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Præsentation af

DASAIM og FYA på ESA-kongressen

FYA is an independent organisation with its own 

representatives on the board of DASAIM. The organi-

sation has currently 300 members and it works with 

quality improvement and development of specialist 

training in anaesthesia and intensive care medicine. 

One of the activities is the participation in the Danish 

inspector system.

The Danish inspector system

- a formalised evaluation of specialist training 

In Denmark, no formal exam is required to become a 

specialist. Instead, the departments are undergoing 

formal evaluation by a group of experienced anaesthe-

siologists, with special educational interests,  

recruited by DASAIM. The aim is to secure high  

standards of clinical education, to evaluate the sys-

tematic use of training programmes, and to facilitate 

a constant development of medical specialist training, 

Since 2002, junior doctors undergoing specialist train-

ing, have participated in the evaluation process with 

experienced specialists. These junior-inspectors are 

appointed by FYA, and they have the same influence 

as the seniors.

The Danish Society of Anaesthesiologists in Training (FYA)

The evaluation report

A standard evaluation form provided by the National 

Board of Health is used to score and comment educa-

tional key-points in specialist training:

• Medical expert  

• Communicator 

• Co-operator 

• Administrator 

• Health care provider 

• Academic 

• Professional

Ultimately an evaluation and recommendation are 

included in the final report. The National Board of 

Health suggests improvements, and this institution 

can impose sanctions on sub-standard departments.

Emergency-, Trauma- and Prehospital Treatment

The prehospital medical emergency units are 

manned with anaesthesiologists. These units are 

now covering most of the country in cooperation 

with paramedics and nurse anaesthetists. In hospi-

tals, anaesthesiologists are essential members of the 

teams managing cardiac arrest and trauma patients, 

often as team leaders.

Anaesthesia and Perioperative Medicine

Most anaesthesiologists work within this area, which 

comprises 450.000 procedures annually. 

The anaesthesiologist is responsible for preoperative 

evaluation, conduct of anaesthetic procedure, post-

operative recovery and pain relief.

Intensive Care Medicine

Approximately 35.000 patients are annually admitted 

to one of the 50 intensive care units that are managed 

by anaesthesiologists. The units have most often dedi-

cated medical staff in the daytime but this is supple-

mented by on-call physicians from the medical staff 

covering the operating rooms as only a few units are 

independent of the anaesthesia department.

Chronic Pain Treatment and Palliative Medicine

These areas are covered in highly specialised, multi-

disciplinary units that are taking care of diagnosing, 

treating and rehabilitating patients with chronic pain 

disorders, either cause by malignant or non-malignant 

disease.

In Denmark (5.5 Mio inhabitants), anaesthesiology specialists practice within one or several of the following four areas:

The Danish Society of 

Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (DASAIM)
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Kære medlemmer

Her i midten af juni tog Rigshospitalet og Københavns Universitet  formelt 
afsked med professor Jørgen Viby Mogensen, der går på pension (.. det er 
ikke til at se det, hvis man ikke lige ve´det). Afskedsforelæsning på ESA-
mødet i starten af måneden, et fornemt afskedssymposium med ligeså 
fornem reception rundede en strålende karriere af. Faget og DASAIM 
har meget at takke Jørgen for. 

DAD-3 startede 1. april. Vi taster dagligt informationer om hundredevis af 
patienter med tilsyn, anæstesi, vanskelig luftvej og opvågning, ideelt set 
en  guldgrube til registerforskning. Svagheder i dens logiske opbygning 
kan vel rettes med tiden. Den største fare ligger i kvaliteten af de data, 
der lægges ind og i størrelsen af databasen. Og i den henseende er det 
uomgængeligt nødvendigt, at fokus først og fremmest er på, at det er en 
kvalitetsdatabase. Hvis vi hælder l... ind kommer der også l... ud.

En konflikt er overstået, men den næste kamp lurer henne om hjørnet. 
Kampen mellem den voksende private sektor og en måske skrumpende 
offentlig sektor. Den er nu en åbent erklæret del af regeringspartiernes 
værdikamp, og jeg tror ikke, at ”ventetidsgarantien-på-stand-by” vil be-
tyde mindre trafik over til den private sektor. Blot bliver det  hospitalerne, 
der visiterer patienterne. Finansministeriets magt over Regionerne, og 
dermed over vores sygehussektor, er resultatet af den centralisering som 
en liberal regering har gennemført. 

De bedste ønsker for en varm sommer sendes Eder af
 

Torben Callesen
Den gl. redacteur

       541 - 072 
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generalforsamling DAo
Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers 
Organisation torsdag d. 13. november 2008, kl. 16.15-17.30 
på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. Dagsorden 
ifølge vedtægter.

generalforsamling DASAIM
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for 
Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 13. november 
2008, kl. 19.00-22.30 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, 
København. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og 
uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.
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SoMMertAnKer 

Kære kolleger 
Sommeren er over os og jeg vil gerne informere om forskellige aktivite-
ter, selskabet er eller har været involveret i samt lidt refleksioner over 
tingenes udvikling.

eSA kongres
En vellykket ESA kongres har været af-
holdt i Bella Centeret i København med 
ca. 5500 deltagere -  lige så mange som i 
München sidste år. Flot! På nuværende 
tidspunkt kender jeg ikke antallet af 
danske deltagere. Jeg var formand for 
den nationale organisationskomite og 
således lidt involveret i planlægningen. 
Kongresorganisationen er imidlertid 
topstyret fra sekretariatet i Bruxelles, 
så vi fik ikke den store indflydelse her i 
DK. Den største opgave lå i at sørge for 
det gode vejr!

I forbindelse med kongressen arran-
gerede Medicinsk Museion en lille, fin 
udstilling, hvor nedenstående billede af 
en gammel tankrespirator og en B&O-
respirator stammer fra. Et nyt tiltag var 
etablering af en ”National Society Vil-
lage”, hvor de forskellige landes selskaber 
var repræsenteret. 
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Akutområdet
Som I alle ved er der gang i omlægningen 
af akutområdet med forskellige initiativer 
i de enkelte regioner. Selskabet og un-
dertegnede har været meget involveret i 
beskrivelsen af et fagområde for akutme-
dicin. Det vil jeg ikke komme nærmere 
ind på i denne sammenhæng da der, når 
dette blad udkommer, er sagt og skrevet 
meget om emnet i andre medier.

propofol
Skal ikke-anæstesiologer have lov til at 
bruge propofol? Dette spørgsmål har 
været diskuteret en del i bestyrelsen og 
anæstesiudvalget. Konklusionen er, at 
DASAIM ikke kan anbefale, at ikke-anæ-
stesiologer benytter propofol til sedation/
anæstesi af følgende årsager:
1. luftvejshåndtering
2.  respirationsdepression
3.  kredsløbskomplikationer
4.   erkende, hvornår sedation bliver til 

anæstesi
5.  der findes ingen antidot til propofol
6.   der vil ikke være sikkerhed for konti-

nuerlig observation af patienten.

Ambulancelæger
Bestyrelsen har diskuteret det faglige 
niveau hos de læger, som arbejder i det 
præhospitale akutområde, og som er først 
til stede ved ulykker og andre akutte 
livstruende sygdomme. DASAIM kon-
kluderer herefter: 

”På given foranledning skal Dansk 
Selskab for Anæstesiologi og Intensiv 
Medicin hermed udtale følgende ved-
rørende den lægelige bemanding på læ-
geambulancer: Det lægelige arbejde på 

lægeambulancen indeholder elementer 
af en sådan art (håndtering af vanskelig 
luftvej, behandling af livstruende cirku-
latorisk svigt o.l.), at selskabet anbefaler, 
at den lægelige bemanding udgøres af 
speciallæger i anæstesiologi.”

Med andre ord præhospital akutar-
bejde er et fagområde inden for det anæ-
stesiologiske speciale.

regional rådgivning
Bestyrelsen har i længere tid ønsket en 
eller anden dialog med specialerådene 
eller højeste fagligt rådgivende instans i 
de forskellige regioner. Årsagen hertil er 
ønsket om en ensartet og harmoniseret 
rådgivning centralt versus regionalt så-
ledes, at den anæstesiologiske ekspertise 
ikke taler med spaltet tunge 

Første skridt har været, at finde ud 
af rådgivningen i de enkelte regioner, 
hvilket ikke har været helt let. Så vidt jeg 
er orienteret, foregår der imidlertid i en 
af regionerne valg til formandsposten for 
specialerådet. I en anden region er det 
en ikke-lægelig person, der er formand 
for den rådgivende instans. I en tredje 
region er det en forsamling af ledende 
overlæger, der er faglig rådgiver, og i en 
fjerde region er der ganske enkelt ikke 
etableret formel faglig rådgivning. 

Ovenstående giver anledning til be-
kymring. Der er ingen klar struktur for 
den regionale faglige rådgivning og i en 
enkelt region mangler den helt. Derud-
over er formændene eller tilsvarende alle 
ledende overlæger, altså en klar del af det 
ledelsesmæssige system. Hvor er den 
ledelsesuafhængige faglige rådgivning? 
Det må kunne organiseres bedre.

Specialegennemgangen
I slutningen af sidste år afsluttede specia-
learbejdsgruppen gennemgangen af det 
anæstesiologiske speciale, en synes jeg, 
interessant og nyttig proces. Rapporten 
dannede baggrund for en 10-siders spe-
cialeudmelding fra Sundhedsstyrelsen. 
Efterfølgende har rapporten og udmeldin-
gen været til behandling i Den Regionale 
Baggrundsgruppe og Det Rådgivende 
Udvalg for Specialeplanlægning. Rap-
porten og udmeldingen er imidlertid ikke 
færdigbehandlet og som sådan heller 
ikke officiel. Det er især centraliseringen 
af børneanæstesi og børneintensiv terapi, 
som fortsat diskuteres. Der er ingen tvivl 
om, at der skal ske en centralisering, 
spørgsmålet er, hvor ”snittet” skal ligge. 
Fra selskabets side ønsker vi en stærk 
centralisering. Det er usikkert, hvornår 
den endelige udmelding vil ligge klar. 
Muligvis afventer Sundhedsstyrelsen 
gennemgangen af alle de kirurgiske spe-
cialer før de afslutter specialeudmeldin-
gen for vores område.

Afslutningsvis vil jeg gerne henvise til 
DASAIMs hjemmeside, hvor selskabets 
rekommandationer lægges ud en af de 
nyeste omhandler ressourceudnyttelse 
i forbindelse med anæstesi.

