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Kære kolleger

”Regionen” kommer nu over os, bl.a. med krav om regionsvise fælles 
vejledninger fra de sundhedsfaglige råd om diverse centrale områder. Og 
vejledningerne skal altid helst være færdige i går. Det kan være transport, 
faste, den kirurgiske diabetespatient o.m.a. Det er som sædvanligt af stor 
betydning, at vi hele tiden holder den faglige tunge lige i munden, så vi 
ikke lader os spænde for en politisk vogn eller lægger navn til andres 
synspunkter.

Og så var det altså 1.4. at DAD 3 gik i luften. Det mest spændende er vel, 
om det virker real time og full scale. Og dernæst, hvornår det lykkes at 
koble booking-systemer sammen med DAD 3 så vi kan bruge vores ar-
bejdstid fornuftigt og ikke lave dobbeltindtastning. Vi vil se det før vi tror 
det. Nogen ønsker DAD 3 held og lykke, mens andre utvivlsomt ønsker 
det hen, hvor peberet gror.

Men blandt alle disse trakasserier, så husk at det nu er forår. Blomsterne 
springer ud, og det bliver atter lyst.

De bedste hilsner fra Eders hengivne
 

Torben Callesen
Den gl. redacteur

       541 - 072 

Tryksag

DASAIM
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Tlf. 3545 6602 – Fax 3545 2950
E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk
www.dasaim.dk

ForMAnD
Overlæge Hans Kirkegaard
Skejby Sygehus – 8200 Århus N
Tlf. 8949 8852
E-mail: chair@dasaim.dk

næStForMAnD 
Overlæge Lars S. Rasmussen
Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231 – 2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 8043

BeStyrelSeSSeKretær
Afdelingslæge Carsten Tollund
Rigshospitalet, AN-OP, ABD 2041 – 2100 Kbh. Ø
E-mail: best_sekr@dasaim.dk

KASSerer
Overlæge Lars S. Rasmussen
Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231 – 2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 8043 – Fax 3545 2950
E-mail: kasserer@dasaim.dk

reDAKtør
Klinikchef Torben Callesen
Rigshospitalet, AN-OP, ABD 2041 – 2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 2572 / 3545 8128
E-mail: redaktoer@dasaim.dk

øvrIge BeStyrelSeSMeDleMMer
Overlæge Ann Møller (Anæstesiudvalget)
Afd.læge Torsten Lauritsen (Børneanæstesi)
Overlæge Lone Poulsen (Intensiv)
Overlæge Luana Leonora Jensen (Kronisk smerte)
Overlæge Karsten Bülow (Neuroanæstesi)
Overlæge Desirée Rosenborg (Obstetrisk anæstesi)
Overlæge Susanne Wammen (Præhospital)
Overlæge Claus Andersen (Thoraxanæstesi)
Overlæge Ole Nørregaard (Uddannelse)
Læge Jette Pærregaard (FYA)

orgAnISAtIonSKoMIté ÅrSMøDe
Jakob Trier Møller (Koordinator)
Jørgen B. Dahl (Videnskab)
E-mail: sekretariat@dasaim.dk

SeKretArIAt
Tina Calundann
Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231 – 2100 Kbh. Ø
Tlf. 3545 6602 – Fax 3545 2950
E-mail: sekretariat@dasaim.dk

oplAg
1400 stk.

tryK
SvendborgTryk – 5700 Svendborg
ISSN 0908-5203

ForSIDe
Foto: Sofie A. Calundann
Opsætning: Tina Calundann



April 2008 · DASINFO · 3

DeADlIneS DASInFo
DASINFO nr. 3, juli 2008, Deadline 23. maj 2008
DASINFO nr. 4, oktober 2008, Deadline 25. august 2008
DASINFO nr. 1, januar 2009, Deadline 3. december 2008
DASINFO nr. 2, APRIL 2009, Deadline 2. marts 2009

DASAIM SKAl HAve ny BeStyrelSeSForMAnD

DASAIMs Bestyrelse .............................................................5

InDKAlDelSe AF vIDenSKABelIge BIDrAg

Organisationskomiteen .........................................................7

reSSoUrCeUDnyttelSe I ForBInDelSe MeD AnæSteSI

Anæstesiudvalget ..................................................................9

BenvenISte ventIlen – 40 År

Preben G. Berthelsen ........................................................... 11

reFerAt AF DAo’S 57. orDInære generAlForSAMlIng

Poul Hansen ........................................................................12

AnAeStHeSIA In DenMArK

Niels H. Secher .................................................................... 15

reFerAt FrA IntenSIv SyMpoSIUM, HInDSgAvl, JAnUSr 2008 

Marcela Carlson, Jakob Westergaard-Nielsen, 
Thomas Strøm og Palle Toft ................................................ 18

AKUtMeDICInSK ForSKnIng pÅ InHABIle pAtIenter I DK 

– et løSnIngSForSlAg

Kirsten Møller .....................................................................24

FyA pÅ InSpeKtorÅrSMøDet - 2008

Susanne Scheppan ..............................................................28

Afskedssymposium for professor , overlæge dr. med. 
Jørgen viby Mogensen ........................................................29

legAter .........................................................................................  30

Den pÅrørenDe pÅ IntenSIv AFSnIt ...........................................  31

AIrWAy MAnAgeMent For AnAeStHeSIologIStS ......................  33

pH.D.- eller DISpUtAtSproJeKt

Henrik Kehlet ......................................................................35

SSAI – norDISK DIploMUDDAnnelSe I pæDIAtrISK AnæSteSI 

og IntenSIv terApI ......................................................................  35

SSAI – 11th SCAnDInAvIAn trAInIng progrAM In IntenSIve 

CAre MeDICIne ..............................................................................  36

SSAI – 4th norDIC DIploMA CoUrSe In ADvAnCeD pAIn 

MeDICIne .......................................................................................  36

DASAIM Støtter UDDAnnelSe I MInDre velStIlleDe lAnDe

DASAIMs Bestyrelse ...........................................................38

DASAIMs oFFICIelle e-MAIlADreSSer .........................................  38

KoMMenDe DASAIM ÅrSMøDer ...................................................  38

MoDerne teKnIKKer For perIFere nerveBloKADer ..................  39

30th SSAI CongreSS – oDenSe 2009 ..............................................  40

Indholdsfortegnelse

Indlæg til DASInFo sendes til redaktøren:
Klinikchef Torben Callesen, Rigshospitalet, AN-OP, ABD 2041
Tlf. 3545 2572 / 3545 8128
E-mail: redaktoer@dasaim.dk
Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i 
rtf- og Word-format.



4 · DASINFO · April 2008

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  

MM II NN DD RR AAYY

BeneView
Patient Monitor

www.dameca.dk

DAMECA a/s · Islevdalvej 211 · 2610 Rødovre · Danmark
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DASAIM SKAL HAVE NY 
BESTYRELSESFORMAND

Vil du være med til at tegne profi len for DASAIM i 2009-2011?

Den nuværende formand for DASAIM afslutter sin 4-årige periode 
ved årets udgang og selskabet skal have ny frontfi gur. Selskabets 
bestyrelse anbefaler alle interesserede at melde sig som for-
mandskandidat.

DASAIMs formand bør efter bestyrelsens opfattelse besidde 
følgende:

- Gode lederegenskaber
- Visioner og ambitioner for specialets fremtid
- Politisk tæft
- Faglig bredde og erfaring
- Interesse for forskning, udvikling og uddannelse

Kandidater opfordres til at sende en beskrivelse 
(max. ½ A4-side) af kvalifi kationer og visioner for 
spe cialet til DASINFO. 
Beskrivelsen sendes til sekretariat@dasaim.dk
snarest muligt, således at vi kan annoncere dit 
kandidatur via DASINFO, hjemmesiden og gruppe-
mail i god tid inden gene ralforsamlingen.

Vi håber på, at rigtig mange vil være inter-
esserede.

Valget fi nder sted på selskabets general-
forsamling fredag d. 14. november 2008.

Venlig hilsen
DASAIMs Bestyrelse
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REN LUFT MED 
DOBBELTMASKEN

  Sankt Knuds Vej 37             
  DK-1903 Frederiksberg C    
  www.tgm-teknik.dk             

    +45 43 96 95 95
 Fax +45 43 96 98 98
 tgm@tgm-teknik.dk
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Bedømmelseskriterier for abstracts til 
foredragskonkurrencen:
Tidligere publikation: Bidragene må ikke  
være offentliggjort som originalartikel i 
et internationalt tidsskrift, men må gerne 
have været fremlagt mundtligt og/eller 
vist som poster.

Vurdering: Abstracts vurderes dels ud 
fra det videnskabelige niveau og dels ud 
fra dets betydning for anæstesiologi og 
intensiv terapi:
Emnet:  
Relevant for anæstesiologi og intensiv te-
rapi i bredeste forstand? Originalt?
Problemformuleringen: 
Klar og velvalgt? 
Metoder:  
Relevante, veludformede? Etiske proble-
mer?
Resultaterne:  
Væsentlige nye fund og observationer, der 
kan bidrage til udviklingen i faget?
Konklusionen:  
Klar og i overensstemmelse med problem-
formuleringen?
Fremstillingen:  
Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

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

Organisationskomitéen

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

Abstracts inddeles i:
1.  Titel, forfatter(e), institution, e-mail og 

fuldt navn på korresponderende forfat-
ter = den forfatter der skal præsentere 
arbejdet

2.  Introduktion 
3.  Metoder 
4.  Resultater
5.  Diskussion
6.  Konklusion
7.  Maks. 2 figurer eller tabeller
8.  Maks. 3 referencer

Abstracts må max fylde 3.000 anslag inkl. 
mellemrum og tegnsætning. Undlad at 
benytte funktioner, der danner referen-
celiste o.lign. automatisk. Abstracts til 
såvel foredrag som posters indsendes 
via abstractsform på  HYPERLINK 
”http://www.dasaim.dk” www.dasaim.
dk til DASAIMs sekretariat senest d. 4. 
august 2008.

Forfattere, hvis abstract udvælges 
til foredragskonkurrencen vil, for at 
sikre en glat afvikling af konkurren-
cen, blive anmodet om at præsentere 
deres foredrag som Power-Point-præ-
sentation, medbragt på memory stick 
eller CD. Organisationskomiteen vil 
tilse, at der forefindes bærbar PC med 
CD-Rom-drev.

ved indsendelse af abstract skal det 
præciseres, hvorvidt man:
-  ønsker at få abstract vurderet med henblik 
på deltagelse i ACTA foredragskonkur-
rence – fredag d. 14. november 2008

-  udelukkende ønsker at præsentere sit 
bidrag ved posterudstilling torsdag og 
fredag

-  ønsker at præsentere sit bidrag ved po-
sterudstilling, hvis det ikke udvælges til 
at deltage i foredragskonkurrencen

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

posterkonkurrence:
Bedste poster præmieres med kr. 2.000.-

publikumspris:
Der vil i forbindelse med foredragskon-
kurrencen blive arrangeret en publi-
kumsafstemning om bedste foredrag. 
Publikumsprisen for bedste foredrag 
præmieres med kr. 2.000.-

novo nordisk’s Innovationspris 2008:
DASAIM modtager igen i år en dona-
tion fra Novo Nordisk således, at vi også 
i 2008 har mulighed for at uddele Novo 
Nordisk’s Innovationspris i forbindelse 
med fremlæggelse af videnskabelige ar-
bejder på årsmødet 2008. Prisen består af 
en hæderspris på dkr. 10.000,- og hertil et 
rådighedsbeløb på yderligere dkr. 10.000,- 
som kan bruges til studiebesøg eller præ-
sentation af videnskabelige arbejder ved 
udenlandsk kongres eller lignende.

InDKAlDelSe AF vIDenSKABelIge BIDrAg 
Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet 13.-15. november 2008 
i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
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Livet kan være så let, når 
man har den rigtige partner
Hvert minut tæller ved Critical Care Testing. Med cobas b 221 systemet får du et blodgasinstrument, 
som kan tilpasses behovene på enhver hospitalsafdeling. cobas b  221 er let at betjene og kræver 
minimal vedligeholdelse, hvilket er af afgørende betydning for hurtige beslutninger om behandling. 
Med cobas b 221 får du den fleksibilitet, du behøver, så du i den sidste ende får mere tid til patienten.   

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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reSSoUrCeUDnyttelSe I ForBInDelSe MeD 
AnæSteSI

● Arten af det kirurgiske indgreb. 
●  Patientens præoperative tilstand 

(ASA)
●  Tilgængelige ressourcer i øvrigt. (andre 

læger i området, sygeplejerskernes er-
faring etc.)

Hvis speciallægen skal starte og/eller  
supervisere en anæstesi (med uddannelses-
søgende læge eller anæstesisygeplejerske 
på stuen), kan vedkommende som hoved-
regel supervisere 2 operationsstuer.

Det anbefales, at speciallægen i føl-
gende tilfælde kun superviserer en ope-
rationsstue:
1. Patienter i højrisikogruppe
2.  Ved stor kirurgi som f.eks. ekstensiv 

rygkirurgi, bækkenkirurgi, leverki-
rurgi, pancreaskirurgi, større tho-
raxkirurgiske, neurokirurgiske og 
karkirurgiske indgreb.

3.  Kirurgi med stor blødningsrisiko
4. Operationer på børn under 2 år
5.  Ved anæstesi på afsides beliggende 

steder

Det er vigtigt, at der er en speciallæge, 
som er ansvarlig for den overordnede 
koordination af anæstesifunktionen, 
således at ressourcerne ved behov kan 
omfordeles.

Anæstesiudvalget

Dette betyder at man altid er nødt til 
at have ”bufferkapacitet” i systemet. At 
der kan findes en løsning, hvis anæste-
silægen pludselig bliver bundet til en 
dårlig patient.

Den anæstesiologiske kerneydelse – at 
bringe en patient så sikkert som muligt 
gennem det præoperative, det perope-
rative og det umiddelbare postoperative 
forløb – er i sagens natur en team opgave. 
Det er vigtigt at gøre sig klart, at ikke blot 
anæstesilæger og anæstesisygeplejersker 
indgår i teamet – men også kirurger og 
operationssygeplejersker, samt persona-
let i opvågningsafsnittet.

rekommandationer:
Alle patienter bør tilses præoperativt af 
en speciallæge, alternativt af uddannel-
sessøgende læge under supervision af, 
eller med mulighed for konference med, 
en speciallæge.

Der skal altid være en læge tilstede 
ved indledning af anæstesi. I særlige 
tilfælde kan speciallægen uddelegere 
anæstesien til anæstesisygeplejersker, 
hvis han/hun skønner dette forsvarligt. 
I så fald skal speciallægen være umid-
delbart tilgængelig.

Hvor mange operationsstuer en spe-
ciallæge i anæstesiologi kan være an-
svarlig for, afhænger af:

De danske anæstesiafdelinger har gen-
nem tiden haft meget forskellige hold-
ninger til, hvilke personale ressourcer 
der er nødvendige for at gennemføre det 
anæstesiologiske forløb.

Anæstesiudvalget under Dansk Sel-
skab for Anæstesiologi og Intensiv Me-
dicin er ved flere lejligheder blevet bedt 
om, at udarbejde en standard for hvor 
meget anæstesipersonale, der er nød-
vendigt for at sikre en høj kvalitet i det 
anæstesiologiske patientforløb.

Dette er i sagens natur en yderst van-
skelig opgave, da der er store variationer 
mellem afdelingerne i forhold til type af 
kirurgi og patienternes kliniske tilstande. 
Desuden er der naturligvis også variationer 
heri over tid og sågar fra dag til dag.

