi/fysiologi
 Det hjertesyge barn
 Børns psykiske reaktion på anæstesi
 Væskebehandling
 Workshops
 København by night

Arrangører: Anæstesiklinikkerne i Juliane Marie Centret og HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, København

www.
boerneanaestesi
          .dk



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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DASAIMs officielle
e-mailadresser
Bestyrelsen

bestyrelsen@dasaim.dk  

Anæstesiudvalget 
anaestesi_udv@dasaim.dk  

Børneanæstesiudvalget  
boerneanaestesi_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  

Uddannelsesudvalget 
udd_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 2008: 

13.-15. november (København)

DASAIMs Årsmøde 2009: 
12.-14. november (København)

 

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



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«.

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

DAMECA a/s · Islevdalvej 211 · 2610 Rødovre · Danmark



Afsender: DASAIM, H:S Rigshospitalet, AN/OP, HOC 4231, 2100 København Ø

GE Healthcare

Bringing
the pieces 

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

Perioperative Care Re-imagined.

Aisys® carestation

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

Avance® carestation

See the individual in the information
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