Venlig hilsen og god sommer
Hans Kirkegaard, formand DASAIM
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InDKAlDelSe AF vIDenSKABelIge BIDrAg
Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet 13.-15. november 2008 i

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
• ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence – fredag d. 14. november 2008
• udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag?
• ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen

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

posterkonkurrence: Bedste poster præmieres med kr. 2.000.-

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

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

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

Abstracts inddeles i:
1. Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere arbejdet
2. Introduktion    3. Metoder    4. Resultater    5. Diskussion    6. Konklusion    7. Maks. 2 figurer eller tabeller    8. Maks. 3 referencer

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

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

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen:
Tidligere publikation: Bidragene må ikke 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 terapi i bredeste forstand? Originalt?
Problemformuleringen: Klar og velvalgt? 
Metoder: Relevante, veludformede? Etiske problemer?
Resultaterne: Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget?
Konklusionen: Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?
Fremstillingen: Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

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

Organisationskomitéen
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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



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



tilmeldingsblanket
DASAIMs årsmøde 2008 - 13.-15. november

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

Titel:  Navn:

Adresse:  Postnr. & by:

Navn på evt. ledsager:  Hospital/firma:

E-mail:

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

                                                                                                     Mødepakke                                 Dagsbillet
                                        Tors.:  ■   Fre.:  ■   Lør.:  ■
 Inden efter Inden efter
  6/10 6/10  6/10 6/10                            Beløb

DASAIM-medlem, ikke speciallæge og stud.med. 450,- ■  700,- ■  175,- ■   300,- ■  
DASAIM-medlem, speciallæge 1700,- ■  2400,- ■   800,- ■   1100,- ■  
Andre 2900,- ■  3500,- ■  1400,- ■   1700,- ■  
Frokostsymposium 14/11 Schiering-plough ■ 

Aftenarrangementer  Deltager ledsager         Firma-deltager
torsdag d. 13. november - Aften-buffet  150,- ■   200,- ■   375,- ■ 
Fredag d. 14. november - Festmiddag og revy  350,- ■   350,- ■   975,- ■ 

                                 totAl:

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

HUSK at angive tydeligt navn på indbetalingen!
Det samlede beløb: ■ overføres til BG Bank 9570 807-7193
 ■ vedlægges i check, udstedt til DASAIM
 ■ faktureres elektronisk til EANnr.: ________________________________________________________________
 
 ■ ønskes trukket på Dankort: Kortnr.: _________________________ ________     Udløbsdato: _______________
 
 Kontrolciffer: ____________   Underskrift: ____________________________________________________________
 
overnatning på radisson SAS Scandinavia Hotel:
Priserne er incl. morgenbuffet og der afregnes direkte med hotellet ved afrejsen. Vi gør opmærksom på, at du evt. kan få
en lavere værelsespris ved booking gennem dit sygehus eller via internettet.

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

Ankomst dato:  _________________________________________     Afrejse dato:  _________________________________________  

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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torSDAg 13/11

08.00 -  registrering

09.00 – 10.00 Den 10. ole Secher-forelæsning
 ”And not a word about sepsis”. Barriers for improvement
 v/ Herwig Gerlach. Moderator: Jens Schierbeck

10.00 – 10.30 Udstilling – kaffe

10.30 – 11.00 Centralisering af pædiatrisk anæstesi 
 v/ Tom G Hansen. Moderator: Torsten Lauritsen

 traumedødsfald
 v/ Rikke Meisler. Moderator: ?

 the new SSC guidelines 2008
 v/ Herwig Gerlach. Moderator: Kim M. Larsen

 perioperativ håndtering af stofmisbrugere
 v/ Nan Sonne. Moderator: Luana Jensen

11.00 – 12.00 Udstilling – sandwich/vand i udstillingsområdet

11.00 – 12.00 Bag posteren

12.00 – 13.30 patienttransport: pCI/mellem hospitaler, ny rekommandation, kinematik
 v/ ? Moderator: ?
 
 Behandlingsophør – fremlæggelse og drøftelse af vejledning

Etiske principper og afslutning af behandling v/ Asger Petersen
Svære beslutninger og konflikthåndtering v/ Pernille Lykke Petersen
Juridiske forhold vedrørende undladelse eller ophør af behandling v/ Mirjana Cvetkovic
Moderator: Mogens K. Skadborg

 peroperativ antithrombotisk behandling
 Stents v/ Tina S Poulsen
 Ny vejledning for antithrombotisk behandling v/ ?  
 Moderator: Claus Andersen

 når lægen får en sag på halsen: Sundhedsstyrelsen og patientklagenævnet
 v/ Agnes Hauberg, Ivar H. Gøthgen, Steen Henneberg. Moderator: Lars S. Rasmussen

13.30 – 14.00 Udstilling – kaffe

14.00 – 15.30 posterdiskussion (3-4 parallelle sessioner afhængigt af antal abstracts)

15.30 – 16.00 Udstilling – kaffe + frugt eller lign.

16.00 – 17.30 Kampen om lægerne – hvem rekrutterer dig?
 v/ Vinni Breuning, Jakob Trier Møller og Karsten Lollike. Moderator: Carsten Tollund

 DAo generalforsamling

 præsentation af sidste års modtagere af midler fra Forskningsinitiativet
 Moderator: Palle Toft

17.30 – 19.00 Middag

18.15 – 19.00 gruppesamling

19.00 – 22.30 DASAIM generalforsamling

prælIMInært progrAM For DASAIMs ÅrSMøDe 2008
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FreDAg 14/11

07.30 - registrering

08.00 – 08.30 pædiatrisk udrykningstjeneste
 v/ Søren Kjærgaard. Moderator: Torsten Lauritsen

 Kardiovaskulære komplikationer efter non-kardiel kirurgi
 v/ Olav Wendelboe. Moderator: Poul Lunau Christensen

 Intensiv delirium. Klinik, ætiologi og behandling
 v/ Jakob Ulrichsen. Moderator: Lone Poulsen

 Hvad er AMgroS og hvad betyder medicinudbud for vores speciale?
 v/ Bente Dam. Moderator: Lars S. Rasmussen

08.30 – 09.00 Udstilling – kaffe

09.00 – 09.30 Bliver vi bedre af bogstavkurser?
 v/ ? Moderator: ?

Karanæstesi
Anæstesi: non-invasiv monitorering v/ Henning Bay Nielsen
Kirurgi: Endovaskulære stents i aorta v/ John Grønvall
Moderator: Søren Følsgaard og Henning Bay Nielsen

 Søvn hos intensive patienter
 v/ Ole Nørregaard. Moderator: Tom Hartvig

 Akutte smerter hos cancer patienter indenfor palliativ medicin
 v/ Lena Lundorff. Moderator: Luana Jensen

09.30 – 10.00 Udstilling – kaffe

10.00 – 12.00 ACtA foredragskonkurrence – sponseret af SSAI

12.00 – 12.45 Frokostsymposium v. Schiering-ploug

12.00 – 13.00 Udstilling – sandwich/vand i udstillingsområdet

13.00 – 14.30 postoperativ smertebehandling
 Prediktion af postoperativ smerte v/ Per Rotbøll Nielsen
 Opioid-induceret hyperalgesi v/ Mads U Werner
 Moderator: ?
 
 the multidisciplinary approach and organisation in concern to pregnant patients with congenital  
 heart disease
 v/ Martin Dresner og Niels Vejlstrup. Moderator: Desiree Rosenborg

 Interventionel radiologi ved komplicerede intrakranielle problemstillinger
 Case-baseret gennemgang v/ Jørgen Nepper-Rasmussen
 Anæstesiologiske aspekter v/ Karsten Bülow
 Moderator: Karen-Lise Welling

 Specialeuddannelsen
 De specialespecifikke kurser v/ Doris Østergaard
 Faglig profil v/ Karen Skjelsager og Kirsten Bested
 Moderator: Helle Thy Østergaard 

14.30 – 14.55 Udstilling – kaffe 

14.55 – 15.25 Dexmedetomidin in paediatric anaesthesia
 v/ Riku Aantaa. Moderator: Torsten Lauritsen 



Juli 2008 · DASINFO · 13

 transfusionsvejledning
 v/ Jakob Stensballe. Moderator: Per Martin Bådstøløkken

 DASAIMs rolle i efteruddannelsen
 v/ Doris Østergaard og Helle Thy Østergaard. Moderator: Karen Skjelsager

 Spinal catheter anaesthesia for caesarean section
 v/ Martin Dresner. Moderator: ?

15.25 – 15.30 Kort pause

15.30 – 16.00 lMA and reflux surgery
 v/ Chandy Verghese. Moderator: Louise Rovsing

 terapeutisk hypotermi. ny viden
 v/ Hans Friberg. Moderator: Michael Wanscher

 Samarbejde med paramedicinere – kompetencer?
 v/ Troels Martin Hansen og Sven Trautner? Moderator: ?

 Skudlæsioner i thorax i teori og praksis
 v/ Peter Juel Thiis Knudsen. Moderator: Claus Andersen

16.00 – 18.00 pAUSe

18.00 – 19.00 Den 40. Husfeldt-forelæsning
 v/ Henrik Jessen. Moderator: Hans Kirkegaard

19.00 – 02.00 Middag, revy, prisoverrækkelser, fest

lørDAg 15/11

08.45 - registrering

09.00 – 09.45 Intubationsskader
 v/ Lasse Andersen. Moderator: Mette Hyllested

 Dansk Intensiv Database
 v/ Steffen Christensen og Reinhold Jensen. Moderator: Ebbe Rønholm

09.45 – 10.00 Kaffepause

10.00 – 11.30 Unconventional use of laryngeal mask. proseal and other supraglottic airway devices
 v/ Chandy Verghese. Moderator: Louise Rovsing

 operation life
 v/ Beth Lilja. Moderator: Lone Poulsen

11.30 – 12.15 Frokost

12.15 – 13.15 pulmonal fysiologi og patofysiologi
 v/ Göran Hedenstierne. Moderator: Poul Lunau Christensen

 Akut leversvigt
 v/ Finn Stolze Larsen. Moderator: Kurt Espersen

13.15 – 14.00 politisk emne



14 · DASINFO · Juli 2008

NOVO NORDISK INNOVATIONSPRIS 2008 
(medsendt InDesign-fil) 

FORSKNINGSINITIATIV 
(medsendt InDesign-fil) 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 

På generalforsamlingen i november 2007 blev nedenstående ændringsforslag til selskabets vedtægter 
vedtaget. De skal således endeligt vedtages på førstkommende generalforsamling. Vedtægterne ses 
nedenfor og tekst, som vi tænker skal fjernes, er understreget – ny tekst er markeret med rødt. De 
uddybende kommentarer til nogle af forslagene bringes ligeledes igen: 

Giv dit bud på, hvem der skal have 
DASAIMs uddannelsespris 2008

DASAIM sætter uddannelse i højsædet og belønner med Uddannelsesprisen en ekstraordinær indsats, 
der udvikler fremtidens anæstesiologers kompetencer i bredeste betydning.  
Prisen tildeles en afdeling eller en person(-kreds) for et initiativ af lokal, regional eller landsdækkende 
karakter, der forbedrer speciallægeuddannelsen i anæstesiologi. 