Det er heller ikke uden betydning, om 
der er tale om en anæstesilæge under 
uddannelse eller en speciallæge, ligesom 
praktisk erfaring og daglige rutiner har 
betydning.

Det er også vigtigt, at der gives plads 
til speciallægens øvrige funktionsområ-
der, så som administration, uddannelse, 
supervision og forskning.

Alle disse betydende faktorer er van-
skelige at tage højde for og ikke alle kan 
være kendte på forhånd. Desuden vil der 
altid kunne opstå akutte – og evt. livstru-
ende situationer uden varsel.
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GE Healthcare

Bringing 
the pieces 
together

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

Perioperative Care Re-imagined.

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

M1071326_dan.indd   1 17-12-2007   10:05:04
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trapulmonale tryk simpelthen ved at æn-
dre lufttilførselen til dysen. Grafen, fra 
originalarbejdet, viser sammenhængen. 
Dette vidunderligt simple system kan 
let og hurtigt påbegyndes og er uden 
de komplikationer som ikke sjældent 
ses ved nasotrachealintubation af ny-
fødte. At denne form for CPAP er simpel 
at etablere har betydet at mange børn er 
blevet behandlet hurtigt før de “hyaline 
membraner” har fået lov til at udvikle sig 
så meget at intubation og respiratorbe-
handling er blevet nødvendige. 

Som ved alle former for intensiv terapi 
er tidsfaktoren vigtig(st).

P. G. Berthelsen

wih continous positive airway pressure. 
NEJM 1971;284:1333-). Som den orginale 
illustration viser var Gregory og medar-
bejdere’s CPAP-system tungt/uhåndter-
ligt og kunne desuden kun anvendes på 
trakealt intuberede børn. 

Det næste fremskridt kom få år senere. 
Flere steder i verden opdagede man at 
alveolesammenfaldet hyppigt kunne 
forhindres/behandles mere simpelt 
med CPAP via en ansigtsmaske eller 
nasalkanyle.

I Danmark og til dels i Norden blev og 
er det foretrukne CPAP-system baseret 
på Benveniste ventilen (Benveniste D, 
Berg O, Poul Pedersen J-E. A technique 
for delivery of continous positive air-
way pressure to the neonate. Pediatrics 
1976;88: 1015-). Med Benveniste syste-
met er det muligt at kontrollere det in-

“A Valve Substitute with no moving Parts, 
for artificial Ventilation in newborn and 
small Infants” var titlen på Daniel Ben-
veniste og J. E .Poul Pedersens første 
beskrivelse af Benveniste ventilen/dysen 
i Brit J Anaesth (1968;40:464-).

De to Nykøbing Falster-anæstesiolo-
ger opfandt/konstruerede dysen for at 
undgå de mekaniske problemer som 
kunne opstå, når man anvendte de 
gængse klapventiler under anæstesi. 
Den elegante løsning vejede 6 gram og  
var uden dødt rum eller modstand mod 
udåndingen. Illustrationerne, fra den 
originale artikel, viser principskitsen, 
afprøvningsopstillingen samt den første 
version af ventilen.

I 1968 var luftforurening med anæ-
stesigasser “heldigvis” ikke et forhold 
mange skænkede en tanke. Den nød-
vendige høje (>8 l/min) æter- eller 
halothan-berigede friskgastilførsel – 
hvoraf jo kun en brøkdel når barnets 
lunger – var derfor ikke  et problem for 
datidens anæstesiologer. Hvis det hav-
de været et problem var denne smukke 
ventil aldrig kommet på markedet. Så 
vidt jeg husker fik ventilen ikke større 
anvendelse ved børneanæstesierne. 
Princippet var vel for nyt og anderle-
des. Så det blev i en anden funktion 
Benveniste ventilen fik afgørende og 
blivende betydning.

Hyaline membraner – respiratory distress 
– CpAp
I starten af 1970erne ændredes behand-
lingen af og prognosen for nyfødte med 
hyaline membraner – respiratory di-
stress syndrome (RDS) – radikalt. Bør-
neanæstesiologen George A. Gregory 
fra San Francisco demonstrerede, i en 
opgørelse med historisk kontrolgruppe, 
at kontinuerligt overtryk i luftvejen hos 
spontant åndende trachealtintuberede 
nyfødte med RDS reducerede dødelig-
heden fra 80 til 25% (Treatment of the 
idiopathic respiratory-distress syndrome 

BenvenISte ventIlen – 40 År 
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reFerAt AF 57. orDInære generAlForSAMlIng 
I DAnSKe AnæSteSIologerS orgAnISAtIon

Lægeforeningens repræsentantskabs-
møde i april 2008 og, hvis det vedtages, 
skal træde i kraft 1. januar 2009.  

De aktuelle forhandlingsberettigede 
organisationer er YL, PLO og FAS/FSF: 
Fællesforeningen af Speciallægefor-
eninger.

FAS i sin nuværende skikkelse for-
svinder, men såvel Overlægeforeningen, 
FAPS som FASKO har givet tilslutning 
til en model, hvor der fortsat skal være et 
vist samarbejde mellem FAS’ nuværende 
dele, dog således at de enkelte ”erhvervs-
foreningers” ret til at varetage egne an-
liggender – herunder forhandlingerne 
– ikke anfægtes. Alle medlemmer af FSF 
skal indgå i den fælles stemmevægt i 
Lægeforeningens bestyrelse.

Formanden for Forhandlingsberetti-
gede foreninger, der repræsenterer mere 
end 10% af Lægeforeningens erhvervs-
aktive medlemmer, har sæde i Lægefor-
eningens bestyrelse. Lægeforeningen 
har per 1.6.2007 20.807 erhvervsaktive 
medlemmer, hvoraf de 6.826 svarende til 
32,8% er organiseret i FAS. FAS består 
af 10 erhvervsforeninger, hvor Overlæ-
geforeningen er langt den største med 
4.371 medlemmer, svarende til 21,1% af 
lægeforeningen. Resten af FAS består af 
de øvrige erhvervsforeninger samt 879 
medlemmer, der ikke aktuelt er medlem 
af en erhvervsforening. De nævnte 879 
medlemmer kan dog ikke alle henføres 
til ”Rest-FAS”. Rest-FAS mangler således 
510 medlemmer for at opnå 10% af Læge-
foreningens medlemmer og således have 
ret til at have formanden i bestyrelsen. 

Ved afstemninger i den Fremtidige 
Lægeforenings bestyrelse, er det således 
vigtigt ved samarbejde mellem forhand-
lingsberettigede speciallægeforeninger, 
at sikre, at alle speciallægemedlemmer 
indgår i formandens stemmevægt. Deles 
FAS to, kan Overlægeforeningen opnå 
egen repræsentation, mens Rest-FAS ikke 
kan opnå repræsentation, og de nuvæ-
rende 1.576 medlemmer af FASKO og 

De to modeller beskrives som henholds-
vis ”Forhandlingsorganisationernes 
Lægeforening” og Repræsentantskabs-
modellen.

Ved lægemødet endte man ud med 
forslag til en model, der ligger tæt op 
ad ”Forhandlingsorganisationernes 
Lægeforening”. Lægeforeningen bliver 
således en hovedforening, der omfatter 
erhvervsaktive medlemmer af læger-
nes forhandlingsberettigede forenin-
ger, ikke-erhvervsaktive medlemmer 
af Lægeforeningen samt medlemmer af 
Lægeforeningen, som har deres hoved-
beskæftigelse i udlandet. I Fremtidens 
Lægeforening skal alle erhvervsaktive 
medlemmer af lægeforeningen således 
tillige være medlem af en forhandlings-
berettiget organisation.

Til forskel fra den oprindelige model 
blev repræsentantskabets Lægefor-
eningens højeste myndighed i fælles 
stands- og sundhedspolitiske spørgsmål 
og bestyrelsen blev udvidet fra at være 
sammensat af de forhandlingsberettigede 
foreningers formænd plus den repræ-
sentantskabsvalgte formand til udover 
de nævnte at bestå af yderligere 3 re-
præsentantskabsvalgte medlemmer. Det 
endelige antal bestyrelsesmedlemmer 
har dog herefter været til diskussion. Der 
blev nedsat et Lovudvalg til udformning 
af vedtægter for Fremtidens Lægefor-
ening. Man er nu så vidt i arbejdet, at 
hovedbestyrelsen har sendt et vedtægts-
udkast til behandling i både Overlæge-
foreningens og FAS repræsentantskaber. 
Behandlingen fandt sted sidste uge. I 
begge repræsentantskaber pegede man 
på, at man fandt behov for mere end 3 be-
styrelsesmedlemmer, der ikke samtidigt 
var formand for en erhvervsforening, men 
samtidig fastholdt den paritetiske sam-
mensætning af bestyrelsen. Bestyrelsen 
for Overlægeforeningen og for FAS har 
fået dette mandat med sig til diskussion 
forud for udarbejdelse af det endelige 
vedtægtsforslag, som skal behandles på 

Torsdag den 8. november 2007 kl. 16.00. 
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Køben-
havn. Formanden Grethe Astrup bød vel-
kommen til generalforsamling år 2007 i 
Danske Anæstesiologers Organisation.

pkt. 1. Valg af dirigent
Lynge Kirkegaard blev foreslået og valgt 
med akklamation. Dirigenten konstaterede, 
at indkaldelsen til generalforsamlingen var 
sket rettidigt ved udsendelse af indkaldelse 
og beretning til alle medlemmer samt ved 
annonce i Ugeskrift for Læger. 

pkt. 2. Formandens beretning
I beretningsåret er følgende medlemmer 
afgået ved døden:

Frede Spaanager Sztuk, Frederiksberg, 
Harry Rask, Frederiksberg, Søren Fischer 
Christensen, Nykøbing Falster, Bjørn 
Ibsen, Vedbæk, John Gry, Esbjerg.

Forsamlingen ærede de afdøde kolle-
gers minde med et minuts stilhed.

Formanden fortsatte: Jeg vil som sidste 
år i den mundtlige beretning først foku-
sere på mere overordnede spørgsmål 
og siden kort kommentere lidt fra den 
skriftlige beretning.

Fremtidens lægeforening
Ved Lægemødet i år var to modeller for 
Fremtidens Lægeforening til debat:
1.  “De forhandlingsberettigede organisa-

tioners lægeforening”, hvor de forenin-
ger, der har forhandlingsretten direkte 
indstiller til Lægeforeningens beslut-
tende organer. Bestyrelsen udstyres 
med klare mandater til at forholde 
sig til stands- og sundhedspolitiske 
spørgsmål

2.  En lægeforening, hvor de besluttende 
organer vælges af medlemmerne ved 
direkte valg. 

  Bestyrelsen får således sit mandat til at 
forholde sig til stands- og sundhedspo-
litiske spørgsmål direkte fra medlem-
merne og ikke gennem de foreninger, 
der har forhandlingsretten
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Den i den skriftlige beretning nævnte 
frist den 1. februar 2008 vedrører et op-
læg fra FAS vedrørende et regelsæt til 
kvalitetssikring af opslag af overlæge-
stillinger. 

Sygesikringen
Der er netop indgået ny overenskomst 
mellem FAS og Regionernes Lønnings- 
og takstnævn den 26. oktober. Overens-
komsten blev vedtaget af FAPS’ repræ-
sentantskab den 2. november 2007.

Hovedpunkterne i aftalen er:
●  1. knækgrænse fjernes pr. 1. april 

2008, og grænserne for 2. knæk for-
højes pr. 1. april 2009, for anæstesiologis 
vedkommende med 127.707 kr. 

●  omsætningslofterne for deltidspraksis 
forhøjes med kr. 150.000 pr. 1. april 
2008

●  der er i den kommende overenskomst-
periode afsat 38 mio. kr. til moderni-
sering af specialerne.

●   i 2009 skal der gennemføres en om-
kostnings- og indtjeningsundersø-
gelse. Undersøgelsen vil alene skulle 
dreje sig om ydelser under Special-
lægeoverenskomsten

●  konsultationshonorarerne for de kon-
sultationer, hvor der anvendes tolk, 
forhøjes med 50%

●  reguleringsordningen er blevet for-
bedret

●  antallet af efteruddannelsesdage med 
tilskud fra fonden for faglig udvikling af 
speciallægepraksis forhøjes fra 7 til 8

●   honoraret for syg- -ebesøg forhøjes 
med 50%

●   der er aftalt en række tiltag vedrørende 
øget brug af IT i speciallægepraksis

Modernisering af overenskomsten for 
praktiserende anæstesiologer
Som nævnt i den skriftlige beretning 
faldt moderniseringen endeligt på plads i 
december 2006 og den nye aftale trådte i 
kraft den 1. april 2007. Moderniseringen 

Indtil problemerne forhåbentlig afkla-
res ved OK-08 er det vigtigt, at man sik-
rer sig, at der lokalt indgås en aftale om 
vagthonoreringen, hvis samme overlæge 
varetager såvel en delvagt i dagtiden på 
lørdage, søndage og søgnehelligdage 
for derefter at overgå til at varetage vagt 
uden for tjenestestedet. 

§ 14
Jeg må her komme med en korrektion 
til den skriftlige beretning, hvor det er 
nævnt, at der endnu ikke er kommet et 
nyt regelsæt på området, men at FAS 
arbejder med et oplæg til nyt regelsæt, 
som skal være færdigt til aflevering 1. 
februar 2008, hvorefter det skal behand-
les i Danske Regioner.  

Overlægeforeningen har sammen 
med FAS udarbejdet et forslag til vej-
ledning for faglig bedømmelse af ansø-
gere til overlægestillinger. Ved sidste 
årsmøde i Overlægeforeningen fik vi via 
Bent Hansen en positiv tilkendegivelse 
vedrørende fortsat landsdækkende re-
gelsæt  på området. Til trods herfor, har 
Danske Regioner for nyligt reageret ved 
at fremsende et notat om fælles princip-
per i regionerne for faglig bedømmelse 
af ansøgere til overlægestillinger. No-
tatet afsluttes med “Regionerne fast-
sætter med udgangspunkt i de nævnte 
principper de nærmere retningslinjer 
for tilrettelæggelsen af den faglige 
bedømmelse i den enkelte region”. 
Den endelige udarbejdelse er derefter 
overladt til den enkelte region. Der er 
allerede udarbejdet to ret forskellige 
retningslinjer i Region Syd og Region 
Midt. Man må opfordre til, at regionerne 
samordner deres retningslinjer, idet der 
ellers kan foreligge 5 forskellige ret-
ningslinjer. Det skal bemærkes, at der 
i regionernes notat ikke længere stilles 
krav om en bestemt funktionstid efter 
speciallægeanerkendelsen før overlæge- 
kvalifikation, men alene bedømmes på 
kompetencer.

FAPS vil dermed ikke være tællende 
blandt stemmevægtene i bestyrelsen i 
Lægeforeningen. YL, der i dag udgør 
46% af Lægeforeningens erhvervsaktive 
medlemmer, vil derved få sin andel yder-
ligere styrket.

Sygehusvæsenet
Kravudvekslingen med modparten til 
OK-08 skete 10. oktober 2007. De spe-
cielle forhandlinger på overlægeområdet 
indledtes 22. oktober. De generelle krav 
forhandles af KTO, hvor Lægeforeningen 
er repræsenteret gennem AC og omfatter 
krav om generelle lønstigninger, bedre 
pensionsforhold, herunder pensionsdæk-
ning af alle tillæg. På det specielle område 
er stillet krav om forbedringer og bedre 
arbejdsmiljømæssig beskyttelse i reg-
lerne om vagt- og arbejdstilrettelæggelse 
samt forhøjelse af pensionsdækningen af 
vagthonorarerne. Krav om at arbejdstids-
bestemmelserne i EU’s arbejdsdirektiv, 
som vores modpart hidtil ikke har villet 
indgå i drøftelse af, er med i foreningens 
overenskomstkrav.