Ethvert medlem af DASAIM og/eller FYA kan foreslå kandidater til DASAIMs Uddannelsespris 2008. 
Forslag indsendes via www.FYA.nu eller pr. e-mail til carstentollund@dadlnet.dk senest den 1. oktober 
2008.
FYA´s bestyrelse gennemgår herefter alle forslag og indstiller en kandidat til DASAIM´s bestyrelse. 
Prisen ledsages af et legat på  

 kr. 10.000,- sponseret af 

Prisen overrækkes under festmiddagen på årsmødet den 14. november 2008 og legatet kan frit 
anvendes til et af prismodtageren valgt formål.  

På bestyrelsens vegne
Carsten Tollund

DASAIMs UDDANNELSESPRIS 
2008

PROGRAM FOR DASAIMs ÅRSMØDE 2008 
(vedhæftet som særskilt word-dok) 
+ diverse firmalogoer: GlaxoSmithKline (GSK), Abbott, Falck, GE Healthcare, Karl Storz, Norpharma, 
Schiering-Plough 
 
 
SCHERING PLOUGH FROKOSTSYMPOSIUM 
(medsendt InDesign-fil) 
 
 
FOREDRAGSHOLDERE OG MØDELEDERE PÅ ÅRSMØDET 2008 
(vedhæftet som særskilt word-dok) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem skal have årets smertepris? 
 
Bestyrelsen for DASAIM opfordrer alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. 
 
DASAIM uddeler en årlig pris indenfor akut/kronisk smertebehandling for at stimulere til fortsat udvikling 
indenfor området. I vurderingen af kandidater vil der blive lagt vægt på videnskabelig aktivitet og 
holdningsmæssig eller strukturel bearbejdning af sundhedsvæsenet med det formål, at sikre bedre 
smertebehandling. 
 
Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2008, vil bestyrelsen for DASAIM gennemgå disse 
og indstille en kandidat til prisen. Prisen overrækkes under festmiddagen på årsmødet d. 14. november 
2008. Udover æren for Smerteprisen følger et: 
 

Legat på kr. 10.000,- sponseret af 
 

 
 
Forslagene indsendes skriftligt til DASAIMs sekretariat på e-mail sekretariat@dasaim.dk . Det skal fremgå, 
hvem forslagsstiller(ne) er. 

På bestyrelsens vegne 
Torben Callesen 

DASAIMs SMERTEPRIS 
2008 
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ForeDrAgSHolDere og MøDeleDere
• Aantaa, Riku, associated professor, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Turku University Hospital, Finland
• Andersen, Claus, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
• Andersen, Lasse Ø, klinisk asst., anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital
• Bested, Kirsten, overlæge, anæstesiafd., Vejle Sygehus
• Breuning, Vinni, administrerende direktør, Privathospitalet Hamlet
• Bülow, Karsten, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
• Bådstøløkken, Per Martin, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Gentofte Hospital
• Christensen, Poul Lunau, overlæge, anæstesiafd., Køge Sygehus
• Christensen, Steffen, klinisk asst., klinisk-epidemiologisk afd., Med.Cen., Århus Universitetshospital
• Cvetkovic, Mirjana, læge, neuroanæstesiologisk klinik, NEU, Rigshospitalet
• Dam, Bente, AMGROS
• Dresner, Martin, MD, FRCA, Department of Anaesthesia, Leeds General Infirmary, UK
• Friberg, Hans, overlæge, anestesi- og intensivvård, Universitetssjukhuset I Lund
• Følsgaard, Søren, overlæge, anæstesi- og intensivafd.,Gentofte Hospital
• Gerlach, Herwig, MD, ph.d., Vivantes-Klinikum Neukoelln, Berlin, Germany
• Grønvall, John, overlæge, diagnostisk radiologisk klinik, kardiovaskulært afsnit, DIA, Rigshospitalet
• Gøthgen, Ivar G, afdelingslæge, dr.med., enhed for tilsyn, Sundhedsstyrelsen
• Hansen, Tom G, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
• Hansen, Troels M, overlæge, ambulancelæge, Århus Universitetshospital / Lægeambulancen
• Hartvig, Tom, overlæge, intensiv terapi afsnit, ABD, Rigshospitalet
• Hauberg, Agnes, souschef, overlæge, Patientklagenævnet
•  Hedenstierna, Göran, professor, Head of Nuclear Medicine, Head of Research Department of Clinical Physiology, University Hospital, 

Uppsala, Sweden 
• Henneberg, Steen, klinikchef, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, JMC, Rigshospitalet
• Hyllested, Mette, overlæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
• Jensen, Luana L., overlæge anæstesiologisk afd., Vejle Sygehus
• Jensen, Reinhold H, overlæge, anæstesiologisk-intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
• Jessen, Henrik, overlæge, thoraxkirurgisk afd., Gentofte Hospital
• Kirkegaard, Hans, overlæge, dr.med., anæstesiologisk-intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby
• Kjærgaard, Søren, overlæge, ph.d., anæstesi- og intensiv afsnit, Region Nordjylland
• Knudsen, Peter Juel Thiis, vicestatsobducent, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet
• Larsen, Kim M, overlæge, intensiv terapiafd., Med.Cen., Århus Universitetshospital
• Lauritsen, Torsten, afdelingslæge, anæstesi- og operationsklinikken, JMC, Rigshospitalet
• Lilja, Beth, overlæge, enhed for patientsikkerhed, Hvidovre Hospital
• Lollike, Karsten, corporate vice president, læge, ph. d., Novo Nordisk
• Lundorff, Lena, overlæge palliativt team, Regionshospitalet Herning
• Meisler, Rikke, læge, anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
• Møller, Jakob Trier, klinikchef, overlæge, dr.med., anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
• Nepper-Rasmussen, Jørgen, overlæge, røntgendiagnostisk afd., Odense Universitetshospital
• Nielsen, Henning Bay, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, ABD, Rigshospitalet
• Nielsen, Per Rotbøll, overlæge, tværfagligt smertecenter, NEU, Rigshospitalet
• Nørregaard, Ole, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital
• Petersen, Asger J, afdelingslæge, intensiv terapi afsnit, ABD, Rigshospitalet
• Petersen, Pernille L, læge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
• Poulsen, Lone M, overlæge, anæstesiologisk afd., Køge Sygehus
• Poulsen, Tina S, læge, kardiologisk afd., Odense Universitetshospital
• Rosenborg, Desiree, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, ABD, Rigshospitalet
• Rovsing, Louise, overlæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
• Rasmussen, Lars S, overlæge, dr.med., anæstesi- og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
• Rønholm, Ebbe, speciallæge, ph.d.
• Schierbeck, Jens, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
• Skadborg, Mogens K, overlæge, Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital
• Skjelsager, Karen, overlæge, anæstesiafd., Sygehus Syd Næstved
• Sonne, Nan, overlæge, smerteklinikken afd., anæstesi/operation, Bispebjerg Hospital
• Stensballe, Jakob, læge, ph.d., anæstesiafd., Bispebjerg Hospital
• Toft, Palle, professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital
• Tollund, Carsten, overlæge, anæstesi- og operationsklinikken, ABD, Rigshospitalet
• Trautner, Sven, lægelig direktør, korpslægeenheden, Falck Danmark A/S
• Ulrichsen, Jakob, overlæge, dr.med., ph.d., Gentofte Psykiatricenter
• Vejlstrup, Niels, afdelingslæge, kardiologisk laboratorium og pædiatrisk klinik, HJE og JMC, Rigshospitalet
•  Verghese, Chandy, MBBS, FRCA, Consultant in Anaesthesia and Intensive Care, Department of Anaesthesia, Royal Berkshire NHS 

Foundation Trust, Berkshire, UK
• Wanscher, Michael, overlæge, ph.d., thoraxanæstesiologisk klinik, HJE, Rigshospitalet
• Welling, Karen-Lise, overlæge, ph.d., neuroanæstesiologisk afd., NEU, Rigshospitalet
• Wendelboe, Olav, overlæge, ph.d., kardiologisk klinik, Med.Cen., Bispebjerg Hospital
• Werner, Mads U, 
• Øberg, Anne, overlæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital
• Østergaard, Doris, overlæge, dr.med., Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev Hospital
• Østergaard, Helle Thy, overlæge, anæstesiafd., Herlev Hospital
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NOVO NORDISK’s
INNOVATIONSPRIS 2008

Novo Nordisk har igen i år gjort det muligt for DASAIM at overrække en pris i forbindelse med fremlæggelse af viden-
skabelige arbejder (foredrags-/posterkonkurrencen) på årsmødet 2008.

Prisen vil blive givet til en yngre forsker, som har fremsendt et videnskabeligt bidrag til præsentation på DASAIMs års-
møde 2008 og, som udmærker sig ved innovativ tankegang i den videnskabelige hypotese, metode og/eller præsenta-
tion af data.

Uddelingen af Novo Nordisk’s Innovationspris vil foregå under festmiddagen på årsmødet den 14. november 2008.

Frokostsymposiet afholdes fredag d. 14. november 2008, kl. 12.00 - 12.45 på Radisson SAS Scandinavia Hotel,
Amager Boulevard 70, København, i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2006. Der vil være frokost i tilknytning til symposiet. 

Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket).

Schering Plough A/S inviterer til frokostsymposium:

Neuromuskulær blokade og revertering
- nye udfordringer i den kliniske praksis
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På generalforsamlingen i november 2007 
blev nedenstående ændringsforslag til sel-
skabets vedtægter vedtaget. De skal såle-
des endeligt vedtages på førstkommende 
generalforsamling. Vedtægterne ses neden-
for og tekst, som vi tænker skal fjernes, er 
understreget – ny tekst er markeret med 
rødt. De uddybende kommentarer til nogle 
af forslagene bringes ligeledes igen:

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

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

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

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

Vi håber, at medlemmerne har tid og lyst 
til at kommentere vores oplæg.

På vegne af bestyrelsen
Hans Kirkegaard, formand

Dansk Selskab for Anæstesiologi og 
Intensiv Medicin - vedtægter

§ 1. navn og formål
Selskabets navn er: Dansk Selskab for 
Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Nav-

net forkortes DASAIM og vil herefter i 
vedtægterne blive benævnt ”Selskabet”. 
I sprogområder uden for det nordiske er 
navnet: The Danish Society of Anaesthe-
siology and Intensive Care Medicine.

Selskabets formål er, at fremme den 
videnskabelige og faglige udvikling af 
Selskabets discipliner samt yde råd-
givning i uddannelses- og lægefaglige 
spørgsmål.

Selskabets discipliner er: 
• anæstesi 
• intensiv medicin 
•  smertediagnostik og 
 smertebehandling 
•  akutbehandling, traumebehandling og  

præhospitalbehandling samt katastro-
femedicin. 

Selskabets discipliner varetages af føl-
gende fagområder:
• anæstesi og perioperativ medicin
• intensiv medicinsk terapi
•  kronisk smertebehandling og paliativ 

medicin
• børneanæstesi
• thorax-anæstesi og intensiv terapi
• neuro-anæstesi og intensiv medicin
• obstetrisk anæstesi
•  akut-, traume- og præhospital be-

handling

§ 2. Medlemsforhold
Som ordinære medlemmer kan optages 
læger, der har dansk autorisation til at 
virke som læge er medlem af DADL og, 
som har vist Selskabets discipliner spe-
ciel interesse. Ordinære medlemmer er 
automatisk medlem af The Scandinavian 
Society of Anaesthesiology and Intensive 
Care Medicine (SSAI).

Stk. 2: Herudover kan læger, der ikke op-
fylder betingelserne for ordinært medlem-
skab, optages som passive medlemmer 
efter indstilling fra bestyrelsen. Passive 
medlemmer modtager Selskabets blade 
og øvrige meddelelser. De kan deltage i 
selskabets arrangementer, men er ikke 

valgbare til selskabets bestyrelse, udvalg 
eller lignende og er ikke stemmeberet-
tigede på generalforsamlingen. Passive 
medlemmer kan vælge medlemskab in-
klusiv eller eksklusiv medlemskab af The 
Scandinavian Society of Anaesthesiology 
and Intensive Care Medicine (SSAI).

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

Stk. 4: Begæring om optagelse som ordi-
nært eller passivt medlem skal fremsen-
des til bestyrelsen. På førstkommende 
ordinære generalforsamling skal opta-
gelsen godkendes.

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

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

§ 3. generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Selskabets 
øverste myndighed. Indkaldelse til ge-
neralforsamling annonceres i Selskabets 
blad eller skriftligt til medlemmerne med 
mindst 14 dages varsel.

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

Anæstesiologisk Selskabs Fond.
5. Indkomne forslag.
6.  Regnskab og budget, herunder fast-

sættelse af kontingent.
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7. Valg af formand.
8.  Valg af formænd for udvalgene, nævnt 

i protokollat 1.
9.  Valg af kasserer og 2 Yngre Læger til 

bestyrelsen.
10. Valg af formænd for øvrige udvalg.
11.  Valg af øvrige medlemmer til udvalg.
12.  Valg af repræsentanter for Selskabet.
13.  Valg af 2 revisorer og en revisorsup-

pleant.
14. Eventuelt.

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

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

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

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

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

Stk. 7:  Stemmeafgivningen kan, både 
ved behandling af indkomne forslag 
og ved valg, ske ved skriftlig fuldmagt. 
Hvert tilstedeværende medlem kan kun 
have én fuldmagt.

Stk. 8: Generalforsamlingen træffer be-
slutning om indstilling af to tilforordnede 
til Sundhedsstyrelsen i anæstesiologi og 
to suppleanter til Sundhedsstyrelsens 
Specialistnævn.

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

Stk. 10: Formanden er medlem af The 
Scandinavian Society of Anaesthesio-
logy and Intensive Care Medicines be-
styrelse.

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

Stk. 12: For alle valgte gælder, at valgpe-
rioden er to år. For alle valgte gælder, at 
en sammenhængende funktionsperiode 
ikke må overstige 6 år medmindre sær-
lige forhold gør sig gældende. Hvis et ud-
valgs medlem bliver valgt til formand for 
udvalget starter en ny 6 års periode.

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

§ 4. Selskabets ledelse
Selskabets øverste myndighed mellem 
generalforsamlingerne er Selskabets be-
styrelse. Bestyrelsen består af formanden 
for Selskabet, kassereren og 2 Yngre Læger 
(hvoraf den ene konstitueres som lægelig 
sekretær), samt formændene for anæstesi-
udvalget, børneanæstesiudvalget, uddan-
nelsesudvalget, intensivudvalget, kronisk 

smerte udvalg, neuroanæstesiudvalget, 
obstetriskanæstesiudvalget, præhospi-
taludvalget, thoraxanæstesiudvalget og 
it-udvalget udvalgene nævnt i protokollat 
1. Bestyrelsen kan udvides af generalfor-
samlingen efter reglerne i protokollat 1.

Stk. 1.2: Selskabets daglige virksomhed 
varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen 
udpeger af sin midte en næstformand og 
en lægelig sekretær. Forhold hvorom der 
stemmes, afgøres med simpelt flertal. 
I tilfælde af stemmelighed er forman-
dens stemme afgørende. Bestyrelsen 
skal mindst én gang årligt afholde fæl-
lesmøde med formændene for alle udvalg 
og arbejdsgrupper.

Stk. 1.3: Bestyrelsen kan nedsætte og 
opløse arbejdsgrupper.

Stk. 1.4: Næstformanden varetager 
formandens funktion ved dennes mid-
lertidige fravær. Ved formandsvacance 
vælges ny formand.

Stk. 2: Alle udvalg arbejder efter et kom-
missorium godkendt af bestyrelsen. An-
tal medlemmer af udvalg fastsættes af 
bestyrelsen og fremgår af kommissoriet. 
Udvalgenes medlemmer vælges på gene-
ralforsamlingen. Bestyrelsen kan ved 
behov supplere de valgte udvalg ved ud-
pegning af ekstraordinære medlemmer. 
Bestyrelsen kan lade sig repræsentere 
i alle udvalg ved et medlem udpeget af 
bestyrelsen.

Stk. 2.2. Videreuddannelsesudvalget sam-
mensættes således: formand, 5 kursuslede-
re (2 udpeget i region nord og øst, 1 i region 
midt), 3 medlemmer repræsenterende de 3 
regionale uddannelsesområder (midt, nord 
og øst) samt 2 repræsentanter for yngre 
læger (de sidste 5 medlemmer vælges på 
generalforsamlingen).

Efteruddannelsesudvalget sammensættes 
således: formand, 2 medlemmer og 1 repræ-
sentant fra hvert af fagudvalgene (anæstesi-, 
intensiv-, smerte-, præhospital-, børne-, neu-
ro- og thoraxudvalget). De to medlemmer 
vælges på generalforsamlingen.
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Stk. 2.3 2: Bestyrelsen udpeger repræ-
sentanter til Dansk Medicinsk Selskabs 
repræsentantskab.

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

§ 5. økonomi
Ordinære og passive medlemmers kontin-
gent fastsættes af generalforsamlingen. 
Passive medlemmer, der tillige ønsker 
medlemskab af The Scandinavian So-
ciety of Anaesthesiology and Intensive 
Care Medicine (SSAI), betaler ordinært 
medlemskontingent. Æresmedlemmer 
samt pensionerede medlemmer betaler 
ikke kontingent.

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

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

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

§ 6. Andre forhold
Ændringer i vedtægten kan ske på en-
hver generalforsamling, såfremt 1/4 af 
medlemmerne er til stede og mindst 3/4 
af de afgivne stemmer er for forslaget 
(ugyldige eller blanke stemmer tæller 
ikke i det totale stemmetal). Er dette ikke 
tilfældet kan der indkaldes til en ekstra-
ordinær generalforsamling med 14 dages 
varsel. Er 3/4 af de afgivne stemmer her 
for forslaget, uanset det fremmødte antal 
medlemmer, er forslaget vedtaget.

Ændringer i protokollater til vedtægter-
ne kan ske på enhver generalforsamling 
med simpelt flertal blandt de tilstede-
værende.

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

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

Protokollat 1: Selskabet har udvalg ved-
rørende anæstesiologi og perioperativ 
medicin (Anæstesiudvalget), intensiv 
medicinsk terapi (Intensivudvalget), ud-
dannelse (Uddannelsesudvalget), kronisk 
smertebehandling og paliativ medicin (Kro-
nisk smerte udvalg), børneanæstesi (Bør-
neanæstesiudvalget), thorax-anæstesi og 
intensiv terapi (Thoraxanæstesiudvalget), 
neuro-anæstesi og intensiv medicin (Neuro-
anæstesiudvalget), obstetrisk anæstesi (Ob-
stetriskanæstesiudvalget), akut-, traume- og 
præhospital behandling (Præhospitaludval-
get), forskning (Forskningsudvalget), etik 
(Etikudvalget) anæstesi, intensiv medicin, 
efteruddannelse, smertebehandling, obste-
trisk anæstesiologi, thoraxanæstesiologi, 
neuroanæstesiologi, børneanæstesiologi, 
opstoperativ rehabilitering, videreuddan-
nelse og informationsteknologi (formanden 
er redaktør af Selskabets medlemsblad). 
Formanden for udvalg, der har fungeret i 2 
år kan efter godkendelse på generalforsam-
lingen indtræde i Selskabets bestyrelse.

Protokollat 2: (Forretningsorden for 
videreuddannelsesudvalget uddannel-
sesudvalget): Udvalget er ansvarligt for 
kurserne under speciallægeuddannelsen. 
Tilrettelæggelsen af kurserne foregår i 
samarbejde med Selskabets fagudvalg. 
Sammensætningen af uddannelsesudval-
get er som følger: Til valg på generalfor-
samlingen, en formand, tre repræsentan-
ter, tre uddannelsessøgende læger, en fra 
hver uddannelsesregion. Derudover be-
står udvalget af: hovedkursuslederen, tre 
Postgraduate Kliniske Lektorer (PKL)
(en fra hver uddannelsesregion, eller 

hvor PKL’eren ikke er anæstesiolog en 
anden person som er anæstesiolog og 
medlem af det regionale uddannelses-
råd), UEMS-repræsentanten.

Protokollat 3: Alle udvalg og arbejdsgrup-
per refererer ved deres formand til bestyrel-
sen. Der afholdes mindst 1 årligt møde med 
deltagelse af bestyrelsen og formændene 
for de enkelte udvalg og arbejdsgrupper. 
Referater af udvalgsmøder og møder i ar-
bejdsgrupper sendes til gensidig oriente-
ring til alle udvalgsformænd og bestyrelsen 
og lægges ud på hjemmesiden.

Protokollat 4: Bestyrelsen offentliggør i det 
efter generalforsamlingen førstkommende 
nummer af Selskabets medlemsblad eller 
ved personlig meddelelse til selskabets 
medlemmer, en fuldstændig fortegnelse 
over alle medlemmer af udvalg, arbejds-
grupper og selskabets repræsentanter. 
Offentliggørelsen skal finde sted senest 3 
måneder efter seneste ordinære general-
forsamling eller ekstraordinære generalfor-
samling. Ændringer i udvalgenes person-
sammensætning offentliggøres løbende i 
førstkommende nummer af medlemsbladet 
efter ændringen har fundet sted.