Problemerne vedrørende delvagten ta-
ges op igen. Overlægeforeningen mener, 
at man kan honoreres for flere vagtfor-
mer på samme tid. Amtsrådsforeningen 
udsendte i december 2006 en Persona-
leadministrativ Information, hvori der 
står, at det ikke er aftalt med FAS, at en 
overlæge på samme tid kan honoreres 
for flere vagtformer.

Problemet opstår når man har et ved-
varende behov for overlægens faste frem-
møde til specialistbaseret gennemgang 
af akut indlagte patienter og varetagelse 
af akutte undersøgelser og behandling. 
Er der et sådant behov kan man ikke 
tilrettelægge vagten som en tilkaldevagt, 
men må oprette tilstedeværelsesvagt eller 
delvagt. Er der efter delvagten, som er en 
tilstedeværelsesvagt i et begrænset tids-
rum, behov for fortsat vagt som tilkald, 
mener foreningen, at de to vagtformer 
kan kombineres og honoreres.
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Debat om både den skriftlige og 
mundtlige beretning
Der var ingen kommentarer til beretnin-
gerne, og både formandens skriftlige 
og mundtlige beretning blev herefter 
godkendt.

pkt. 3. Beretning fra nedsatte udvalg 
DAO har ikke nogle nedsatte udvalg.

pkt. 4. Rettidig indkomne forslag til sagers 
behandling
Intet.

pkt. 5., 9. og 10.  Regnskab for 2007, budget for 
2008 samt fastlæggelse af kontingent.
Kassereren Hans B. Andersen gennemgik 
regnskab og budget, som blev godkendt. 
Kontingentet for næste år er uændret 
kr. 175.00.

pkt. 6. Valg af bestyrelse
Hans B. Andersen og Ivan Nielsen var på 
valg. Hans B. Andersen blev genvalgt. 
Ivan Nielsen ønskede ikke genvalg. I ste-
det valgtes Carl Johan Erichsen.

pkt. 7. Valg af udvalgsmedlemmer
Intet.

pkt. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Mogens Hüttel og Jeppe Lund var på valg 
som revisorer. Begge modtog genvalg. 
Søren Mikkelsen var på valg som revisor-
suppleant og modtog genvalg.

pkt. 11. Eventuelt
Der var ingen emner.

organisationens bestyrelse 2007/08
Overlæge Grethe Astrup (formand), År-
hus Sygehus, Nørrebrogade, Speciallæ-
ge, dr.med. Hans B. Andersen (kasserer), 
København, Speciallæge Poul Hansen 
(sekretær), Århus, Speciallæge Carl  
Johan Erichsen, Slagelse

Referent: Poul Hansen

når der korrigeres for udviklingen i 1. 
konsultationer. Denne ydelses størrelse 
er derfor også under pres.

Fremtidens Speciallægeorganisationer
Speciallægeorganisationerne er kun 
nævnt i notat om fremtidens FAS/FSF 
ved, at speciallægeorganisationerne, der 
i dag har én repræsentant pr. anerkendt 
speciale, ikke længere vil være repræ-
senteret ved FAS’s medlemsmøde med 
stemmeret - hvilket er en logisk følge af, 
at intet medlem kan have en stemmevægt 
på mere end 1.

Det aktuelle organisatoriske rod med 
afdelingslæger, organiseret i FAYL, som 
samtidige medlemmer af en organisation, 
hvis formål er at varetage medlemmernes 
interesse inden for FAS, har FAS besty-
relsen lovet at tage op.

Speciallægeorganisationerne er fort-
sat vigtige for de praktiserende spe-
ciallæger i fremtiden. Der skal i for-
året 2008 findes to medlemmer til et 
”lynmoderniseringsudvalg”. Udvalget 
skal kunne foretage nødvendige ”akut 
moderniseringer” i de kommende 3 år. 
Muligheden for lynmoderniseringer 
er en del af den netop indgåede over-
enskomst. Ved samme overenskomst 
er indgået aftale om at lave kvalitets-
udviklingsprojekt i speciallægeprak-
sis, hvortil der skal udarbejdes faglige 
indikatorer, et arbejde, som ligger i 
organisationerne. Til dette arbejde vil 
et samarbejde med det videnskabelige 
selskab være relevant.

Organisationernes fremtid for andre 
end praktiserende speciallæger er det 
som nævnt i den skriftlige beretning, må-
ske vanskeligt at få øje på, men medlem-
mernes kommentarer hertil ønskes. 

Hvis lægeforeningens vedtægter som 
ventet ændres ifølge den aktuelle model 
skal  DAO’s vedtægter efterfølgende re-
videres. De kommende vedtægter skal 
gerne afspejle de opgaver, som skal 
foregå i organisationen.

ændrede/henholdsvis indførte ydelser på 
i alt 5,81 mill. kr. svarende til en stigning 
på godt 11%.

Den største ændring er sket i anæ-
stesiydelserne. Det skal her igen poin-
teres, at der skal være indgået specifik 
aftale om kategorisering af forskellige 
indgreb og kombinationer heraf, for at 
de nye anæstesiydelser kan udløses. Der 
er indtil nu kun indgået sådanne aftaler 
vedrørende en række indgreb i ørelæge-
praksis. Hvis der udføres kombinationer 
af indgreb, som ikke er beskrevet, kan 
kun udløses honorar svarende til den del 
af det samlede indgreb, som er beskrevet 
i aftalerne. Er der behov for at indgå aftale 
om andre kombinationer end de aktuelt 
beskrevne, vil bestyrelsen gerne have 
besked herom.

Det skal anføres, at argumentationen 
for de øgede honorarer i høj grad var 
bundet op på de gældende rekommanda-
tioner for anæstesi i speciallægepraksis. 
Jeg kan derfor ikke nok opfordre med-
lemmerne til at efterleve disse rekom-
mandationer.

Moderniseringen var ledsaget af et 
økonomiprotokollat. Ved økonomiopfølg-
ningen, der inkluderer månederne april-
august 2007, ses den samme tendens til 
at der merforbruges på paravertebral-
blokaderne og akupunktur, hvorimod 
der mindreforbruges på triggerpunkts-
blokaderne. Ved moderniseringen fjer-
nedes ydelsen perivertebrale blokader, 
idet størstedelen af disse ydelser for-
ventedes fremover at blive rubriceret 
som triggerpunktsblokader. Det holder 
imidlertid ikke stik. Enten udgjorde 
paravertebrale blokader en større del 
af de tidligere perivertebrale blokader 
eller også fejlrubriceres ydelserne nu. 
Hvorom alting er medfører økonomipro-
tokollatet en nedsættelse af ydelsen, hvis 
det aktuelle mønster fortsætter. Aku-
punkturydelsen, som blev bragt på højde 
med rheumatologernes honorering for 
det samme, bliver aktuelt overforbrugt 
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I anledning af, at Euroanaesthesia 2008 afholdes i København, er Niels Henry Secher blevet 
opfordret til at skrive nedenstående:

Redaktør Torben Callesen

AnAeStHeSIA In DenMArK 

1952-1953. At Blegdams Hospital (now 
also part of Rigshospitalet), professor 
H.C.A. Lassen saw numerous patients 
and Bjørn Ibsen realised that they died 
because they were unable to breath ade-

the world, had their formal anaesthesia 
training within that framework and the 
speciality was recognised. 

Another important impetus to anae-
sthesiology was the polio epidemics 

Those who established anaesthesia as 
medical speciality were close friends 
from their collaboration in the Danish 
resistance movement during WW II. 
A McKesson machine was brought a 
back from the US by Ole Lippmann as 
director of the S & W Company and he 
used it when Erik Husfeldt performed a 
pneumonectomy (February 11th 1939) 
in the department of Ole Chievits at the 
Finsen Institute (now Rigshospitalet; Fig. 
1). Both Husfeldt and Chievits became 
members of the illegal government, while 
Lippmann became the English (SOE) 
representative 1945. During the war, the 
first professor of anaesthesiology (1964), 
Ole Secher, served as bodyguard for  
Lippmann together with Jørgen Røjel 
(Fig.2) who specialised in internal me-
dicine and in that capacity introduced 
medically staffed ambulances besides 
cardiac intensive care. The first anaesthe-
siologist at Gentofte Hospital, Erik Wainø 
Andersen (during the war Sørensen), 
had his mother’s villa blown up by the 
Germans after it was turned into a small 
fortress to gather people in preparation 
for allied invation (rumours were pro-
bably spread as decoy as to where D-day 
was to be launched; FORTITUDE).

With little knowledge about anaesthe-
sia at the end of the war, Husfeldt, now a 
professor of surgery at Rigshospitalet, 
took the lead (Fig. 3). As a co-signer 
of the UN charter in San Francisco 
1945, he used his UN connections and 
together with Erwin Cohn at WHO in 
Geneva by 1950 (-1973) arranged an 
“International Anaesthesiology Centre” 
in Copenhagen, a 1-year course with tea-
chers including Sir Robert MacIntosh, 
Stuart C. Cullen, Ralph M. Waters (Fig. 
4) and later John Severinghaus. Also, 
refresher courses were arranged and 
many anaesthesiologists, throughout 

Fig. 1. Rigshospitalet in Copenhagen 2008.

Fig. 2. The English general R.H. Dewing after landing in Kastrup airport May 5th 
1945 and inspecting a line of resistance fighters together with Ole Lippmann. In the 
line Jørgen Røjel (5th from right) and Erik Wainø Andersen (1st. from right). Also 
Niels Jørgen Carstensen (4th from right) remained a life-long friend of the group 
starting anaesthesia in Denmark and Bent Friis-Hansen who introduced paediatric 
intensive care is in the line (far left).
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quately. Medical students were organised 
to take turns in ventilating the patients 
through a tracheotomy with Poul Astrup 
monitoring blood gas variables by ap-
paratus developed by the Radiometer 
Company and it may be considered that 
intensive care was established.

Early interest was in securing the  
airway and Henning Ruben developed 
the self-inflatable balloon that carries 
his name. Other interest were on effect  
of inhalation anaesthetics on neu-
romuscular function and how it is moni-
tored for which Jørgen Viby Mogensen 
has had a special interest in the prolonged 
blockade developed following use of suxa-
methonium in patients with variation in 
expression of cholinesterase.  

On the initiative of the surgeon Henrik 
Kehlet, anaesthesia has turned into peri-
operative patho-physiology with interest 
in the surgical stress response including 
evaluation of regional anaesthesia and 
application of regimes based on other mo-
dalities than morphine formulated into a 
fast track paradigm. Ongoing debate is on 
when to use what blood product; liberal 
vs. restricted fluid administration, and 
individualised goal directed fluid therapy 
taking into account the large genetic va-
riation in cardiac output among patients. 
With Niels Lassen introducing nuclear 
medicine (together with Ole Munck), 
it became possible to measure cerebral 
blood flow and that was evaluated in rela-
tion to anaesthetics and hyperventilation 
to patients under intensive care and mo-
nitoring of cerebral oxygenation is now 
applicable for routine monitoring.

Other developments are represented by 
clinics for treatment of patients with chronic 
pain and end-stages of diseases in hospices. 
Two units support those patients in need for 
ventilatory or oxygen support at home and 
pre-hospital medicine is expanding. 

The first full-time anaesthesiologist 
was Willy Dam at Bispebjerg Hospital 
(1944) who was employed at the surgical 
department. Anaesthesiology is now a se-
parate department and anaesthesiologists 
are no longer “visitors” to the operating 
theatres. Most often, the surgical ward is 
organised as one unit and typically with 
an anaesthesiologist as head of depart-
ment. Anaesthesiology represents the se-
cond largest medical speciality (second to 
internal medicine) with 1215 members of 
the society, approximately 1850 anaesthe-
sia nurses besides nurses in intensive care 
and emergency units. As yet, training for 
anaesthesiology covers all relevant areas, 
but with increasing specialization, it may 
be considered whether separate education 
is in need for, e.g. pre-hospital medicine, 
intensive care, thoracic- and neurosurgery, 
pain treatment etc. However, with defence 
of the free airway as the common interest, 
such a specialisation is not presently consi-
dered. From a personal perspective, there 
is a need to develop standards for treatment 
of the circulation as is established for ven-
tilatory support.  

Niels H. Secher
 nhsecher@rh.regionh.dk 

Department of Anaesthesia, ABD, 
Rigshospitalet
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Fig. 3. Erik Husfeldt on diplomatic tour 
to recruit teacher for the international 
anaesthesia course in Copenhagen (M. 
Andreasen, later Professor of surgery at 
Rigshospitalet).

Fig. 4. Opening of the international anae-
sthesia course in Copenhagen May 3rd 
1950. From left to right: Bjørn Ibsen, 
Ralph M. Waters, Henning Ruben, Erik 
Wainø Andersen, and Ole Secher. Stuart 
C. Cullen demonstrates an anaesthesia 
machine donated by the World Health 
Organisation (WHO).
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viste normale værdier. RB’s pointe var, 
at hos den shokerede patient med afta-
gende behov for vasopressor behandling og 
normal udseende perifer arteriekurve, er 
perifer blodtryksmonitorering i orden. Hos 
den fortsat ustabile shokerede patient med 
lavt blodtryk, dæmpet, dårligt udseende 
a-kurve og fortsat behov for vasopressor 
behandling, her bør vælges a. femoralis 
måling for ikke at blive vildledt.

RB’s konklusion: The monitoring is less 
important than the user!

Det akut kritisk syge neonatale barn v/ 
Hanne B. ravn (HBr), Skejby
HBR startede sit foredrag med en syge-
historie fra hverdagen: Et maturt 8 timer 
gammelt barn, gråbleg, marmoreret, stø-
dende respiration, der saturerer til 65%. 
Hvad er diagnosen?

HBR gennemgik de tre hyppigste årsa-
ger til akut kritisk sygdom hos nyfødte: 
kongenit hjertesygdom (KHS), sepsis/
septisk shock og persisterede pulmonal 
hypertension hos nyfødte (PPHN).

Incidens for KHS er 8/1000 levende-
fødte børn (Arch Dis Child Fetal Neo-
natal Ed 2001; 84:141) og 12,5/1000 hos 
præmature (Pediatrics 2005;116: e833). 
Mange KHS er udiagnosticerede ved ud-
skrivelsen (Acta Paediatr 2006;95:407). 
25% af børn, der er døde indenfor 1. leve-
uge havde udiagnosticeret KHS (Pedia-
trics 1999;103:743-7). HBR fortalte om 
indikationen for prostaglandin, som bør 
gives ved mistanke om ductus afhæn-
gigt pulmonal- eller systemcirkulation. 
Nyfødte med cyanose uden respons på 
ilt tilskud, med mislyd og med præ-/post-
duktal saturationsforskel > 5% bør opstar-
te prostaglandin. Barnet skal intuberes 
inden evt. overflytning for at imødegå 
prostaglandin betinget apnø.