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

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



DASAIMs Forskningsinitiativ

I november 2007 vedtog DASAIMs generalforsamling igen at hensætte 
et beløb - kr. 120.000 - af årets overskud til forskningsformål.

Indkaldelse
Der indkaldes hermed ansøgninger til dette forskningsinitiativ. Støtte ydes til anæstesiologiske forsknings-
aktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. 
Ansøger skal være medlem af DASAIM. 

Uddeling
Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler. Der ydes 
ikke støtte til deltagelse i kongresser. 

Uddelingen finder sted i forbindelse med DASAIMs årsmøde.

Ansøgning
Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på www.dasaim.dk under udvalg - forskning - nyt fra ud-
valget. Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 
ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede eller accepterede artikler). 

Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til: 
Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. 

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2008.

Forskning
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erFArInger FrA Det FørSte HAlve År MeD
rIgSHoSpItAletS HelIKopterlAnDIngSplADS

En donation fra A.P. Møller og Hustru 
Chastine McKinney Møllers Fond til 
almene Formaal har opfyldt et man-
geårigt ønske om en helikopterlan-
dingsplads på Rigshospitalet (fig. 1). 
Helikopterlandingspladsen, der blev 
indviet d. 2. november 2007, er placeret 
ovenpå Centralkomplekset svarende til 
20. etage, hvorfra der via elevatorer er 

let adgang til de mest akutte modtage-
afdelinger. 

Ved dimensioneringen blev Forsvarets 
nyindkøbte Agusta Westland EH101 red-
ningshelikoptere indtænkt. Diameteren 
er derfor 37 meter svarende til et samlet 
areal på godt 1000 m². Konstruktionen, 
der rækker 5 meter ud over bygningen til 
begge sider, antager skulpturelt præg og 

er blevet et vartegn for Rigshospitalet.
Helikopterlandingspladsen er forsy-

net med et varmeanlæg, som forhin-
drer, at der samles sne og is, som kan 
påvirke sikkerheden omkring landing 
og færdsel på platformen. Den vigtigste 
vejrfaktor i forhold til landingssikker-
hed er tåge. Er sigtbarheden på helikop-
terlandingspladsen ikke tilstrækkelig 
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CNS Neurokirurgi    4
Neurologi    2
Oftalmologi    2
Oto-Rhino-Laryngologi    1

9

Infektioner Infektionsmedicin    1
Nekrotiserende fasciitis mhp. HBO-behandling    8

9

Kardiologi STEMI til PCI    1 0
Andet    8

18

Nefrologi Akut nyresvigt mhp. dialyse 3

Hepatologi Akut leversvigt mhp. evt. levertransplantation    9

Kirurgi Abdominal- og karkirurgi    6
Ortopædkirurgi    5
Plastikkirurgi    1

12

Obstetrik Præeklampsi, tvillingefødsel  2

Pædiatri, herunder neonatalogi 7

Trykkammer Dykkersyge og kulilteforgiftning 4

TraumeCenter Traumer    10
Brandsår    14

24

Død ved ankomst 6-timersstue 1

Afhentning af udstyr/personale Transportteam med kuvøse    6
Blodprodukter    1
Organudtagningshold ud og hjem    2

9

I alt 107

Tabel 1

vil samme vejrforhold være gældende 
for Fælledparken, hvorfor helikopteren 
må omdirigeres til lufthavnen i Kastrup 
eller Roskilde. Det anslås, at antallet 
af dage, hvor landing ikke er mulig vil 
være 10-15 pr. år.  

Helikopterlandingspladsen er ved lan-
dinger bemandet med særligt uddannet 
personale til at forestå kommunikation 
og brandberedskab. Patientoverdragning 
finder sted i det behandlingsafsnit, som 
modtager patienten. Fra helikopteren 
lander, til patienten når den aftalte desti-

nation på Rigshospitalet, går der 5 minut-
ter. Det er dermed en afgjort forbedring i 
forhold til tidligere, hvor landing foregik 
i Fælledparken med hjælp fra politi og 
redningskorps og efterfølgende ambulan-
cetransport. Under ugunstige vejrforhold 
kunne der gå op til 45 minutter fra lan-
ding til ankomst på Rigshospitalet. 
Få timer efter den officielle indvielse blev 
helikopterlandingspladsen taget i brug, 
da infektionsmedicinsk afdeling modtog 
den første patient. Siden har patienter til 
mange forskellige specialafdelinger gjort 
brug af landingspladsen.

I de første seks måneder (02.11.07- 
02.05.08) var der i alt 121 landinger. 
Ved 16 landinger var der tale om øvelser 
og ni vedrørte afhentning af udstyr/
personale. Ved to lejligheder var der 
to patienter ombord. På helikopter-
landingspladsen ankom i perioden 
98 patienter. Derudover er en patient 
modtaget i Fælledparken, da der var to 
samtidige helikopterlandinger. Der har i 
perioden været to aflyste landinger pga. 
ugunstige vejrforhold. Ti patienter blev 
indbragt primært fra skadested eller 
f.eks. skib. For alle øvrige patientmod-
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Region Nord            11
Aalborg  3
Hobro  2
Hjørring  3
Frederikshavn 1
Thisted  2

Region Midt             11
Skejby  2
Århus  4
Viborg  1
Herning  1
Randers  1
Holstebro  1
Horsens  1

Region Syd 8
Aabenraa  3
Svendborg 2
Sønderborg 2
Esbjerg  1

Region Hovedstaden  54
Bornholm     54

Region Sjælland 4
Næstved  2
Slagelse  2

Udlandet, Uppsala    1
Direkte fra skadested/skib  10
Afhentning af transportteam og
udstyr/organudtagningshold/blod  9

Fig. 2 Danmarkskort med indtegnede regioner og tal for transporter

tagelser var der tale om overflytning fra 
andet hospital.

Som det fremgår af tabel 1, modtages 
patienter til en bred vifte af specialafde-
linger på Rigshospitalet. Blandt de større 
enkeltgrupper, som nyder gavn af hurtig 
transport og gode modtageforhold på 
Rigshospitalets helikopterlandingsplads 
er patientgrupper, hvor tiden spiller er en 
vigtig rolle. Således søger 18% kardiolo-
gisk ekspertise, herunder 10% primær 
PCI. Tolv procent af patienterne kommer 
med henblik på behandling i trykkammer 
for tilstande, som er særdeles tidskritiske 
(dykkersyge, kulilteforgiftning, nekroti-
serende fasciitis). TraumeCentret mod-
tager 24% af patienterne, hvoraf brand-
sårspatienter udgør 14%. Det er lykkedes 
at udbrede budskabet om, at timelange 
ambulancetransporter med pågående 
skylning er yderst risikabelt for brand-
sårspatienter, som risikerer livstruende 
afkøling. En anden veldefineret gruppe 
er kritisk syge patienter med leversvigt, 
som udgør ni procent. Det neonatale 
transportteam benyttede i seks tilfælde 
helikoptertransport til afhentning af pa-
tienter fra primært Bornholm.

Som det fremgår af figur 2 benyttes he-
likopter til transport af patienter fra hele 
landet. Med i alt 105 patient/udstyrs-
relaterede landinger på Rigshospitalet 
i det første halvår, er der tale om en 
stigning på ca. 20% i forhold til Sø- og 
Flyveredningstjenestens Årsrapport 
for 2007 over ambulanceflyvninger til 
København. Antallet af flyvninger, der 
vedrører Bornholm (patienter, udstyr 
og transportteams) var i den registre-
rede seksmåneders periode 60 mod 140 
i hele 2007, altså 14% færre end forventet. 
Der kan dog være en betydelig årstids-
variation.

Samarbejdet med staben på SAR-
helikopterne er præget af stor vilje til 
at løse de fælles opgaver bedst muligt. 
Vi er ikke bekendt med anmodninger 
om helikoptertransport, som ikke har 
kunnet honoreres.   

Vi ser frem til en endnu højere udnyt-
telsesgrad for Rigshospitalets helikopter-

landingsplads, når en forhåbentlig snarlig 
landsdækkende lægehelikopterservice 
går i luften.

Annemarie Bondegaard Thomsen og
 Jakob Trier Møller

Anæstesi- og operationsklinikken, 
HOC, Rigshospitalet
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16 medlemmer havde fundet vej til Alders-
hvile Slotspavillon i Bagsværd.

1: valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bjarne Lomholdt, 
som blev valgt med akklamation. Dirigen-
ten fastslog at generalforsamlingen var 
rettidigt annonceret, og dermed lovlig.

2: Bestyrelsens beretning
Formanden, Hans B. Andersen gjorde 
rede for de 3 store indsatsområder der 
har været i det forgangne år.
A) Brevveksling med Sundhedsstyrelsen 
vedrørende anæstesi til børn. I udkast til 
specialebeskrivelse for anæstesi fra 12. 
december 2007 fremgår det, at anæstesi 
til børn bør centraliseres til afdelinger 
hvor der mindst bedøves 500 børn/år/spe-
ciallæge. Der kan kun gives anæstesi til 
børn < 1 år på særligt udpegede afdelinger. 
Foranlediget af dette har DAO’s bestyrelse 
sammen med FAS, FAPS og Dønho sendt 
et brev til SST (Lone De Neergaard) for at 
gøre indsigelse og stillet 4 klare spørgsmål 
vedrørende fremtidig anæstesi i special-
lægepraksis. Der foreligger endnu ikke 
svar, men dette spørgsmål er for FAPA’s 
medlemmer af vital betydning og vil blive 
fulgt nøje af bestyrelsen.
B) Modernisering af specialet, og specielt 
brug af ydelsen akupunktur

I økonomiprotokollatet til vores nye 
takster er indføjet en passus om brug af 
ydelsen akupunktur. Flere på hinanden 
følgende opgørelser viser et overforbrug 
i forhold til estimatet. Hvis denne tendens 
fortsætter, vil det indebære en sænkning af 
honoraret til fortids lavere sats. Formanden 
anmodede derfor indtrængende om at man 
nøje overvejer sit valg af behandling.

En diskussion om dette emne udspandt 
sig herefter. Det faktum at 20% af fuldtids-
ydernumrene er besat med nye special-
læger, og dermed muligvis ændrede be-
handlingsformer kan være en af årsagerne 
til stigningen. En anden mulig forklaring 
kunne være at estimatet var sat for lavt.

Forsamlingen tog formandens anmod-
ning til efterretning.

Det blev tillige besluttet, at tallene 
sendes til medlemmerne på mail når de 
fremkommer kvartalsvis.
C) Sundhedsfagligt råd i Region Hovedsta-
den har beskæftiget sig med den stigende 
mangel på kvalificerede medarbejdere i 
det offentlige regi. På nuværende tidspunkt 
er der alene i seneste år sagt farvel til ca. 
1500 sygeplejersker som går ud og får i snit 
40,- kr. mere/time i privat regi.