HBR gennemgik definitioner på sep-
sis og septisk shock (Pediatr Crit Care 
Med 2005;6:2). Sepsis udgør 45% af alle 
sene dødsfald hos neonatale intensive 
patienter (Am J Resp Crit Care Med 

reringsmetoderne afhænger af hvem, der 
benytter dem, dvs. afgørende for valget 
er personlig præference. På spørgsmålet 
om man rutinemæssigt skal monitorere 
preload, nævnte RB en consensus-artikel 
som ikke anbefaler rutinemæssig brug af 
eksempelvis pulskontur-analyse (Antone-
lli M et al. Hemodynamic monitoring in 
shock and implications for management. 
International Consensus Conference, Pa-
ris, France, 27-28 April 2006. Intensive 
Care Med. 2007 Apr;33(4):575-90). Man 
anbefaler her i stedet at forsøge med en 
250 ml stor væske bolus til at afgøre om 
patienten responderer på væske. Hvilke 
patienter med shock skal CO monitoreres? 
Her anbefales ikke rutinemæssig brug af 
CO monitorering (incl. PAC), kun patienter 
med svigt af venstre ventrikel samt patien-
ter i persisterende shock på trods af væske 
resuscitation bør CO monitoreres.

Beale nævnte en ny metaanalyse fra 
2008 omkring hæmodynamisk monitore-
ring, RB’s konklusion var: Overall quality 
and numbers too small to make a meta-ana-
lysis worthwhile (Ospina-Tascón GA et al. 
What type of monitoring has been shown 
to improve outcomes in acutely ill patients? 
Intensive Care Med. 2008 Jan 5).

RB pointerede flere gange det proble-
matiske i de mange muligheder for moni-
torering. Man bør så endvidere sætte sig 
de rigtige mål. RB nævnte i denne kon-
tekst et studie fra NEJM 1994, hvor man 
havde undersøgt effekten af at øge cardiac 
output til supranormale værdier ved hjælp 
af dobutamin (Hayes MA et al. Elevation of 
systemic oxygen delivery in the treatment 
of critically ill patients. N Engl J Med. 1994 
Jun 16;330(24):1717-22). Her gik det de 
patienter dårligere, som farmakologisk 
fik øget deres cardiac output.

Problemer omkring perifer og central 
monitorering af blodtryk blev diskuteret. 
RB viste eksempler hvor et perifert mid-
delblodtryk (a. radialis) var lavt og kunne 
medføre behandling med vasopressor, 
mens et centralt blodtryk (a. femoralis) 

reFerAt FrA IntenSIv SyMpoSIUM, HInDSgAvl 
25.-26. JAnUAr 2008
echocardiografi v/ erik Sloth (eS), 
Skejby
ES indledte sit foredrag med spørgsmålet: 
Hvorfor er echocardiografi vigtig i anæ-
stesi og intensiv terapi? Ifølge ES er echo 
en unik måde, hvorpå man hurtigt kan 
få information om: hjerte, pericardie og 
pleura. Nogle cases blev gennemgået for at 
illustrere ovenstående ”statements”. ES gen-
nemgik nogle eksempler; dels kunne echo-
cardiografi afsløre ikke erkendt patologi: 
pleuraexudat samt lukket coronar bypass 
graft, hvor begge patienter blev bedret ved 
intervention. Dels kan echocardiografi be-
kræfte normalt fungerende hjerte og under-
støtte, om patienten mangler volumen eller 
pressorstoffer ved cirkulatorisk kollaps. 

ES fortalte, at man på thoraxkirurgisk 
intensivafdeling på Skejby fra 1. januar 
2007 havde udført echocardiografi på 
alle akutte patienter indenfor det første 
døgn. Man benytter en hurtig metode, 
en såkaldt FATE (Focused Assessed 
Transthoracic Echocardiography), som 
gennem 6 trin visualiserer hjertets pumpe-
funktion på både højre og venstre side. End-
videre visualiseres pericardie samt pleura 
(http://www.fate-protocol.com). Metoden 
er ligeledes beskrevet i en artikel fra 2004 
(Jensen MB et al. Transthoracic echocar-
diography for cardiopulmonary monitoring 
in intensive care. Eur J Anaesthesiol. 2004 
Sep;21(9):700-7), hvor der blev udført FATE 
på 210 blandede intensiv patienter. Her bi-
drog FATE med nye oplysninger ved 37% 
af undersøgelserne, 38% underbyggede 
tidligere fund og i 25% af undersøgelserne 
bidrog FATE med nye afgørende oplysnin-
ger. ES understregede at FATE aldrig 
vil overtage en komplet echocardiografi 
udført af kardiolog, men skal ses som et 
hurtigt og stærkt diagnostisk værktøj i 
den akutte situation til dokumentation 
af diagnostiske overvejelser. 

richard Beale (rB), london
Emnet var hæmodynamisk monitorering. 
Beale’s indledende postulat var, at monito-
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børn. Respirationsinsufficiens er ofte betin-
get af bronkial obstruktion, udløst af sekret 
og ødem og i mindre grad af bronkospasme. 
Ventilation med faste små tidalvolumina 
foretrækkes, KEL anbefalede at starte med 
4-5 ml/kg. Tæt monitorering af pCO2 under 
respiratorbehandling er nødvendig for at 
hindre akcidentiel cerebral iskæmi, da CBF 
ændrer sig 18-30% per kPa ændring i pCO2.  
Trachea er mere snæver hos børn. For at 
undgå reintubation, bør man steroidforbe-
rede børn forud extubation, specielt ved 
problematiske intubationer. KEL præsen-
terede en sygehistorie om en 10 måneder 
gammel dreng med svær astmatisk bronkit 
med både ventilatoriske og oxygenerings-
problemer. Pga. tiltagende acidose blev 
den konventionelle ventilation skiftet til 
højfrekvent ventilation (HFV), som kan 
bruges som en behandlings-rescuemulig-
hed ligesom højfrekvent oscillation (HFO) 
og ekstra korporal membran oxygenering 
(ECMO). KEL pointerede, at hverken HFV, 
HFO eller ECMO har dokumenteret positiv 
effekt på overlevelsen.

KEL understregede vigtigheden af foræl-
drenes tilstedeværelse både ved procedurer 
og behandlinger. KEL omtalte centralise-
ring og organisation af pædiatrisk intensiv 
terapi (PIT) og sammenlignede Danmark 
med udlandet. Som konsekvens af den 
decentrale PIT forekommer der op til 25 
dødsfald per år i Danmark. KEL foreslog 
organisation af PIT som teamfunktion med 
involvering af alle relevante subspecialer. 
Transportfunktion skulle være en del af 
teamfunktionen. Alle børn, krævende re-
spiratorbehandling ud over 12-24 timer 
(og andre svært akut syge børn), skulle 
overflyttes til center for PIT. Ifølge KEL bør 
der ligge 2-3 centre for PIT i Danmark. 

KEL gennemgik uddannelsesmulig-
heder i akut pædiatri, inkl. kurser som 
EPLS (European Paediatric Life Support) 
og APLS (Advanced Paediatric Life Sup-
port). KEL sluttede med opfordring til 
alle: “Vær beredt!”

Referencer: Ingen angivet.

der ikke er etableret en i.v. adgang inden 
90 sekunder. HBR anbefalede øvelser 
på kyllingelår. Angående væskeindgift, 
skal man skal give 20-60 ml krystaloid/
kolloid/kg indenfor 15 min.

Til sidst har HBR pointeret, at en af de 
sikreste måder at overflytte små børn er 
intrauterint.

Det akut kritisk syge barn v/ Kaare e. 
lundstrøm (Kel), rigshospitalet
KEL indledte sit foredrag med den kon-
statering, at der er meget lidt evidensba-
seret behandling omkring kritisk syge 
børn – de fleste behandlinger har ud-
gang i klinikken. KEL har redegjort for 
ætiologi ved hjertestop hos børn: 90% af 
hjertestop hos børn opstår på respirato-
risk basis og 10% på cirkulatorisk basis. 
KELs budskab for vurdering af kritisk 
sygt barn var: Keep it simpel. 

ABCD-princippet blev gennemgået. 
Airway (A): er luftvej fri og sikker? Stri-
dor og indtrækninger skal altid tages 
alvorligt. Ved breathing (B) vurderes re-
spirationsfrekvens og blodgasser. KEL 
foreslog brug af pocket PC med normale 
fysiologiske værdier for børn. Det bedste 
parameter til vurdering af cirkulation 
(C) er kapillær responstid og hjertefre-
kvens. KEL gennemgik behandling af 
det shockerede barn med medicinsk syg-
dom med væske-bolus 20 ml isot. NaCl/
kg, som gentages x 3 til i alt 60 ml/kg 
før opstart af inotropi. Hyppig revurde-
ring af tilstanden er essentiel. Årsag til 
bevidstløshed – disability (D), som ofte 
vises som kramper hos børn, skal findes 
og behandles. Førstegangs kramper er 
ikke altid feberkramper. KEL gennemgik 
behandlingsalgoritme ved status epilep-
ticus, samt ved hjertestop og advokerede 
for systematisk teamundervisning i hjerte-
stops- og shockbehandling for alle læger 
og sygeplejersker, der er involveret i akut 
og intensiv behandling af børn.

KEL fortalte om karakteristiske proble-
mer ved respiratorbehandling af mindre 

2003;167:695). Behandling består af 
væske-resuscitation, antibiotika, under-
støttende kardiovaskulær behandling 
og immunmodulerende terapi. Der er 
ingen evidens i litteraturen omkring kol-
loid versus krystalloid indgift (Crit Care 
2002;6:286). Empirisk antibiotisk behand-
ling skal dække bredt og indrettes efter 
dyrkningssvar. HBR har understreget 
den fundamentale forskel i kardiovasku-
lær respons hos septiske voksne (hy-
perdynamisk kredsløb med nedsat SVR 
og øget CI) og neonatale (reduceret LV 
med øget SVR og nedsat CI). Angående 
inotropi er dopamin rekommanderet som 
1.line drug (Crit Care Med 2008;36:296). 
Effekt af dobutamin, milrinone, adrenalin 
og noradrenalin blev gennemgået (J Pe-
diatr 2002;140:183, Chest 1996;109:1302, 
Pediatrics 1998;102:e191 og Crit Care 
Med 2002;30:1365). Immunmodulerende 
behandling omfatter lav dosis steroid 
ved pressorstof krævende shock (det 
sidste ord er ikke blevet sagt endnu) og, 
på Skejby, intravenøs immunoglobulin. 
Aktiveret protein C er ikke afprøvet på 
neonatale og ikke godkendt til børn (Crit 
Care Med 2008;36:296).

PPHN opstår som følger af lungepa-
renkymskade (HMD, MAS, ARDS) el-
ler ved manglende funktionelt lungevæv 
(CDH, hypoplastiske lunger). Ved PPHN 
forbliver PVR eleveret efter fødslen, re-
sulterende i hø.- ve. shuntning af det 
venøse blod gennem føtale forbindelser 
(DAP, PFO) med profus hypoxi til følge. 
HBR gennemgik behandling af PPHN 
bestående af O2, højt systemisk tryk 
ved hjælp af inotropi, selektiv pulmonal 
vasodilatation med iNO og Sildenafil 
samt alkalisering (13-16) (Pediatr Res 
2004;55:413, Pediatr Res 2006;59:762, 
Anaesth Analg 1985;64:1137-1142 og Crit 
Care Med 1995;23:568).

Slutteligt blev retningslinier for be-
handling af shock ifølge Pediatric Ad-
vanced Life Support præsenteret. Man 
skal anlægge en intraossøs adgang, hvis 
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mortalitet. Der er meget store forskelle i 
outcome, forskellige centre imellem. 

Sluttelig behandledes intensiv og vedva-
rende drænbehandling af hydrocephalus. 
Vigtigheden af at måle ICP, at identificere 
og behandle vasospasmen evt. radiologisk. 
Stoccheti understregede den svage evidens 
for nimodipinbehandlingen, (Stiefel M:J 
Neurosug 101, 2004; 594-599 og berørte 
kort alternativer som magnesiumbehand-
ling evt. kombination, vigtigheden af at 
finde markører og værdien af mikrodialyse 
til belysning af vasospasmens omfang. (I 
praksis findes ca. 80% ved Doppler). Der 
er ikke studier, der støtter anvendelsen af 
køling af patienter med SAH.

Dansk Intensiv database 
v/ Steffen Christensen, Århus Universitets 
Hospital og Reinhold Jensen, Skejby
Steffen Christensen (SC) og Reinhold 
Jensen (RJ) gennemgik de første erfarin-
ger med Dansk Intensiv Database (DID). 
Formålet med databasen er, ”at sikre re-
gistrering relateret til intensiv medicinsk 
terapi i Danmark med henblik på klinisk 
kvalitetskontrol og udvikling, aktivitets-
registrering, ressourcestyring samt data-
registrering til forskning”. Strategien bag 
databasen er høj validitet, bred dækning, 
at undgå dobbeltregistrering og minimere 
belastningen (ved registrering) for læger. 
Det blev gennemgået, hvorledes mange af 
de data som skal lægges i databasen regi-
streres i forvejen, dog er det meget forskel-
ligt hvordan og hvor konsekvent tingene 
registreres. Mange forbehold knyttede sig 
til de første resultater som blev vist. 

Den videre plan for DID blev nævnt, 
blandt andet hvordan data i fremtiden 
skal opsamles elektronisk via et web-
baseret interface.

en spændende sygehistorie v/ Marianne 
Simonsen (MS) og else tønnesen (et), 
Århus
MS og ET supplerede hinanden i gennem-
gang af en ikke uvanlig sygehistorie der, 

Summarisk: 
“Godt“ er tæt BS-kontrol, elektrolyt/
sporstof-kontrol inkl. fosfat og magne-
sium (teoretisk), optimal ernæring, resp.
udtrapning efter protokol (indirekte) ex-
tremitetsmobilisering og lavt sedations-
regime, mens anvendelse af steroider og 
neuromuskulær blokade øger risikoen 
for CIP/CIM

Statusforelæsning om spontan SAH v/ 
nino Stoccheti (nS), Milano
I oversigt patofysiologi, problemerne med 
reblødning og lokale iskæmiske fænome-
ner pga. vasospasmer og ødem. Diagnostik 
(anamnese og CTC evt LP). 50% af patien-
terne får cardielle problemer. Kramper og 
vigtigheden af at behandle dem. Øgningen 
i sympaticustonus medvirker til hypotala-
misk iskæmi/EKG-forandringer samt neu-
rogent pulmonelt ødem. (McMillan CSA et 
al: Int Care Med 2002). Hypoxi skal undgås; 
hypoxiske patienter kan ikke udsættes for 
coil- eller clipsbehandling. 

Hypertensionen må ses som funktionel 
måde at kompensere for vasospasmer og 
hypoperfusion, men medfører risiko for 
ødem, yderligere haematin (vasospasme), 
reblødning og hjertedød. På den anden 
side hypotensionen med global eller lokal 
iskæmi. Pragmatisk anbefaler Stoccheti 
ikke at korrigere SBT ml 140 og 200, 
medmindre der er tegn på cardielt svigt. 
Undgå hypovolæmi og anvend normo/
hypertone væsker. 

Med henvisning til DeWitt (J Neu-
rosurg 2003) 16.399 hospitaliseringer 
for SAH beskrives vigtigheden af stort 
volumen patienter på den behandlende 
enhed. Størst er forskellen, hvor aneurys-
mebehandlingen består i neurokirurgisk 
clips, med henvisning til vanskeligheden 
i at opnå tilstrækkelig erfaring i indgre-
bet. I et arbejde fra ISAT (Lancet 2002) 
med 2143 randomiserede patienter er der 
klart udfald til fordel for neuroradiologisk 
intervention (coiling) frem for neuro-
kirurgisk (clipsning): 24% kontra 35% 

Didier Keh (DK), Berlin 
DK gennemgik Critical Ilness Myopati/
Polyneuropati (CIM/CIP) systematisk. 
Afgrænsningen til andre neuromusku-
lære tilstande (ex Guillan-Barré-demyeli-
niserende tilstand, forhøjet spinalprotein) 
lettes af, at CIM/CIP opstår under ICU-
ophold. Viser sig ved vanskelig respira-
toraftrapning, svaghed i ekstremiteter, 
evt. quadriplegi uden inddragelse af 
hjernenerver.

CIP er er axonal degeneration, oftest 
Sepsis/MOF-relateret

CIM er tab af filamenter, relateret 
til NMRA, Steroid, COPD, lever-tx og 
ARF

Se Bolton CF MuscleNerve 2005 
32:140-163 også vedr patofysiologi, sep-
tisk encephalopati,steroider og NMRAs 
rolle. Ligeledes argumenteres for ud-
redning med neurofysioloisk us samt 
muskelbiopsi, med henvisning til frem 
for alt prognostisering.

Incidens beskrives op til 82% ved “se-
vere sepsis”, og ICU-mortaliteten stiger 
ved svær CIM/CIP fra 56% til 84%(ICM 
2001:1288-1296), 

Vedr. 3-6 mdrs. outcome hos 263 pa-
tienter i 36 studier har 68,4%  komplet 
recovery, mens 28,1% har alvorligt han-
dicap (begrænsninger i respiration og 
fravær af gangfunktion).

CIM beskrives hyppigere (83%)  end 
CIP (57%) Appache afhængigt (De Let-
ter CCM 2001 29:2281-2286). Relationen 
til mangelfuld blodsukkerregulation 
kan læses hos Van Den Berghe (Neuro-
logy 2005 64:1348-1353), og bekræftes 
hos Bercker (CCM 2005 33:711-715)

Brug af NMRA, hyperosmolalitet, 
TPN, GCS<10, men ikke CRRT er uaf-
hængige risikofaktorer. Teoretisk er 
kombinationen af NMRA og steroid 
problematisk, mens lavdosis steroid i 
shockreversal kan anvendes hvis fortsat 
(se dog NEJM 2003 348:683-693).

Diagnostisk algoritme findes hos Schwei-
kert WD Chest 2007 131 :1541-1549.
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5 dage aftrappet over 6 dage. Studiets 
primær endpoints  var 28 dage mortali-
tet hos ikke-responders på ACTH test. 
ET nævnte, at der er mange forbehold 
forbundet med studiet. Specielt er det 
“Underpowered”, idet det blev standset 
efter inklusion 500 patienter ud af de 
planlagte 800. Ikke pga. interim analyse, 
men langsom rekruttering, manglende 
ressourcer (funding) samt udløb af test 
drug. Studiets konklusion er, at der ikke 
er en effekt af steroid på overlevelsen, dog 
reverteres shock hurtigere hos patienter 
som modtager steroid. I en editorial fra 
samme nummer af NEJM, drages pa-
ralleller til tidligere tiders manglende 
effekt af højdosis steroid til patienter med 
septisk shock: ... the study by Sprung et al. 
elicits a strong feeling of déja vu Finfer S. 
Corticosteroids in septic shock.  N Engl 
J Med. 2008 Jan 10;358(2):188-90).

Dernæst talte ET om insulinterapi til 
kritisk syge patienter. Da van den Berghe 
i 2001 publicerede studiet om insulin til 
kritisk syge patienter (van den Berghe 
G et al. Intensive insulin therapy in the 
critically ill patients. N Engl J Med. 2001 
Nov 8;345(19):1359-67), udtalte Mads 
Krogsgaard fra NovoNordisk: “Det stør-
ste fremskridt inden for intensiv terapi 
siden polioepidemien”. Problemet med 
studiet var, at det primært var kirurgi-
ske patienter. Den første oplyste fore-
komst af hypoglykæmi var 5,1%, senere 
subgruppe-analyse har rettet dette til 
op til 20%! Dette har kunnet bekræftes i 
andre studier(Toft P et al. Intensive insu-
lin therapy to non-cardiac ICU patients: 
a prospective study. Eur J Anaesthesiol. 
2006 Aug;23(8):705-9). I januar 2008 er 
dette igen blevet kontroversielt. I NEJM 
publiceredes et studie hvor effekten af 
intensiv insulin terapi til kritisk syge blev 
undersøgt. Studiet blev standset før tiden 
pga. flere tilfælde af svær hypoglykæmi 
(Brunkhorst FM et al. Intensive insulin 
therapy and pentastarch resuscitation 
in severe sepsis. N Engl J Med. 2008 

De tre professorer, intensiv-nyheder 
fra året der gik
Else Tønnesen (ET), Århus, indledte sit 
indlæg med at nævne de nye Surviving 
Sepsis Campaign 

Guidelines fra 2008 (Dellinger RP et 
al., Surviving Sepsis Campaign: inter-
national guidelines for management of 
severe sepsis and septic shock: 2008. Crit 
Care Med. 2008 Jan;36(1):296-327). De 
er skrevet i et internationalt samarbejde 
mellem European Society of Intensive 
Care Medicine, International Sepsis Fo-
rum og Society of Critical Care Medicine. 
De skal ses som en International indsats 
med det formål, at øge opmærksomheden 
og bedre outcome ved svær sepsis. De 
bygger på evidens-baserede rekomman-
dationer (konferencer, møder, Delphi-
metoder mm). ET pointerede, at de er 
sponsoreret af Eli Lilly, initieret samtidig 
med lanceringen af aktiveret protein C 
(Bernard GR, Vincent JL, Laterre PF, et 
al: Efficacy and safety of recombinant hu-
man activated protein C for severe sepsis. 
N Engl J Med 2001; 344:699-709). 

I aktuelle guidelines anbefales steroid 
fortsat til patienter med septisk shock 
som ikke responderer på volumen og 
pressorstoffer. Rekommandationerne 
er baseret på 5 kliniske studier af 464 
patienter med Annanes studie fra 2002 
som det største (299 patienter). ( Annane 
D et al. Effect of treatment with low doses 
of hydrocortisone and fludrocortisone on 
mortality in patients with septic shock. 
JAMA. 2002 Aug 21;288(7):862-71). Her 
blev vist en gunstig effekt af hydrocor-
tison og fludrocortison hos non-respon-
ders på ACTH test. I januar 2008 blev 
der i NEJM publiceret et nyt studie om 
steroid til patienter med septisk shock 
(Sprung CL et al. Hydrocortisone therapy 
for patients with septic shock. N Engl J 
Med. 2008 Jan 10;358(2):111-24.) Studiet 
er et multicenter dobbelt blindet RCT. 
Patienterne blev randomiseret til enten 
50 mg hydrocortison x 4 eller placebo i 

trods efterlevelse af tilgængelig evidens 
var med fatal udgang.

Gentagne kirurgiske indgreb på grund 
af øvre GI-malignitet
–  diskussion af præmorbide tilstand, inkl. 

en utilfredsstillende behandling af en 
kronisk smertetilstand og efterfølgende 
vanskeliggjort smertebehandling

–  anvendelse af Sepsiskriterierne; 1992 
koncensus vedrørende SIRS/septisk 
shock/MODS (Bone et al;Chest 
1992;101:1644-55)

–  kirurgisk komplikation mistænkt ved 
sepsis/SIRS postoperativt

–  ernæring; enteral+ parenteralt ifølge 
“Espen Guidelines”(Clinical Nutrision 
2006 25;215-223)

  (“All patients who are not expected 
to be on full oral diet within 3 days 
should receive enteral nutrition”)

–  blodsukkerkontrol, Surviving Sepsis 
Campaign (Int Care Med 2004;30:355)

–  antibiotikavalg/antimycotisk terapi. 
Cochrane Review giver ikke belæg 
for rutinemæssig svampeprofylaktisk 
behandling af alle ICU-patienter

–  anvendelse af FATE (se ref.)
–  anvendelse af steroidterapi (Surv.Sepsis 

Campaign 2007), anvendelse af ACTH 
før anvendelse af substitution (200-300 
mg hydrocortison) diskuteres

–  Sepsis Bundles 6- og 24-timers mål 
med stillingtagen til steroidterapi, 
anvendelse af aktiveret protein C, 
blodglucoseværdier og max inspira-
tionstryk <30 cm H2O 

–  Abdominal Compartment Syndrome 
med rekommandationer, (expertpanel; 
ICM (2007) 33 951-962) vedrørende 
intraabdominal hypertension IAH og 
Abdominal Compartment Syndrome 
ACS, indikationer for laparotomi,

–  sluttelig percutan dilatationstrache-
ostomi, VAC-system omsorg for på-
rørende.

En god måde at komme omkring kliniske 
problemstillinger og anvendelsen af eviden-
sen for mange ICU-tiltag i daglig praksis. 



22 · DASINFO · April 2008

evoked potential bilat. efter 1-3 døgn var 
behæftet med en dårlig prognose. Eviden-
sen var kun level B. EEG, CTskanning, 
MR-skanning og PET-skanning er ikke 
præcise til at forudsige outcome alene.

Til sidst redegjorde PT for antibiotika 
behandling ved alvorlig akut pancreatitis. 
Man må ikke fokusere på antibiotica og 
kirurgi, men bør fokusere på understøt-
tende behandling af MODS på intensiv-
afdeling. På en konsensuskonference var 
der enighed om, at profylaktisk antibiotika 
ikke bør anvendes ved alvorlig, akut pan-
creatitis (Crit Care Med 2004; 32: 2524).

I 2007 er en multicenter prospektiv, 
dobbeltblindet, randomiseret undersø-
gelse omhandlende profylaktisk antibio-
tika til alvorlig, akut pancreatitis blevet 
publiceret. Meronem blev sammenlignet 
med placebo. Mortaliteten var 20% i M-
gruppen, 18% i placebogruppen. Infek-
tionsfrekvensen var 18% i M-gruppen, 
12% i placebogruppen. Frekvensen for 
kirurgi var 26% i M-gruppen, og 20% i 
placebogruppen. Da der kun var 100 pa-
tienter med i undersøgelsen, kunne der 
ikke opnås statistisk signifikans, men 
som under konsensuskonferencen i 2004 
rekommanderede forfatterne, at profy-
laktisk antibiotika ikke blev anvendt ved 
alvorlig, akut pancreatitis. 

I stedet må man tit undersøge for infek-
tion ved CT-skanning eller ultralydsvej-
ledte punkturer, fremskaffelse af sekret 
til gram-farvning og dyrkning.

Sidst reklamerede PT for deltagelse i 
den 30th Congress Scandinavian Society 
of Anaesthesiology and Intensive Care 
Medicine June 10-13, 2009, Odense, i 
samarbejde med DASAIM.

Anders Larsson (AL), Ålborg, indledte 
sit indlæg med den provokerende over-
skrift: Intensive care medicine the last 
10 years progress or delusion? Have the 
”landmark” studies really improved therapy 
in the Scandinavian ICUs? 

AL drog en række paralleller fra 
1990-95-97 og frem til nu. Septisk shock 

diverse undersøgelser, som nødvendig-
gør en pause med CRRT. Den ordinerede 
dosis skal således være større end den 
kalkulerede. 

I Roncos undersøgelse anvendes post-
dilution. Såfremt man ønsker at anvende 
prædilution, skal man opnå en postdiluti-
ons-clearance på 35 ml/kg/time anvende 
en prædilutions erstatningsmængde på 
ca. 50 ml/kg/time. Nyere CRRT-appa-
rater har alle mulighed for at kombinere 
præ- og postdilution.   

Epidemiologiske undersøgelser fra 
USA med mere end 0,5 mio. patienter i 
databasen, har vist faldende mortalitet ved 
patienter med akut nyresvigt, og patien-
ter med akut svær nyresvigt som kræver 
blodrensende behandling. Materialet er 
opgjort i perioden fra 1988-2002 (J Am Soc 
Nephrol 2006; 17: 1143-50). Den reducerede 
mortalitet ved patienter med akut nyresvigt 
er også registreret ved patienter med sepsis 
og akut nyresvigt (J Am Soc Nephrol 2006; 
17: 1135-42). I dette amerikanske materiale 
er incidencen af akut nyresvigt steget med 
11% pr. år. Der har været øget komorbiditet 
blandt patienter, alligevel har man obser-
veret en faldende mortalitet.

Det Amerikanske Selskab for Neuro-
logi har nedsat en arbejdsgruppe, der 
skulle udføre et evidens baseret review 
for at finde frem til prædiktorer for out-
come i komatøse patienter efter hjerte-/
lungegenoplivning (Neurology 2006; 67: 
203-10). Man fandt, at nedsat motorisk 
hos komponent ved Glasgow Coma Score 
til under 2, dvs. ingen respons ved stimu-
lus eller ekstention af OE ved stimulus, 
manglende pupilrefleks ved lys og mang-
lende cornearefleks. 72 timer efter hjer-
testoppet var alle akkurate og brugbare 
prædiktorer for dårligt outcome. Den 
falsk positive frekvens var 0, og evidencen 
blev betragtet som level A. 

Myoclonus status epilepticus (genera-
liserede, multifokale) var også behæftet 
med et dårligt outcome og en falsk positiv 
frekvens på 0. Mangel på somatosensed 

Jan 10;358(2):125-39.). Man kunne ikke 
påvise nogen gavnlig effekt af stram 
glukosekontrol. Anbefalingen må derfor 
være som i surviving sepsis campaign: 
“Maintain blood glucose < 150 mg/l (8,3 
mmol/l) following initial stabilization”. I 
samme studie havde man også undersøgt 
effekten af modificeret ringerlaktat mod 
væske rescuscitation med 10% HAES steril 
(en blanding som ikke bruges i DK) til 
patienter med svær sepsis. Studiet blev 
stoppet efter inklusion af 600 patienter, idet 
der i HAES gruppen var en øget forekomst 
af renalt svigt og en tendens imod højere 
90 dages mortalitet.

Tilslut advokerede ET for, at man på 
skandinavisk plan laver flere multicenter 
undersøgelser.

Palle Toft (PT), Odense, redegjorde 
for den historiske udvikling af CRRT. 
Hvordan man har observeret en øget 
overlevelse med øget blodrensning, hvad 
enten dette har været i form af CRRT, 
erstatningsvæske >35 ml/kg/time som 
rekommanderet af Ronco et al. (Lanzet 
2000; 356: 26-30) eller der har været tale 
om daglig hæmodialyse sammenlignet 
med hver 2. dag, som bevist af Schiffel 
et al. (NEJM 2002; 346: 305-10).

Et nyt studie fra 2006 har påvist, at 
såfremt CVVH med ultrafiltrat 25 ml/kg/
time (for lille dosis) suppleres med dia-
lyse 18 ml/kg/time, således at man opnår 
en clearance på ca. 43 ml/kg/time øges 
overlevelsen. Således er der 2 prospektive, 
randomiserede studier, der viser, at den 
blodrensende effekt ved CRRT mindst bør 
være 35 ml/kg/time (Kidney Int 2006; 
70: 1312-17). Man ved ikke den præcise 
mekanisme ved den øgede overlevelse 
ved højere dosering med CRRT. Ved tidlig 
indsættende CRRT har effekten på im-
munsystemet kun været forbigående (Acta 
Anaesthesiol Scand 2007; 51: 679-86).

Et problem ved CRRT er, at patienten 
ikke modtager den ordinerede dosis, idet 
der i dagligdagen ofte er problemer med 
clotning af filter eller patienten skal til 
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og altid indiceret ved Hb < 4,0 mmol/l 
(Anesthesiology 2006;105:198-208).