På anæstesiafdelinger er denne tendens 
også gældende. Samtidig er der det store 
problem med interhospitale transporter, 
som - når de finder sted - standser al ikke-
uopsættelig behandling p.g.a.  mangel 
på speciallæge i anæstesi  i tidsrummet 
for transporten. Et antal anæstesiologer 
har forladt sygehusene for at arbejde på 
privathospitaler/-klinikker. Embedsmænd 
i regionen er efter formandens opfattelse 
meget interesseret i mulig øget opgaveglid-
ning til speciallægepraksis. 

En ansøgning fra et medlem om §3 
aftale for palliation som i første omgang 
blev afvist, ser ud til at komme igennem 
i nær fremtid.

Beskæftigelsen blandt foreningens 
medlemmer et uanset udfaldet af dette 
ganske tilfredsstillende. Der er blandt 
regionspolitikere og -embedsmænd en 
gryende forståelse for potentialet i sam-
arbejde med speciallægepraksis.

3: regnskab
Kasserer Poul Hansen fremlagde regn-
skabet. Det udviser et lille underskud, 
som er fremkommet ved dækning af 
udgifter i forbindelse med den årlige 
kongres. Vedtaget med applaus.

4: Bestyrelsen havde ingen forslag til 
behandling

5: Forslag fra medlemmer
Karsten Bjerre Jepsen foreslog (pr. mail) 
at al kommunikation mellem FAPA og 

medlemmer skal være elektronisk. Der 
er ikke noget i lovene der forhindrer det. 
Forslaget vedtaget.

Annette Freudendal foreslog oprettelse 
af en hjemmeside for FAPA. Fordelene 
ved en sådan blev opridset: Mailforum, le-
verandøroversigt, fælles indkøb, kurser, 
links etc. FAPA.dk er ledigt. Økonomien 
er i omegnen af 5-8000 kr./år.

Det blev besluttet at nedsætte en arbejds-
gruppe bestående af Annette Freudendal, 
Stephan Alpiger samt Jens Nørreslet med 
beføjelse til at undersøge marked og mulig-
heder, samt at den fremlægger resultatet 
for bestyrelsen med henblik på opstart.

6: Budget og fastsættelse af kontingent
Set i lyset af kassebeholdningen og de 
opgaver der ligger i foreningens regi, 
foreslog bestyrelsen uændret kontingent 
på 500 kr./år. Dette blev vedtaget.

7: valg til bestyrelsen
Hans B. Andersen og Carl Johan Erichsen 
var på valg, og Steen Andersen stillede 
op. Dette betød, at der skulle skriftlig af-
stemning til. Inden denne blev afholdt, 
måtte kandidaterne svare på spørgsmål fra 
medlemmerne. Dirigenten kunne efterføl-
gende konstatere at Hans B. Andersen og 
Carl Johan Erichsen blev genvalgt.

8: valg af revisor
Hans Ersgaard var på valg og blev gen-
valgt med akklamation.

9: eventuelt
Michael Crawford bemærkede at FAPA er 
ved at ændre karakter fra en mere social 
forening til en forening med faglige mål 
og interesser. Dette sving i interesse skal 
der fra bestyrelsens side arbejdes hårdt 
på at få indarbejdet i DASAIM’s, FAS’ 
samt FAPS’ opfattelse af foreningen.

Hans Ersgaard havde fremsendt en 
skriftlig redegørelse for den bestyrel-
sespost han sidder på i FAPS. Han har 
siddet i 6 år og falder dermed for de in-
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terne regler som gælder alle tillidshverv 
i Lægeforeningen.

Han påpegede det vigtige i at FAPA står 
sammen om én kandidat, som dermed i 
den valggruppe anæstesiologerne er i, 
vil kunne vælge med stort flertal. Han 
foreslog Carl Johan Erichsen til posten.

En diskussion om aftaler uden om re-
levante fora udspandt sig herefter. Jens 
Nørreslet gjorde det klart, at han fandt 
det ganske uacceptabelt og udtryk for kli-
kedannelse og magtfordrejning. Stephan 

Alpiger fandt også gennemskueligheden 
ringe. Hans B. Andersen oplyste at det 
ikke er FAPA der udpeger et medlem, 
men derimod FAPS’ medlemmer. Men 
fordelen ved at blive enige om én kandidat 
er indlysende.

Carl Johan Erichsen oplyste at han ikke 
havde forsøgt at skjule noget, men tværti-
mod havde meldt klart ud da emnet blev 
berørt pr mail. At han havde en naturlig 
interesse for politik i Lægeforeningen 
gennem 6 år som formand for Lægekreds-

forening og dermed de standsmæssige 
og lægefaglige spørgsmål, som han nu 
gerne ville bytte ud med regulært politisk 
arbejde i søjlen FAS/FAPS.

Stephan Alpiger ønskede generalfor-
samlingen placeret mere centralt i landet. 
Bestyrelsen vil overveje dette.

Dirigenten takkede for god ro og orden, 
og medlemmerne gik herefter til frokost-
bordet.

Carl Johan Erichsen



SAtS tIl eSA 2008 

Vi er en gruppe af medicinstuderende 
fra Studerendes Anæstesiologiske og 
Traumatologiske Selskab (SATS), der 
fik muligheden for at komme med til 
Euroanaesthesia 2008, for at repræsen-
tere Danmark i National Society Village 
på konferencens næstsidste dag. 

I løbet af dagen fandt vi ud af, at vores 
organisation desværre virker til at være 
unik for i Europa. På trods af meget ener-
gisk eftersøgning, fandt vi ikke nogen, 
der kunne fortælle om en lignende orga-
nisation i andre lande. Alle de adspurgte 
anæstesiologer mente dog, at det kunne 
være en rigtig god ide at have en sådan 
studenterorganisation, da den skaber 
interesse inden for det anæstesiologiske 
speciale. 

Desværre kom der ikke så mange forbi 
i National Society Village, som vi havde 
håbet. Årsagen lod til at være manglende 
information om denne nye del af kon-
ferencen, samt placeringen i forhold til 
medicinalfirmaernes stande. National 
Society Village lå i et hjørne, der kunne 
være svært at finde frem til, og det skabte 
lidt forvirring, at alle landende ikke var 
repræsenterede.  

I løbet af dagen fik vi stillet og besvaret 
en masse spørgsmål. Der var dog ét hyp-
pigt stillet spørgsmål, vi havde svært ved 
at svare på – nemlig hvordan man kan 
komme til at arbejde som anæstesiolog 
i Danmark. Der var meget stor interesse 
for at komme til Danmark, specielt som 
led i speciallægeuddannelsen, men også 
som færdiguddannet anæstesiolog. Et 
forslag til næste konference kunne være, 

Student´sStudent´s

andand Traumatological
Traumatological

SocietySociety

Anaesthesiological
Anaesthesiological

PRESENTATION OF A STUDENT SOCIETY

PRESENTATION OF A STUDENT SOCIETY

By

A.D. Skjolding, A.M. Henningsson and B.M. HalleHomepage: www.sats-kbh.dk , e-mail: formand@sats-kbh.dk

HowHow do Danish do Danish medicalmedical students students organizeorganize toto addadd aa
trainingtraining//handshands--onon perspectiveperspective to to thethe traditionaltraditional
curriculum?curriculum?

Objectives                                                      The aim of the society is to compliment the traditional 
medical curriculum with a training/hands-on perspective 
and give members a wider perspective on acute 
medicine and trauma.

Members and StructureThe society is open to all medical students and has local 
branches at all medical faculties in Denmark. Recently 
one was also founded in Tromsø, Norge. We are 160 
members in Copenhagen, and the society is organized 
by a five member committee. The committee organizes 
one monthly meeting, lectures, courses and larger 
events, but the “life” of the society is strongly dependent 
of active members. The membership fee is 50 DKK (7 
euro) each year. 

Monthly Meetings Once every month the society meets to plan upcoming 
activities. Active members meet face to face and discuss 
ideas for new events. We urge members to make a 10 
min presentation of a relevant scientific subject or 
project for every meeting. This is followed by a general 
discussion. The member gets a good possibility to 
practice oral presentation skills in a informal environment. 

Courses and LecturesTo fulfill the objectives of the society following courses 
are arranged:

Name Contents
Duration
/ # of coursesPractical skill 

course #1 
Lectures and hands-on training on donation material. 
Chest tube insertion, IO-access and emergency tracheotomy. 

5 h 
/ 2 every year

Practical skill 
course #2

Lectures and hands-on training on donation material. 
Airway management (nasal/oral airway, laryngeal mask, ET-intubation).

5 h 
/ 1 every year

Practical skill 
course #3 
(in progress) 

Introduction to FASTHands-on ultrasound training on patients undergoing bag-dialysis. 
5h

Kick off 
workshop

Introduction workshop for younger students to practical skills and BLS. 4h

Trauma 
conference

Lectures, hands-on training, full scale simulation – held as conference for members all over the country. Including social events. 

3-4 days every 
3rd year.
1-2 days every 
other year. 

Besides this we plan approximately 8 lectures (2h 
each) every year held by consultants and other special 
invited speakers. This year we have held lectures 
about following subjects:

Managing the acute medical patient (ABCDE)Cardiac arrest (2005 Guidelines)Experiences from trauma centers in South Africa
How do doctors work in the ICU?Trauma patient management (ATLS – ABCDE)
Tour of the helipad on Rigshospitalet
Other Member OffersObserver at the primary ambulance in Copenhagen.
2 weeks of elective course at emergency response 
car, Copenhagen.Each year 2 members can join the Trauma 1 course 
held by the Danish military as observers. Simulated patient at ATLS-courses in Denmark.Members of SATS can work at Danish Institute of 

Medical Simulation as course assistants. The students 
are trained to this job through the ALS-course, and the 
main tasks are to play simulated patients and running 
full scale scenarios. The group of students working at 
DIMS therefore becomes very experienced in the use 
of simulation in postgraduate education for healthcare 
personal.

Social events
The monthly meetings are often followed by small 
social events, but several times a year greater 
social events connected to a lecture are planned. 
This is often around Christmas and spring. Once 
every year a large event where all student societies present their objectives to new members 
is held at the faculty of health science, SATS has 
won the prize for best presentation 3 years in a 
row. Furthermore the societies arrange a “bar-event” every year to raise money to the societies. 
Here the “Trauma-bar” arranged by SATS is always a well visited success.  