Tolerance til anæmi er velkendt fra 
et studie omhandlende Jehovas vidner 
(Lancet 1996;348:1055-1060). Kun børn 
med svær malaria med prætransfusions 
Hb <3,0 mmol/l havde benefit fra trans-
fusion (Crit Care Med 2006;34:S102-8).  
PIJ fortalte, at 40% af de danske patienter, 
som modtager transfusion, har prætrans-
fusions-Hb > 7,0 mmol/l. 

Ingen studier har kunnet påvise en for-
del af liberal transfusionsterapi (Transus 
Med Rev 2002;16:187-199). 

Erythrocyt (RBC) transfusion er uaf-
hængig parameter-associeret med øget 
mortalitetsrisiko hos intensive patienter 
og patienter opereret for rumperet ab-
dominal aorta aneurysme (Transfusion 
2007;47:593-8). Erythrocytterne mister de-
res plasticitet ved kølig opbevaring i blod-
banken (Anaesth Analg 2006;103:15.21). 
Alder af RBC brugt til transfusion er uaf-
hængig risikofaktor for uvikling af mul-
tiorgansvigt (MOF) efter traume (Am J 
Surg 1999;178:570-2) og RBC transfusion 
er dosis-afhængig associeret med MOF 
(Br J Anaesth 2005;96:130-9).

Transfusionsrelateret immunsuppres-
sion prædisponerer for sårinfektioner, 
pneumoni, nyresvigt, svær sepsis og MOF 
(Ann Thorac Surg 2002;74:1180-6). RBC 
transfusion øger mortalitet efter by-pass 
kirurgi (Transfusion 2004;44:1453-62 og 
Crit Care Med 2006;34:1608-16).

PIJ gennemgik TRICC-studie på 838 
voksne intensive patienter med doku-
menteret bedret overlevelse i gruppen 
med restriktiv transfusionspolitik (NEJM 
1999;340:409-17) og sammenlignede re-
sultatet med TRIPICU-studie, der ikke 
kunne påvise det samme resultat på 
pædiatriske intensive patienter (NEJM 
2007;356:1609-19).

I TRIPICU-studiet blev der brugt leuko-
cytfiltreret blod, mens man i TRICC brugte 
ikke leukocytfiltreret blod. Universel leu-
kocyt filtrering, som er en politisk prioritet, 

Engl J Med. 2008 Jan 10;358(2):111-24.)
Aktiveret protein C. Et Cochrane re-

view fraråder brugen af APC til patienter 
med APACHE II score < 25 og til børn. Li-
geledes anføres det, at evidensen i øvrigt 
er meget svag (Martí-Carvajal A, Salanti 
G, Cardona AF. Human recombinant ac-
tivated protein C for severe sepsis. Co-
chrane Database of Systematic Reviews 
2007, Issue 3. Art. No.: CD004388. DOI: 
10.1002/14651858.CD004388.pub3).

Forhold ved valg og anlæggelse af CVK 
blev nævnt. AL fremhævede, at man tidli-
gere har anbefalet v. subclaivia og brug af 
streng steril teknik. Dette er igen blevet 
aktuelt med CVK pakken i “Operation 
Life” (http://www.operationlife.dk/~/
media/OL/pdf/vejledning_cvk_versi-
on2%200_juli07%20pdf.ashx).

ARDS og væskebalance nævnte AL og re-
fererede til en artikel fra ARDS Network fra 
2006, hvor konklusionen er, at respiratorti-
den kan forkortes ved at benytte en mere 
restriktiv væskebalance efter ca. 2 dages 
indlæggelse på intensiv afdeling (National 
Heart, Lung, and Blood Institute Acute 
Respiratory Distress Syndrome (ARDS) 
Clinical Trials Network et al. Comparison 
of two fluid-management strategies in 
acute lung injury. N Engl J Med. 2006 Jun 
15;354(24):2564-75. Epub 2006 May 21.) 

Til slut femhævede AL enkeltelementer 
fra den seneste rapport fra “Surviving 
Sepsis Campaign”, han nævnte: ventilati-
on med små tidalvolumina, sedation med 
daglig vækning, tromboseprofylakse med 
lavmolekylært heparin og dialyse, hvor 
CRRT og HD aktuelt stadig ligestilles. 

Konklusionen var, at mange af de ting, 
der rekommanderes, ikke er nye tiltag, 
men noget man har gjort længe. Det nye 
er, at vi nu har studier, der dokumenterer 
effekten af de forskellige tiltag.

Transfusioner på intensiv afdeling v/ 
Pär I. Johansson (PIJ), Rigshospitalet

PIJ indledte sit foredrag med at defi-
nere transfusionstriggere - en transfusion 
er aldrig indiceret ved Hb > 6,0 mmol/l 

blev ifølge instruks fra Universitetssyge-
huset i Lund 1997 behandlet bl.a. ved at 
sikre SVO2 over 70%, middelblodtryk > 
70 mmHg og timediureser over 1 ml/kg/
time. Lignende mål forligger nu fra Rivers 
studie (Rivers E et al., Early goal-directed 
therapy in the treatment of severe sepsis 
and septic shock, N Engl J Med. 2001 Nov 
8;345(19):1368-77) og er nu en fast del i 
Surviving Sepsis Campaign (Dellinger 
RP et al., Surviving Sepsis Campaign: In-
ternational guidelines for management of 
severe sepsis and septic shock: 2008.Crit 
Care Med. 2008 Jan;36(1):296-327). 

Væsketerapi blev diskuteret. I et ny-
hedsbrev fra 1995 tages der forbehold 
for HAES steril til kritisk syge patienter. 
Dette er igen aktuelt, idet der i januar 
2008 er publiceret et studie i NEJM hvor 
patienter som fik HAES steril havde høje-
re forekomst af renalt svigt sammenlignet 
med Ringer-laktat (Brunkhorst FM et al. 
Intensive insulin therapy and pentastarch 
resuscitation in severe sepsis. N Engl J 
Med. 2008 Jan 10;358(2):125-39).

Ligeledes blev valget af antibiotika disku-
teret. Igen mente AL ikke der er noget nyt i 
Survivng Sepsis Campaign’s anbefaling om 
initial bredspektret behandling, og at man 
dernæst, om muligt, indsnævrer sit valg.

AL havde dernæst et punkt om hvilke 
ting, som ikke blev implementeret i 2007:

Stram kontrol af blodsukkeret. AL 
mente at dette igen er kontroversielt. 
Der refereredes til det seneste studie i 
NEJM (Brunkhorst FM et al. Intensive 
insulin therapy and pentastarch resusci-
tation in severe sepsis. N Engl J Med. 
2008 Jan 10;358(2):125-39), hvor man 
ikke kunne påvise nogen gavnlig effekt 
af streng glukosekontrol. Forekomsten af 
hypoglykæmi var større i gruppen med 
stram glykæmisk kontrol. 

Steroid til septisk kritsk syge patienter. 
I januar 2008 er der i publiceret et studie, 
som ikke kunne påvise nogen effekt af 
steroid (Sprung CL et al. Hydrocortisone 
therapy for patients with septic shock. N 
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              AKUtMeDICInSK        ForSKnIng pÅ InHABIle pAtIenter I DAnMArK       
                                                          –  et løSnIngSForSlAg

Kære Hanne ravn
Tak for en god gennemgang af status for den akutmedicinske 
forskning i videnskabsetisk perspektiv. Jeg er enig i, at der 
skal være debat på området, og dette indlæg er et forsøg på 
at bidrage hertil. Min grundlæggende holdning er, at der skal 
skabes mulighed for forskning også på akutmedicinske, inha-
bile patienter – men, at der skal stilles særlige krav til denne 
type forskning.

Akut inhabile patienter har ofte sygdomme, der med den 
kendte behandling har en dårlig prognose. Derfor er det vigtigt, 
at der løbende udvikles bedre behandlinger. For en del år tilbage 
blev jeg meget inspireret af at læse om et amerikansk forsøg, 
som blev udført med såkaldt ”waivered consent”. I dette forsøg 
(Bickell WH, Wall MJ Jr, Pepe, PE, Martin RR, Ginger VF, Allen 
MK, Mattox KL. Immediate versus delayed fluid resuscitation 
for hypotensive patients with penetrating torso injuries. N Engl 
J Med 1994; 331: 1105-9) havde et etisk nævn vurderet, at den 
kliniske problemstilling – volumenresuscitation af patienter 
med svære penetrerende læsioner – var tilstrækkelig uafklaret 
til, at et randomiseret forsøg var berettiget, og at forsøget ikke 
kunne udføres på anden vis end i den akutte situation, før man 
kunne nå at indhente tilsagn fra patient eller pårørende. Resul-
tatet af forsøget viste at den eksisterende ”rutinebehandling” 
– behandling med rigelige mængder væske under transporten 
til hospitalet – var ringere end den ”nye” behandling – restriktiv 
væskeindgift. Dette forsøg kunne ikke være gennemført på 
anden måde og understregede for mig pointen, at det er beret-
tiget at udføre akutmedicinsk forskning.

Jeg har selv lavet forskning med patienter, der næsten aldrig 
selv kunne tage stilling til deltagelse. Mine forsøg blev udført 

anvendes ikke i Danmark og Sverige.
PIJ beskrev det hæmostatiske system 

fra forskellige vinkler. Kaskade-model 
af koagulation fungerer i reagensglas-
set (Arterioscler Tromb Vasc Biol 
2003;23:17-25). Cellebaseret model af koa-
gulation er mere klinisk relevant (Blood 
Coag Fibrinolysis 1996;7:459-64).

Thromboelastograf (TEG), som er en 
funktionel test, giver det samlede billede 
af koagulation og fibrinolyse (Blood Coag 
Fibrinolysis 2001;12:327-37). Resultat 
kan bruges efter 15 minutter. PIJ un-
derstregede, at ved klinisk brug af de 7 
mulige TEG-kurver kan man behandle 
målrettet og evidensbaseret (J Thromb 
Heamost 2005;3:2039-43). Ifølge PIJ var 
der kun 3 mulige årsager til blødning ved 
normal TEG: Plavix-behandling, Von Wil-
debrandt sygdom og kirurgisk blødning. 
PIJ præsenterede erfaringer med TEG 
fra RH (Transfusion 2007;47:S176-81), 
og pointerede, at reference-interval for 
TEG kurver hos børn er anderledes end 
hos voksne. Børn, specielt neonatale, er 
hyperkoaguable i forhold til voksne.

Problemstillingerne omkring multi-
transfusion, som ofte resulterer i koagulo-
pati, og behandlingsstrategier ved massiv 
livstruende blødning, blev gennemgået 
(Vox Sanguinis 2005;89:123-7 og Vox 
Sanguinis 2007;92:69-78). 

Massiv blødning defineres som transfu-
sionsbehov > 10 portioner RBC/24 timer. 

Transfusionspakke til akut ukontrol-
label blødning på RH består af:  RBC 5 
+ FFP 5 + trombocytter 2. 

Sundhedsstyrelsens vejledning om 
blodtransfusion beskriver lignende ba-
lanceret strategi med:  RBC 3 + FFP 3 + 
trombocytter 1.

Til sidst har PIJ præsenteret egne, 
endnu ikke publicerede data omkring 
TEG-brug på intensiv afdeling, som vi 
glæder os til at læse.

Referenter: Marcela Carlson, 
Jakob Westergaard-Nielsen, 
Thomas Strøm og Palle Toft
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inden for de første få døgn efter, at patienten var blevet syg, altså 
ikke så tidligt, at der ikke var tid til at indhente samtykke fra på-
rørende. Alligevel har det givet mig rig lejlighed til at reflektere 
over de etiske aspekter af at inkludere inhabile patienter – og 
over den potentielle konflikt mellem patientens og forskerens 
interesser, som jeg mener man åbent må vedkende sig.

Mit forslag vil være at tage konsekvensen af denne konflikt 
og i den akutmedicinske situation løfte afgørelsen helt ud af 
forskerens og patientens hænder. Det vil betyde, at vi skal give 
samfundet retten – og pålægge det forpligtelsen – til at dispo-
nere i disse situationer, og at give tilladelse til at gennemføre 
visse forsøg, uden at patienten forinden afgiver samtykke – altså 
i stil med det tidligere nævnte “waivered consent”. Til gengæld 
skal kravene til projektets udførelse være strengere, end det 
ses ved ikke-akut biomedicinsk forskning.

Mit forslag til konkrete initiativer i dette scenarie vil være at 
stille særlige krav til
1. vurderingen af projektet
2. forskeren
3. monitoreringen af forsøget og
4. formidlingen af resultaterne.

At det er nødvendigt med sådanne tiltag skyldes den nævnte 
potentielle konflikt mellem lægens/forskerens og patientens 
interesser. Selv om vi almindeligvis som forskere mener at have 
sammenfaldende interesser med patienterne, opfattes det ikke 
altid sådan af patienterne – og nogle gange med rette.

Konflikten opstår set fra forskerens side, hvis patienten ikke 
forstår, at der ikke findes en “ultimativt bedste behandling”, 

              AKUtMeDICInSK        ForSKnIng pÅ InHABIle pAtIenter I DAnMArK       
                                                          –  et løSnIngSForSlAg

men at man fx er nødt til at lave randomiserede studier for at 
sammenligne den eksisterende behandling med en potentielt 
bedre (men også potentielt ringere) behandling – og at det 
indebærer, at enhver, der deltager i forsøget, må give afkald 
på en lille smule selvbestemmelsesret og pådrage sig en vis 
risiko. Fra patientens side opstår konflikten, hvis forskeren 
kan opfattes som værende “på jagt efter personlig vinding”, 
hvis forskeren ikke forstår, at forsøgspersonerne netop er 
selvstændige individer med råderet over egen krop – og ulti-
mativt set, hvis forskeren ikke informerer om, at hér er tale 
om et forsøg. I den direkte konflikt mellem forsker og patient 
må hensynet til patientens interesser altid overveje hensynet 
til forskerens interesser; groft sagt er der tale om en konflikt 
mellem to individer, og det er patienten der skal lægge krop 
til det eventuelle forsøg.

I et forsøg på delvis at løse konflikten mellem forskerens og 
patientens interesser har man hér i landet som så mange andre 
steder valgt at oprette et intenderet uafhængigt videnskab-
setisk komitésystem, der tager stilling til, om et givet forsøg 
er videnskabeligt relevant, samtidig med at det respekterer 
patientens selvbestemmelsesret og krav på en behandling af 
høj kvalitet. Selv om nævnenes virke i konkrete situationer kan 
give anledning til frustration både hos forskere og patienter, er 
der næppe større uenighed om, at princippet er rigtigt.

Almindeligvis afhænger deltagelse i et forsøg, selv hvor den 
videnskabsetiske komité har tilladt forsøget, i sidste ende af, at 
patienten eller dennes pårørende giver samtykke hertil. Men 
hvad nu, hvis den patient, som forskeren gerne vil undersøge, 
er ude af stand til selv at tage stilling til, om han eller hun vil 
deltage – og der heller ikke er tid til at spørge fx familien, fordi 
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vinduet for at undersøge den tilstand der er interessant for 
forskeren, er ekstremt tidsbegrænset?

Med den nuværende begrænsning i lovgivningen vil jeg med 
“forskerkasketten” på – og med mit kendskab til, hvor stor 
en del af den medicinske behandling der er bygget på mere 
eller mindre spekulative ræsonnementer – ærgre mig over, 
at vigtig ny viden, der kan være til gavn for mange potentielle 
nye patienter, ikke indhentes. Efter min mening er der tale 
om misforstået respekt for den enkelte patients autonomi. For 
det første er jeg ikke i tvivl om, at der gives situationer, hvor 
“samfundet” har ret til at begrænse den individuelle selvbestem-
melsesret og endog handle i strid med individets interesser, 
hvor hensynet til fællesskabet overvejer disse. Det vil således 
ikke være i fremtidige patienters interesse, hvad enten man 
vælger stædigt at fastholde den gamle type behandling eller 
ukritisk indfører den nye behandling. Men for det andet er der 
også for den aktuelle patient tale om en situation, hvor det er 
usikkert, hvilket behandlingstilbud der er det bedste – hverken 
patienten eller lægen kan siges at have en reel mulighed for at 
vælge den bedste behandling, så patientens “chance” for at få 
den bedste behandling bliver ikke større i tilfælde af at han/
hun får ”frit valg”, sammenlignet med ”lodtrækningsforsøget”. 
Tværtimod kan et forsøg måske antages at give patienten den 
bedste mulighed for standardiseret behandling, overvågning 
og opfølgning, således at nettoresultatet af forsøgsdeltagelse 
er bedre end nettoresultatet af ”at lade patienten vælge selv”.

Med “patient- og pårørendekasketten” på vil jeg imidlertid 
være bekymret for, om forskeren handler i fællesskabets 
eller “egen interesse” (hvad enten dette er publikations-
mæssige, økonomiske eller mere abstrakte interesser) – og 
om vedkommende ville beskytte mine/mit familiemedlems 

interesser bedst muligt, hvilket inkluderer overvågning 
under forsøget og mulighed for til enhver tid at få den bedst 
mulige behandling (hvor denne kendes). Endelig ville jeg 
ønske at få mest mulig information om baggrunden for og 
resultatet af forsøget.

Dette er grunden til de nævnte forslag, som jeg i det føl-
gende vil kommentere lidt mere detaljeret.

Ad 1) Krav til vurderingen af projektet: Jeg forestiller jeg 
mig, at alle projekter af denne karakter vurderes enten i Den 
Centrale Videnskabsetiske Komité eller i et særligt akut-
medicinsk forskningsnævn sammensat af repræsentanter 
for interessenterne – samfund, forskere, patienter. Uanset 
nævnets art, skal det besidde særlig ekspertise inden for 
akutmedicinsk forskning og videnskabsetiske problemstil-
linger, og det skal kunne indkalde særligt sagkyndige til 
behandling af konkrete sager.

Ad 2) Krav til forskeren: Ligesom det fordres af forskere, 
der udfører forskning på dyr, om at de skal have gennemgået 
særlige kurser i forsøgsdyrskundskab, kan man stille særlige 
krav til uddannelsesniveauet hos de forskere der ønsker at ud-
føre akutmedicinsk forskning på inhabile patienter. Ikke fordi 
dyr er at sidestille med inhabile patienter eller omvendt – men 
fordi inhabile patienter udgør en særlig gruppe, hvis interesser 
i særlig grad skal respekteres.

Overliggeren kan lægges vilkårligt højt – jeg kunne forestille 
mig krav om gennemførelse af særlige videnskabetiske og 
forskningsmetodologiske kurser, foruden krav til forskerens 
professionelle og akademiske niveau (eller måske snarere, at 
mindst én i forsøgsgruppen besidder det givne niveau, fx special-
lægeanerkendelse, ph.d.-grad…), hans/hendes uafhængighed 
af medikoindustrien osv osv.
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evne til formidling, men vil samtidig signalere vilje til åbenhed 
og øge forståelsen for nødvendigheden af et sådant forsøg.

Er forslagene besværlige og begrænsende og fulde af 
”gråzone”-problemer? Helt sikkert – der vil være projekter, 
som aldrig initieres, fordi hele processen vil virke uoverkom-
melig. Endvidere vil det være vanskeligt at afgrænse hvilke 
projekter, der skal gennemgå denne ekstra tunge procedure, 
og hvilke der ikke er omfattet af disse krav, enten fordi de ikke 
nødvendigvis skal udføres i den hyperakutte situation, eller 
fordi interventionen eller den belastning, der påføres patienten, 
underskrider en arbitrær ”bagatelgrænse”. Ikke desto mindre 
tror jeg det er nødvendigt med tiltag af denne art for at sikre 
opbakning fra samfundet og befolkningen til udførelse af disse 
projekter – og tillid til, at de gennemføres på bedst mulige 
måde. Uanset om det er rimeligt eller ej, vil manglende tillid fra 
befolkningen til akutmedicinske forsøg helt kunne forhindre 
deres gennemførelse, hvilket som nævnt efter min mening er 
den værst tænkelige situation.

Ville det kunne fungere? Ja, det tror jeg – i én eller anden 
form – men kun i sammenhæng med, at der ved en engageret 
indsats skabes politisk interesse for problemstillingen, med en 
bred offentlig debat om, hvad målet skal være for biomedicinsk 
forskning; og ved at respektere, at patienterne og samfundet 
har ret til og behov for en formidling af forskningsresultaterne. 
Derved kan den tilsyneladende konflikt mellem patientens, 
forskerens og samfundets interesser forhåbentlig mindskes.

Kirsten Møller, Intensiv afdeling 4131, Rigshospitalet
 kirsten.moller@dadlnet.dk 

Ad 3) Krav til projektet: Det system, der vurderer om et 
givet forskningsprojekt er egnet, må også tildeles ressourcer 
til en tæt kontrol af, at projektet udføres og skrider frem i 
overensstemmelse med intentionerne. Retten til at monito-
rere forskning findes allerede i det nuværende komitésystem, 
men anvendes så vidt jeg ved ikke i særlig høj grad. Hvor skal 
ressourcerne til kontrollen komme fra? Næppe fra forskerne 
selv, med det nuværende fonds- og finansieringssystem; men 
man kunne måske forestille sig, at ”samfundet” anerkender, 
at forskningsprojekter der vurderes egnet i dette imaginære 
system, er så væsentlige for fællesskabets interesser, at der 
også må allokeres ressourcer til at sikre, at de udføres på en 
måde, så resultaterne kan anvendes.

Også hér kan man forestille sig særlige regler fx for mediko-
industriens deltagelse, kontrol med projektets økonomi mv.

Ad 4) Krav om formidling: Det forekommer mig helt indly-
sende, at der skal stilles særlige krav til formidling af forsk-
ningsresultater opnået i forsøg, hvor patienternes individuelle 
bestemmelsesret tilsidesættes. Den traditionelle lægeviden-
skabelige formidling kan formentlig opretholdes, men der 
bør stilles krav om populærvidenskabelig formidling i én eller 
anden form. Retten til forskningsdata ligger ikke kun (og måske 
slet ikke) hos forskerne, men (også) hos de patienter, der har 
bidraget til at generere data – såvel som hos det samfund, der 
har tilladt projektet og skal drage nytte af resultaterne. Desuden 
vil en god formidling af gode videnskabelige akutmedicinske 
forsøg formentlig øge forståelsen hos befolkningen af, hvorfor 
sådanne forsøg er nødvendige.

Formidlingen kan i virkeligheden påbegyndes før projektstart 
– ved at et potentielt projekt sendes til høring i de områder, hvor 
det skal udføres. Også dette vil kræve en betydelig indsats og 
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FyA pÅ InSpeKtorÅrSMøDet – 2008

ret og den overvejende del af indlæggene 
kom fra juniorinspektorer og heraf rigtig 
mange fra nogle af os i anæstesi.
Det blev bl.a. foreslået, at
●  juniorinspektorer, som var ved at være 

modne, blev taget i betragtning, når der 
skulle udpeges seniorinspektorer

●  juniorinspektorer også kom på vejle-
derkursus

●  opslå stillingerne som inspektorer på 
de videnskabelige selskabers hjemme-
sider og sandkassernes hjemmesider

●  ældre erfarne juniorinspektorer som 
afventer udpegning til seniorinspektor 
udnyttes som erfaringsressource i 
nærtliggende specialer, hvis junior-
inspektoren er interesseret

Under hele debatten blev der lyttet til 
vores argumenter og forslag. 

Efter endt årsmøde holdt 7 seniore og 
6 junior inspektorer i anæstesi et lille 
eftermøde, hvor vi besluttede at samle 
alle inspektorer i anæstesi til et efter-
årsmøde. Dette skyldes et stort ønske 
om at etablere et forum, hvor vi kan dis-
kutere og evt. fastlægge retningslinjer 
for, hvordan vi blandt andet evaluerer 
afdelingernes uddannelse i de forskel-
lige kompetencer (specielt forskning og 
sundhedsfremmer): Er det rimeligt, at vi 
altid scorer lavt i disse? Er vi for hårde 
i vores bedømmelser eller er de andre 
specialer for blødsødne? Hvad med me-
takompetencerne ledelse/samarbejde/
kommunikation – vi skal uddanne og 
bedømme noget vi ikke selv har mod-
taget egentlig undervisning i? Skal vi 
aftale fælles retningslinjer?

Udarbejdelse af hjælpekit til afdelinger 
som skal have besøg - sikre, at besøgene 
bliver ensartede, så de forskellige afde-
linger bedre kan sammenlignes. 

Vi blev således enige om at indkalde til 
fælles møde for anæstesiinspektorerne 
onsdag 1. oktober 2008 i Odense kl. 10-15. 
Odense blev valgt fordi byen kan nås fra 
hele landet uden at man skal op før en 

vis herre får sko på. Undertegnede og 
Poul Lunau Christensen (BBH) står for 
koordinering af arrangementet.

Indkaldelse og endelig mødested ud-
sendes på senere tidspunkt. 

Det var alt i alt en udbytterig dag, hvor 
juniorinspektorerne fik lov til at præge 
dagsordenen - glæder mig til at se jer 
igen næste år. 

Susanne Scheppan
Jr. inspektor i anæstesiolog

På årsmødet for Sundhedsstyrelsens 
Inspektorordning d. 4. februar, deltog 
undertegnede sammen med 15 andre 
inspektorer i anæstesi (fordelt på 9 se-
niore og 7 juniore). 

Første indlæg omhandlede status for 
2007, hvor der har været i alt 90 besøg - 
heraf 30 primære og 60 genbesøg.

Når man sammenlignede selveva-
lueringsrapporten og den endelige in-
spektorrapport for hver enkelt inspiceret 
afdeling fandt man, at der var 66% over-
ensstemmelse imellem dem. Tendensen 
var nok, at afdelingerne scorede sig selv 
for højt. 

Sundhedsstyrelsen havde i efteråret 
2007 via mail sendt spørgeskema rundt 
til alle inspektorer, men kun 39% havde 
besvaret det. Så resultatet var ikke re-
præsentativt. 

Herefter var der 3 indlæg omhand-
lende inspektorordningens fremtid, hvor 
bl.a. facilitator/inspektor fra Novo Nor-
disk fortalte om Novo’s egne interne 
inspektorordning som mere var møntet 
på ledelsens kvalitet. Der var opponent 
i form af afdelingsleder i Novo som var 
blevet faciliteret/inspiceret. Til sidst 
fremlagde adm. overlæge Birte Obel 
Hansen fra OUH opskriften på det ide-
elle inspektorbesøg set fra afdelingens 
side. Efterfølgende var der debat på bag-
grund af indlæggene. 

Efter frokosten, hvor der var rig mu-
lighed for hyggesnak mellem inspekto-
rerne i vores speciale, blev Sundheds-
styrelsen Uddannelsespris overrakt 
til den afdeling, som i 2007 havde den 
bedste inspektorrapport – prisen gik 
til Klinisk Mikrobiologisk afdeling på 
OUH med begrundelsen, at den efter 
en tidligere ret dårlig inspektorrapport 
havde formået at få gjort videreuddan-
nelsen markant bedre og fået en rigtig 
god rapport ved genbesøget. 

Så skulle vi i gang med dagens vigtige 
punkt ”rekruttering af inspektorer” – 
både senior og junior. Emnet blev debatte-
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Afskedssymposium for
Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Viby Mogensen
Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret

Torsdag den 19. juni kl 15-17 i auditorium 1, Rigshospitalet

 Velkomst 
    v/ Jakob Trier Møller, klinikchef, overlæge, dr.med. & Lars S. Rasmussen, overlæge, dr.med. (moderator)

 Professorens plads og betydning 
    v/ Anne Marie Sørensen, overlæge, ph.d.
 
 Kartoteket 
    v/ Mona Gätke, overlæge, ph.d.

 Fremtiden 
    v/ Casper Claudius, klinisk assistent

 Humanisten og opdrageren 
    v/ Jakob Vedtofte, klinisk oversygeplejerske

 Universitetet 
    v/ Torben Schroeder, professor, dr.med.

 Udlandets syn 
    v/ Lars Eriksson, professor, dr.med., Sverige

Kl. 17.00 vil symposiet blive efterfulgt af en reception i Rigshospitalets repræsentationslokaler, opgang 52.

Med venlig hilsen
Jakob Trier Møller, Anne Marie Sørensen, Casper Claudius
Lars S. Rasmussen, Jakob Vedtofte og Tina Calundann (tlf. 3545 6602)
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legAter 

for anæstesiologien. Der foreligger ikke ansøgningsske-
maer, men ansøgningerne skal sendes til formanden for 
DASAIM. Uddelingen finder sted i forbindelse med den 
årlige Husfeldt-forelæsning. Der vil blive uddelt 1-4 por-
tioner, 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 
f lere portioner. Fonden yder støtte til yngre lægers forskning 
inden for anæstesiologien, dvs. anæstesi, intensive terapi, 
smertebehandling og præhospital behandling. Ansøgning 
sendes til overlæge Doris Østergaard, anæstesiologisk 
afdeling, Amtssygehuset i Herlev senest den 1. oktober. 
Uddelingen finder sted i forbindelse med DASAIM’s ge-
neralforsamling.

Holger og ruth Hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvik-
ling inden for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært 
til forskning og udvikling af metoder og apparatur inden 
for anæstesiologien eller til akut behandling af lunge- og 
kredsløbsproblemer. Legatet uddeles til enkeltpersoner el-
ler institutioner i få portioner. Der foreligger ikke specielle 
ansøgningsskemaer, men ansøgning med kortfattet beskri-
velse 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.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnska-
beligt 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 DA-
SAIMs møder

4.  Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredrags-
holdere

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 centralner-
vesystemets funktion i relation til anæstesi. Legatet uddeles 
to gange årligt til enkeltpersoner, institutioner, institutter eller 
etablerede forskningsprojekter, hvor dette måtte skønnes at 
være i overensstemmelse med legatets formål. Uddeling sker 
i portioner efter legatbestyrelsens skøn. Ansøgningsfristen 
er 30. april og 30. september. Der foreligger ikke ansøgnings-
skemaer. Ansøgningen sendes til Jensa la Cours Legat, att.: 
Advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K.

lippmann Fonden
Lippmann Fonden kan søges af personer, der måtte have brug 
for støtte til lægevidenskabelige og humanitære formål inden 



Personalet fra Intensiv Afsnit, Regionshospitalet Holstebro inviterer til
8. Holstebro Symposium om intensiv terapi & sygepleje

Den pårørende på intensiv afsnit
- et trekantsdrama

Dato:    Tirsdag den 6. maj 2008, kl. 08.00 - 16.00

Sted:    Mødelokalerne indg. U, Regionshospitalet Holstebro

Pris:   Kr. 400,- inkl. forplejning, max. ca. 100 deltagere

Målgruppe:  Læger og plejepersonale fra intensive afdelinger

Tilmelding:  Til lægesekretær Karen-Elise Larsen
  tlf.: 9912 5570 - e-mail: akel@ringamt.dk

De seneste år er der sket et paradigmeskift, hvor familien er blevet mere og mere integreret i behandlingen af den 
kritisk syge patient. Vi ved, at det forbedrer patientens outcome. Men det kan også give frustrationer og misforståelser 
eventuel i form af klager mellem pårørende og personale. Derfor er det meget vigtigt at lave status, hvor er vi i dag, før 
vi går videre med at tilbyde familien mere inddragelse i pleje og behandling.