Conclusion and PerspectivesWe can conclude that SATS is a society which 
though organized activities gives the members a 
possibility to   practice skills in another way. Further more our members learn more about anaestesiology, trauma and emergency medicine 

than they will do through the normal curriculum. The future goal is to continue the development of 
new courses and activities for medical student who 
has special interest in anaestesia, trauma and emergency medicine.. This leads to the final goal 
which is to bring more hands-on and simulation 
based learning into pregraduate education.     
Acknowledgements  We are grateful to the Danish Society of Anaestesiology and Intensive care medicine(DASAIM)  and the society of younger 

anaesthetists (FYA) for the possibility to present 
our society on this congress.

www.sats-kbh.dk

at bruge National Society Village som en 
mulighed for at skabe kontakter vedrø-
rende udveksling og arbejdsmuligheder i 
de forskellige lande. Desuden kan vi som 
studerende fortsætte vores søgen efter 
andre medicinstuderende med interesse 
for anæstesi.  

Vi havde en spændende og oplevelses-
rig dag i Bella Centeret. Vi fik snakket 
med kendte og mindre kendte anæstesio-
loger fra Danmark og fra mange andre 
europæiske lande og sørget for, at vores 
folder om SATS blev pakket ned i flere 

konference-tasker. Generelt oplevede 
vi stor imødekommenhed og interesse 
fra de omgivende stande og besøgende. 
Vi fik skabt en del kontakter, der kan 
bruges til kommende arrangementer for 
medlemmerne i SATS. Vi er taknemme-
lige for denne mulighed for at vise vores 
organisation frem. Vi håber, det kan lade 
sig gøre en anden gang.

Benedikte Møhl Halle, sekretær og 
Anna Henningsson, formand i SATS 

København 
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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

Moderne tekn for perifere nerveblokader ZKN.indd   1 21/04/08   11:47:33
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Kære Kirsten Møller,
Tak for dit svar i DASINFO, april 2008. 
Det er med stor glæde at jeg nu kan 
konstatere, at der er sat gang i debatten 
indenfor dette område. 

Jeg vil i det følgende prøve at gå lidt 
ind på nogle af de punkter du berører i 
dit indlæg - uden dog at bruge spalteplads 
på at give en detaljeret besvarelse på alle 
de anførte punkter.

Der er to overordnede problemstillinger 
indenfor dette område 
1.  Det væsentligste er, at den nuværende 

lovgivning bør udvides til at sikre forsk-
ning involverende patienter, der ikke 
selv kan afgive informeret samtykke, 
og som ikke entydigt er hjemhørende 
under de nuværende regler. 

2.  Når lovgivningen er udvidet til også at 
omfatte disse patienter, skal vi sikre, 
at der er tilfredsstillende rammer til at 
gennemføre denne form for forskning, 
både set ud fra de aspekter der vedrø-
rer patient, professionelle behandlere 
og den bagvedliggende jura. 

Som anført i mit indlæg DASINFO januar 
2008 er der kommet betragtelige lempel-
ser i lovgivningen igennem de sidste fem 
år. Der er dog forsat en række begræns-
ninger som kan forhindre, at forskning 
bliver gennemført med deltagelse af de 
mest kritisk syge patienter.

For det første er der i lovgivningen kun 
klare retningslinier for stedfortrædende 
samtykke ved akut-forskning- uden at 
det tidsmæssige/omfangsmæssige per-
spektiv er klart defineret. Det vil f.eks 

sige, at patienter som ligger sederet i en 
længere periode ikke entydigt kan opfat-
tes som værende hjemhørende under 
akut-forskning. Lad os nu antage, at vi 
alligevel betragter dem som værende 
inhabile som følge af akut sygdom, og 
at de derfor vil kunne vurderes under 
§20- så dukker det næste spørgsmål op: 
Kan projektet med ligeså stor nytte gen-
nemføres med habile patienter? Hvis ja 
- så er grundlaget for stedfortrædende 
samtykke bortfaldet. Det her er ofte det 
springende punkt. 

Lad os nu forestille os et tænkt projekt, 
hvor man eksempelvis vil undersøge 
to forskellige inotropikas virkning på 
cardiac output og iltforbrug. Der vil det 
være svært umiddelbart at argumentere 
for, at det projekt ikke kan gennemføres 
på habile patienter. MEN, hvis der nu 
er en begrundet formodning eller klart 
dokumenterede undersøgelser der viser, 
at den specifikke type af patienter der 
planlægges inkluderet, har en markant 
anderledes hæmodynamik end hvad der 
vanligt findes hos habile patienter med 
anden grundsygdom – så vil det igen være 
relevant at undersøge de to inotropika 
under de givne omstændigheder. Der er i 
den nuværende komitelov ingen paragraf-
fer, der levner plads til disse overvejelser. 
Det vil sige, at der skal en ny lovgivning 
til for at vi kan komme denne problemstil-
ling nærmere. Vi er altså som fageksper-
ter nødsaget til, at give politikerne den 
nødvendige information og argumenter 
til, at der kan skabes grundlag for en 
sådan lovændring.

Der er ved forskning med stedfortræ-
dende samtykke en del sammenfald med 
pædiatriske projekter (uden at der på no-
gen måde i øvrigt skal stilles lighedstegn 
mellem børn og inhabile). Det er et klart 
krav i Komiteloven, at de pædiatriske 
projekter kun kan godkendes såfremt de 
ikke med ligeså stor gevinst kan gennem-
føres hos voksne habile patienter. Det vil 
sige alle pædiatriske projekter sendes til 
en uvildig pædiater, som anfører hvorvidt 
det er relevant, at gennemføre det pågæl-
dende projekt med denne målgruppe. Der 
er på den måde sikret, at en fagekspert 
har vurderet hvorvidt projektet er validt, 
idet der skal være tale om en tilstand, der 
manifesterer sig anderledes hos børn end 
hos voksne eller en tilstand, som kun 
findes hos børn. Derudover er der en ny 
EU-forordning på trapperne, hvor Læge-
middelstyrelsen fremover vil kræve, at al 
ny medicin skal have været afprøvet på 
børn førend det kan frigives på markedet. 
Kunne man forestille sig et tilsvarende 
krav til afprøvning af medicin hos kritisk 
syge patienter, som ofte vil være udsat 
for polyfarmaci, enzyminduktion, nedsat 
lever- og nyrefunktion etc.?

Det andet væsentlige punkt er, at vi får 
skabt nogle rammer som sikrer, at projek-
ter med stedfortrædende samtykke har en 
lødighed og gennemføres på en forsvarlig 
måde - både set i relation til patienten, med 
afvejning af de etiske aspekter i forhold til 
tilvejebringelse af værdifuld viden.

Kirsten Møller har i sit indlæg fremsat 
en række krav til såvel forsker, projekt og 

DeBAt: AKUtMeDICInSK ForSKnIng
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formidling af frembragte resultater, som 
jeg nedenfor vil kommentere.

Det er klart, at der skal stilles skærpede 
krav til projektet, samt vurdering af pro-
jektet på grund af den omstændighed, 
at patienten ikke selv kan tage stilling 
til deltagelse og frivillighedsprincippet 
dermed er mindre entydigt. Jeg mener 
dog, at de nuværende Regionale Viden-
skabsetiske Komiteer godt kan varetage 
den opgave - ikke mindst for at bevare 
nærhedsprincippet. Der bør imidlertid 
ved denne type projekter være krav om 
udtalelse fra fageksperter, som sikrer at 
projektet er berettiget og at der foreligger 
en klar faglig problemstilling, som søges 
belyst med denne specifikke gruppe af 
patienter. Denne fagekspert skal primært 
have indsigt i det pågældende speciale(r) 
- med specifik viden om det planlagte 
projekt (det være sig involverende neu-
rologiske, kardiologiske, o.a. kliniske 
tilstande hvor patienten er ude af stand 
til at give samtykke). Personen må ikke 
have tilknytning til forsker eller på an-
den måde være inhabil i vurderingen. 
Kirsten Møller foreslår, at Den Centrale 
Videnskabsetiske Komite (CVK) skulle 
varetage vurdering af disse specielle pro-
jekter. CVK består af én lægperson og én 
fagperson fra hver af de Regionale Viden-
skabsetiske Komiteer og derudover fire 
personer udpeget af indenrigsministeren. 
CVK har altså ikke bedre forudsætninger 
for at varetage denne opgave, men sikrer, 
at der er en ankeinstans i de tilfælde hvor 
et projekt ikke er blevet godkendt i den 
Regionale Videnskabsetiske Komite.

Jeg er enig med Kirsten Møller i, at der 
skal stilles krav til, at forsker har de rette 

forudsætninger for gennemførelse af pro-
jekt. Der skal foreligge dokumentation 
for, at forsker har erhvervet specialviden 
og erfaring indenfor behandling af den 
pågældende patientgruppe - ligesom der 
skal være viden og erfaring med håndte-
ring af indhentning af stedfortrædende 
informeret samtykke.

Det sidste og helt essentielle er kravet 
om formidling. Her ligger formentlig en 
af de største udfordringer. Den lette del 
er når en undersøgelse har vist, at en 
ny operation/ny monitorering eller nyt 
lægemiddelpræparat har vist en gunstig 
effekt på udkomme hos de patienter der 
har modtaget behandlingen. Den svære 
del ligger i de studier, hvor den nye in-
tervention har vist at have et dårligere 
udkomme end hvad der er opnået med 
standardbehandling. Havde patienten 
været habil og dermed haft mulighed for 
at fravælge deltagelse i projektet, ville 
det have medført bedre prognose. Dertil 
kommer håndtering af de psykologiske/
etiske problemer, der måtte opstå som 
følge af, at pårørende har givet accept til 
deltagelse i dette forskningsprojekt. 

Overordnet set er det væsentlige, at be-
vare åbenhed omkring de videnskabse-
tiske problemstillinger. Vi kan på ingen 
måde altid sikre den enkelte patient den 
bedste behandling uanset om patienten 
vælger at deltage eller netop ikke deltage 
i et forskningsprojekt. Det er væsentligt, 
at få kommunikeret denne tvivl videre 
til de personer der på egne eller andres 
vegne skal beslutte hvorvidt de ønsker 
at deltage i et projekt. Det er mindst li-
geså væsentligt, at gøre de pågældende 
personer klart, at selvom vi har den stør-

ste og oftest begrundende formodning 
om at den ”nye” intervention er bedre 
end afdelingens standardbehandling, så 
ved vi først når projektet er gennemført, 
hvorvidt det også er tilfældet. Dette er 
selvsagt grundlaget for al lægevidenska-
belig forskning. Selvom konceptet ofte er 
til debat, er det en af hjørnestenene for 
forsat udvikling af nye behandlingsprin-
cipper. Udfordringen ligger primært i at 
få formidlet denne arbejdsmetode til de 
lægpersoner, hvor konceptet skal danne 
basis for deres beslutning om deltagelse 
eller ej.