Gennem symposiets indlæg ønsker vi, at der bliver peget på de største udfordringer forbundet med familiens involver-
ing i behandling og pleje af den kritisk syge patient.

Gennem workshops fremlægges og diskuteres erfaringerne med ”pårørende på stuen”, ”dagbog”, ”basal stimulation” 
og ”familiens tilfredshedsskema”

Foredrag ved:       Professor in Nursing and Caring Sciences Ingegerd Bergbom, Gôteborg, Sverige
  Seniorforsker, cand. cur., ph.d. Ingrid Egerod, Århus
  Forskningssygeplejerske, cand.. cur., Anne Sophie Ågård, Skejby
  Udviklingssygeplejerske, cand.. cur., Astrid Lauberg, Aalborg
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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 års-
møde. Ansøgningsfrist er 12. oktober 2007. Ansøgning sendes 
i fire eksemplarer til: Ledende overlæge, dr.med. Claus Lund, 
anæstesiafdelingen 532, Hvidovre Hospital, 2650 Hvidovre. 

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 
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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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Airway Management for Anaesthesiologists 
- a SSAI (Scandinavian Society for Anaesthesia and

Intensive Care Medicine) approved course

Time:   December 4th-5th 2008
Place:   Rigshospitalet, University Hospital of Copenhagen, Denmark
Price:   4.600 DKK (approx. 620 EUR), including course material, lunches and working-dinner
  on the evening of the 4th 
Background:  Problems with managing the airways are primary causes of serious complications and
  death in relation to anaesthesia. The course will provide you with tools to prevent this
  to happen to your patients

Course content
Theory/lectures:

Practical/workshop:

Arranged by:
  Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Copenhagen. 

Faculty: 
Guest Lecturer:  Dr. Tim Cook, U.K., who will share his huge knowledge on supraglottic airway devices with us

Course director:
Registration:
  The number of participants is limited due to the workshop. 
Notice: 

      for the discussion and workshop
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Ph.d.- eller disputatsprojekt
Kroniske smerter efter herniotomi

– patogenese og behandling

Har du lyst til at forske, påtænkes ovenstående projekt at starte medio 2008, hvor du vil indgå i et spændende gruppe-
arbejde og projekter med stor international penetrans.

For yderligere information kontakt:
Prof. Henrik Kehlet, Enhed for Kirurgisk Patofysiologi, Rigshospitalet tlf. 3545 4074, henrik.kehlet@rh.regionh.dk
eller 
klin.ass. Eske Aasvang, Rigshospitalet, tlf. 3545 3487, eskeaasvang@yahoo.dk

SSAI - Nordisk diplomuddannelse i 
pædiatrisk anæstesi & intensiv terapi

Et antal uddannelsesstillinger under SSAI, med henblik på erhvervelsen af en 1-årig diplomuddannelse i pædiatrisk anæstesi og intensiv 
terapi, bliver opslået medio 2008 i Acta Anaesthesiologica Scandinavica til besættelse den 1. september 2008.

Uddannelsen varer 12 måneder, heraf skal mindst 3 måneder primært være tilknyttet intensiv terapi af børn. Desuden indgår der i uddan-
nelsen 1 måneds udlandsophold ved et af de Nordiske centre, ordningen omfatter. I de 12 måneder er der desuden indlagt 3 obligatoriske 
kurser af i alt 4 dages varighed. Kurserne vil omhandle såvel basal pædiatri (fysiologi, farmakologi, mv.) som pædiatrisk anæstesi og 
intensiv terapi. Kursusstederne vil rotere imellem de 5 Nordiske lande. Målet med uddannelsen er ikke at uddanne superspecialister i 
anæstesi og intensiv terapi indenfor børneområdet, men snarere at medvirke til at højne det generelle nordiske niveau indenfor pædia-
trisk anæstesi og intensiv terapi.

Det totale antal stillinger er 10-14 om året, fordelt på følgende lande: Sverige 3 Finland 3, Norge 2, Danmark 3 og Island 0-2. Uddan-
nelsesstillingerne er placeret på følgende hospitaler: Norge: Rikshospitalet og Ullevål i Oslo; Sverige: Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
(Stockholm), Barnsjukhuset (Lund) og Dronning Silvias Barnsjukhus (Göteborg); Finland: Børnehospitalerne i henholdsvis Helsinki, Oulu 
og Turku; Danmark: Rigshospitalet i København, Skejby Sygehus i Århus og Odense Universitetshospital, samt endelig Island: Landsspi-
talet i Reykjavik.

Hvem kan søge?
Målgruppen er yngre nordiske speciallæger i anæstesiologi og intensiv terapi med dokumenteret interesse indenfor anæstesi og inten-
siv terapi af børn. 

Hvad skal man gøre?
For at komme i betragtning skal interesserede kursister kontakte klinikchefen på en af de anæstesiologisk/intensiv afdelinger, som er 
omfattet af ordningen. I Danmark skal man kontakte den ledende overlæge på de implicerede afdelinger, og i samarbejde med denne 
sendes en formel ansøgning med et registreringsskema og CV til undertegnede. Ansøgningsfristen er 1. juni 2008. 
Den pågældende afdeling forpligter sig med den ledende overlæges underskrift til klinisk, finansielt, mv. at støtte ansøgeren i de 12 
måneder, uddannelsen pågår.

Er du interesseret, så kontakt:
Tom G. Hansen, overlæge   
Anæstesiologisk Intensiv afdeling V 
Odense Universitetshospital 
5000 Odense C 
Tlf. 6541 3812 - Fax 6611 3415 
Email: tom.g.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk 
www.ssai.info 
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SSAI - 11th Scandinavian Training Program
in Intensive Care Medicine

The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an advanced training program in 
Intensive Care Medicine. The training program is limited to 30 trainees. The training period is 2 years, starting January 2009. During the 
training period the SSAI organises 6 courses. These courses will circulate in all the Scandinavian countries and the common language 
will be English. To achieve the goal of creating a close networking atmosphere the participants are expected to commit themselves to 
adhere to the scheduled sessions and social functions at the course sites. The training period includes an exchange program with a 
clinic in another country. 
During the 2-year period the trainee will be appointed a host clinic. The host clinic will employ the trainee in an appropriate position dur-
ing the training program. A minimum of one year of clinical training should be done at a university clinic. 
The trainee is expected to attend the examination for the European Diploma in Intensive Care Medicine and acquire the European Di-
ploma in Intensive Care (EDIC) awarded by the European Society of Intensive Care Medicine.
Trainees completing the 2-year training program and the EDIC will receive a Diploma in Intensive Care Medicine from the SSAI. All 
expenses for this program (including travelling, accommodation and a fee for each course) have to be covered by the host clinic. Other 
arrangement concerning finances has to be approved by the steering group. The total cost for all 6 courses are estimated to about 8200 
Euros, not including travel expenses. Applicants must be young specialists with relevant training in anaesthesiology. They are selected 
according to their affiliation, academic merits, clinical skills and motivation by the discretion of the committee of the training program. 
Specialists from other disciplines may apply, but a minimum of 12 consecutive months of anaesthesia training before being accepted to 
the program is required. Membership in SSAI by the applicant is mandatory.
For further information please contact chairman of the SSAI training program in intensive care medicine, Sten Rubertsson, phone +46 18 
6114894, +46 18 6110000, e-mail: sten.rubertsson@akademiska.se
1) The application form (available on www.SSAI.info), 2) a letter by the applicant informing about the applicant’s motivation and expec-
tations regarding the program, 3) a recommendation letter from a superior documenting the applicant’s interest in, and commitment to 
intensive care medicine, and 4) a curriculum vitae (2 of each) should be sent by ordinary mail service to the Secretary of the SSAI Steer-
ing Committee of the training program before September 1, 2008: 

Katja Andersson, Dept of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, 751 85 Uppsala, Sweden
E-mail: katja.andersson@akademiska.se  - Tel +46 18 6114852 / Fax +46 18 514621

SSAI - 4th Nordic Diploma Course
in Advanced Pain Medicine

The series of courses start 17th of November 2008 in Stockholm

The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an Inter-Nordic post-specialist training 
programme in advanced pain medicine. The programme is limited to 25 trainees, predominantly anaesthesiologists but trainees from 
other specialities may be considered. The training period is approximately 2 years. 
During the training period, 5 courses each lasting 3 days will be arranged. The courses will circulate between the Nordic countries 
(Sweden, Finland, Denmark, Norway and Iceland). The courses will be held in English. During the 2-years period clinical training of a 
minimum of 3 months should be carried out at a university multidisciplinary pain clinic or a multidisciplinary department of palliative 
medicine. 
Furthermore, within the 2 years the trainee should complete a project or a written paper according to further instructions. Trainees 
completing the 2-year’s Inter-Nordic training programme will receive a diploma in advanced pain medicine from the SSAI.
All expenses for the education (the fee for each course which is DKK 6.000 plus travel and accommodation) have to be covered by the 
applicant’s host department. 
Further information may be obtained from www.ssai.info/Education/pain.html or from the Secretariat, see below.
Application form (see www.ssai.info/Education/pain.html) approved by the chairman of the host clinic including documented interest in 
pain medicine, a curriculum vitae (one original and two copies) and a statement of an appointment with a minimum of 3 months stay at a 
university multidisciplinary pain clinic or a department of palliative medicine should be sent to the Secretariat no later than May the 31st 
2008, labelled “Pain Education”.

Secretariat
Secretary Kirsten Rye, Multidisciplinary Pain Centre 7612, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen, Denmark
E-mail: kirsten.rye@rh.regionh.dk - Fax: +45 3545 7349

Chairman of the educational programme
Niels-Henrik Jensen, MD, NDAPM, Multidisciplinary Pain Centre 63P7, 
Herlev University Hospital, Herlev Ringvej 75, DK-2730 Herlev, Denmark
E-mail: NIJE@heh.regionh.dk - Tel: +45 4488 4751 - Fax: +45 4453 5345
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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
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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:
éndags-arrangement – tid og sted følger

DASAIMs Årsmøde 2010: 
12.-14. november (København)

DASAIM Støtter UDDAnnelSe 
I MInDre velStIlleDe lAnDe

Generalforsamlingen opfordrede i november 2007 til, at DA-
SAIM, udover at støtte forskningen økonomisk, også burde 
støtte uddannelse af kolleger i mindre velstillede lande. 

Selskabet bliver af og til bedt om at foreslå danske under-
visere/foredragsholdere, bl.a. via FEEA (Foundation for 
European Education in Anaesthesiology) og WFSA (World 
Federation of Societies of Anaesthesiologists) og bestyrelsen 
har - på generalforsamlingens opfordring - besluttet at støtte 
rejseaktivitet i denne forbindelse med op til kr. 20.000,- i år, 
dog max. kr. 10.000,- pr. rejse. Dette vil betyde, at der vil være 
tilsvarende mindre at yde i støtte til forskningsformål gennem 
forskningsudvalget.

Invitationer til at undervise vil blive sendt ud som gruppemail 
via DASAIMs bestyrelse. Bidragsmodtagere skal efterfølgende 
skrive et indlæg til DASINFO om rejsen. 

Aktuelt har professor, overlæge, dr.med. Niels Henry Secher 
takket ja til at holde foredrag på “The 6th FEEA Course” i Ka-
rachi, Pakistan, som afholdes primo april 2008. Niels H. Secher 
skal forelæse om “Anaesthesia for Organ Transplantation” og 
”Anaesthesia for Major Abdominal Surgery”.

Bestyrelsen



Baggrund: Perifere nerveblokader (PNB) er steget næsten eksponentielt i popularitet i de sidste 15 år, takket være nervestimulations-
teknikker og atraumatiske kanyler. Desværre kan nervestimulatoren ikke ”se”, om kanylespidsen ligger intravasalt, intrapleuralt eller 
på den anden side af en muskelfascie. Disse strukturer ses til gengæld klart med ultralyd. Med det rette udstyr og korrekt skannings-
teknik kan man også se de enkelte nerver, observere kanylens fremførsel og spredningen af det injicerede lokalanæstesimiddel. På 
den anden side, er ultralydsbilledet ikke altid klart nok til at identificere alle strukturer. Nervestimulation og/eller hydrolokationteknikker 
hjælper i disse tilfælde med at finde nålespidsen og bør anvendes som ”back-up” metoder.

Indhold: Undervisningen koncentreres omkring det visuelle (videoer af de mest anvendte nerveblokader og observationer af patient-
blokader på stor skærm), samt praktiske øvelser (håndtering af ultralydsapparat og ”hands-on”-øvelser på modeller og fantomer). 
Målet er at give deltagerne basal, klinisk anvendelige viden om ultralyd og nervestimulation til de gængse blokader. Kurset er rettet 
mod både speciallæger og læger under uddannelse.

Forløb:
1.dag:
- Observation af nerveblokader på ortopædkirurgiske patienter (OR transmission)
- Fordele og ulemper ved nervestimulationen og ultralyd 
- Basal viden om ultralyd og håndtering af ultralydsapparater
- Praktiske øvelser med nålens fremførsel på fantomer (gris- eller lammekølle)
- Overekstremitetsblokader (interscalene, supra-, infra-, axillær-, adgang til plexus brachialis samt suprascapularis nerve blok)
- Distale blokader ved albuen og håndleddet
- Overekstremitetsblokader - praktik (sonoanatomi og evt. perkutan elektrisk stimulation på modeller)

2.dag
- Observation af nerveblokader på ortopædkirurgiske patienter (OR transmission)
- Underekstremitetsblokader (plexus lumbalis, n. ischiadicus: transglutealt, subglutealt, anteriort, n. femoralis, n. obturatorius)
- Distale blokader ved knæ og ankel
- Underekstremitetsblokader - praktik (sonoanatomi og perkutan elektrisk stimulation på modeller)
- Longitudinal (LAX) nerve scan til anlæggelsen af perineurale katetre
- Blokader af små nerver (iliohypogastricus, ilioinguinalis, intercostal, ganglion stellatum)
- Praktiske øvelser (sonoanatomi af små nerver på modeller og evt. perkutan elektrisk stimulation)

Undervisere:
- ovl., dr.med. Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
- ovl., ph.d. Thomas Fichtner Bendsen, Anæstesiafdelingen, Århus Sygehus 
- ovl., ph.d. Jens Børglum Neimann, Anæstesiafdelingen, Bispebjerg Hospital
- ovl. Henrik Rasmussen, Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

Tid:  Den 20.-21. november 2008
Sted:   Konferencerummet, afsnit 4132, 3 sal. Rigshospitalet, København
Pris:   Kr. 3.500,- Prisen inkluderer kaffe, frokoster, kursusmateriale samt kursusmiddag torsdag aften
Deltagerantal:  Max. 20
Sprog:   Dansk, skandinavisk eller engelsk afhængigt af deltagernes nationalitet og præferencer.
Kursusleder:  Ovl., dr.med. Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
Arrangør:  Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
Tilmelding:  Inden 1. november 2008 til ledende sekretær Gitte Blom på gitte.blom@rh.regionh.dk

Moderne teknikker for
perifere nerveblokader
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Afsender: DASAIM, Rigshospitalet, AN/OP, HOC 4231, 2100 København Ø

Hver dag vil der være kontinuerlig 

uddannelse i anæstesi, intensiv medi-

cin, præhospitalbehandling, smertebe-

handling, workshops i ultralydsvej ledte 

teknikker og interaktiv uddannelse.

I samarbejde med DASAIM
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