Til slut vil jeg gerne komme med en 
opfordring til de, der evt. kunne tænke 
sig at arbejde videre på, at få forbedret 
forholdene omkring forskning med sted-
fortrædende samtykke. Der er behov for 
et klart politisk pres for at få ændret den 
nuværende lovgivning. Der har allerede 
været forsøgt fra flere sider, også inden-
for vores eget speciale, men den eneste 
mulighed for at komme videre er ved at 
vi forsat presser på for at få ændret for-
holdene her i Danmark, så de tilnærmer 
sig de samme præmisser som i resten 
af EU. Jeg vil derfor opfordre eventuelle 
interesserede til at kontakte mig med 
henblik på, at vi kan danne en arbejds-
gruppe, som endnu engang vil arbejde 
på at få forskning involverende de mest 
kritisk syge patienter på den politiske 
dagsorden.

Hanne Ravn, ovl.dr.med., 
anæstesi og intensiv afd. I

Århus Universitetshospital, Skejby 
e-mail:hbr@ki.au.dk
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I 1949 blev Nordisk Anæstesiologisk 
Forening, som senere skiftede navn til 
Scandinavian Society of Anaesthesio-
logy and Intensive Care Medicine (SSAI), 
grundlagt. Ligeledes i 1949, dvs. for snart 
60 år siden stiftedes Dansk Anæstesilæge 
Forening, som senere skiftede navn til 
Dansk Selskab for Anæstesiologi og In-
tensiv Medicin (DASAIM). 

Kort tid efter stiftelsen af SSAI afholdes 
den første kongres i Nordisk Anæstesiologi, 
nemlig 1950 i Oslo. Kongressen er siden 
blevet afholdt hvert 2. år, således at den 3. 
kongres blev afholdt i 1954 i København og 
den 7. i 1962 i Århus. Et enkelt år har kon-
gressen fusioneret med Den Europæiske 
Kongres i Anæstesiologi, dog således, at 
kongressen blev arrangeret af SSAI og de 
nationale nordiske selskaber.

Siden den 15. SSAI kongres blev afholdt 
i 1979 i Odense, har den Nordiske Kongres 
været afholdt efter et fast tidsmønster. Efter 
Danmark overgår kongressen til Norge, 
herefter Finland, Island og Sverige. Da 
kongressen afholdes hvert 2. år får Dan-
mark således kongressen hvert 10 år. I 
overensstemmelse med dette blev den 20. 
Nordiske Kongres afholdt i København i 
1989 og d. 25. i Århus 1999. 

Da DASAIMs jubilæumsarrangement i 
1999 var en stor succes, blev det besluttet, 
at nedsætte en organisationskomite til 

afholdelse af et årligt møde for DASAIMs 
medlemmer. Organisationskomiteen har si-
den sikret årsmødets standard og fortsatte 
udvikling i samarbejde med selskabets 
bestyrelse. Antallet af deltagere og antal-
let af indsendte videnskabelige bidrag er 
steget støt gennem årene, og det samme 
er omfanget af udstillingen. 

De seneste 2 år er en del af overskuddet 
blevet kanaliseret tilbage til medlemmerne 
i form af støtte til forskning (DASAIMs 
forskningsinitiativ). 

En væsentlig årsag til årsmødets over-
skud er, at alle arrangører arbejder ulønnet 
og, at alle betaler for at deltage i mødet, 
det gælder såvel organisationskomite og 
bestyrelse som alle foredragsholdere og 
moderatorer, der er medlem af DASAIM. 

Der har været tradition for, at DASA-
IMs årsmøde bliver afholdt i efteråret i 
forbindelse med generalforsamlingen, 
mens der har været tradition for, at SSAI’s 
Nordiske Kongres bliver afholdt i juni. 

Da SSAI nu efter 10 år vender tilbage til 
Danmark i form af den 30. SSAI Kongres 
d. 10.-13. juni i Odense 2009, har bestyrel-
serne for de 2 organisationer, DASAIM 
og SSAI, samt organisationskomiteen for 
SSAI’s 30. Kongres i Odense, haft en del 
møder. Her har man diskuteret, hvordan 
2009 skulle forløbe, hvad angår kongresser 
i Danmark. Der er enighed om, at Danmark 

er for lille et land til at bære 2 store kongres-
ser/møder på et år, og man er derfor blevet 
enige om, at årsmødet 2009 kun afholdes 
som et mindre 1-dagsmøde i forbindelse 
med generalforsamling. 

Den egentlige faglige aktivitet i form 
af traditionel kongresaktivitet henlæg-
ges til SSAI kongressen i juni. Der er 
udformet en kontrakt mellem DASAIM 
og SSAI, således at selskaberne deler 
evt. overskud og evt. underskud 50:50 
imellem sig. Det er vores forhåbning, at 
denne ordning vil danne præcedens for 
de kommende SSAI kongresser, som vil 
vende tilbage til Danmark hvert 10 år - 
således næste gang i København 2019. 
Det er vores håb, at såvel selskabets 
medlemmer, som vores sponsorer vil 
bakke op om SSAI-kongressen i juni 
2009 i Odense med aktiv deltagelse, 
fremlæggelse af frie foredrag og postere 
samt udstilling. 

Hver dag under kongressen vil der være 
kontinuerlig uddannelse i selskabets 4 
søjler, nemlig anæstesi, intensiv medicin, 
smertebehandling og akut medicin samt 
workshops i ultralydsvejledte teknikker.

Det præliminære program kan ses på  
www.ssai.info 

Palle Toft, præsident for den 30. SSAI 
Kongres og Hans Kirkegaard, 

formand for DASAIM

30. SSAI KongreS, 10.-13. JUnI 2009, oDenSe 
- I SAMARBEJDE MED DASAIM
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond
Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnska-
beligt og fagligt under følgende former:

Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, som 
anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbejde eller be-
mærkelsesværdig faglig indsats

Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, som 
har ydet en videnskabelig indsats eller til anæstesiologer, som 
ønsker at studere specielle emner

Afholdelse af en ”Erik Husfeldt-forelæsning” ved et af DA-
SAIMs møder

Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere
Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til 

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

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

lippmann Fonden
Lippmann Fonden kan søges af personer, der måtte have brug 
for støtte til lægevidenskabelige og humanitære formål inden 
for anæstesiologien. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer, 
men ansøgningerne skal sendes til formanden for DASAIM. 
Uddelingen finder sted i forbindelse med den årlige Husfeldt-
forelæsning. Der vil blive uddelt 1-4 portioner, primært til ud-
gifter i forbindelse med uddannelse og studier i udland. Fondet 

støtter ikke rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor 
man ikke er aktiv deltager. Ansøgningsfrist 1. oktober.

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

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

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

Fondens formål er at virke til fremme og optimering af det 
operative patientforløb ved at yde støtte og bistand til forskning 
og behandling med speciel interesse i smertereduktion, ned-
sættelse af rekonvalescens, reduktion i komplikationer, samt 
tidlig hjemsendelse fra hospital. Uddeling af disponibelt beløb i 
henhold til fundatsen sker efter bestyrelsens skøn én gang årligt 
med uddeling af legatet i forbindelse med DASAIMs årsmøde. 
Ansøgningsfrist er 12. oktober. Ansøgningsskema findes på 
hjemmesiden for anæstesiologisk afd., Hvidovre Hospital.

34 · DASINFO · Juli 2008

legAter 



 S

S

DEN BLØDENDE PATIENT
Aftensymposium ved Foreningen af Yngre Anæstesiologer

Formål og indhold: 
At give indblik i patofysiologiske aspekter i behandlingen af kirurgiske og kritisk syge patienter med større 
blødning, samt at øge deltagernes kendskab til anvendelse af blodkomponenter og farmaka med virkning på 
hæmostasen hos sådanne patienter.

Program:
 1. Hæmostaseforudsætninger for den blødende patient
  Teoretiske og praktiske overvejelser - herunder TEG
  v/ Christian Fenger-Eriksen

 2.  Transfusionsstrategi
  v/ Anita Lauritsen

 3. Strategi ved ukontrolleret blødning hos traumepatienten og den kirurgiske patient
  v/ Ole Mølgaard og Jørgen Bendixen

Tid:   Torsdag d. 25. september 2008, kl. 17.00-21.00

Sted:   Århus Universitetshospital, NBG, bygning 3 - M-auditoriet

Pris:  FYA-medlemmer: Gratis deltagelse
           Øvrige deltagere: 100,00 kr.
           Der vil være et let traktement

Tilmelding:  Via FYA’s hjemmeside www.fya.nu

Undervisere:
Christian Fenger-Eriksen, ph.d., koagulationslab., SKS
Anita Lauritsen, afdelingslæge, anæstesiologisk afd., Århus Universitetshospital, NBG
Jørgen Bendixen, overlæge, parenchymkirurgisk afd., Århus Universitetshospital, NBG
Ole Mølgaard, overlæge, anæstesiologisk afd., Århus Universitetshospital, NBG
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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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NORDISK BØRNEANÆSTESIKURSUS
KØBENHAVN, RIGSHOSPITALET 23.-25. JANUAR 2009
FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER OG YNGRE ANÆSTESIOLOGER
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Arrangører: Anæstesiklinikkerne i Juliane Marie Centret og HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, København

www.
boerneanaestesi
          .dk

FREDAG DEN 23. JANUAR 2009

12.00 - 14.00  Registrering, kaffe, sodavand og sandwich. Udstilling
14.00 - 14.15  Velkomst og start på Nordisk Børneanæstesikursus
14.15 - 15.15  Pædiatrisk anatomi og fysiologi
15.15 - 16.15  Pædiatrisk farmakologi
16.15 - 17.15  Kaffe og udstilling
17.15 - 18.00  Anæstesi uden for operationsgangen
18.00 - 18.45  Smertebehandling af børn

LØRDAG DEN 24. JANUAR 2009

08.30 - 09.30  Anæstesi til børn med kongenit hjertesygdom
09.30 - 10.30  Transport af børn
10.30 - 11.30  Kaffe og udstilling
11.30 - 12.15  Børns psykiske reaktion på anæstesi
12.15 - 13.00  Inddragelse af pårørende i krisesituationer
13.00 - 14.00  Frokost og udstilling
14.00 - 17.00  Workshops og rundbords-diskussioner 
19.00 -      Middag i “Parkens Sportscafé” med underholdning

SØNDAG DEN 25. JANUAR 2009

08.30 - 09.30  Lungerekruttering
09.30 - 10.15  Luftvejshåndtering
10.15 - 10.30  Kaffepause
10.30 - 11.15  Behandling af larynxspasmer
11.15 - 12.15  Væskebehandling til børn under operation
12.15 - 13.00  Frokost
13.00 - 14.00  Modtagelse af børn med hovedtraume
14.00 - 14.45  Søvndybdemonitorering af børn
14.45 - 15.00  Evaluering og afslutning

 WORKSHOP GRØN

A. Modtagelse af barn til anæstesi
B. Luftvejshåndtering
C. Genoplivning af børn

 WORKSHOP RØD

A. Intravenøs adgang
B. Ultralydsvejledt blok-anlæggelse 
     hos børn
C. Smertebehandling

 WORKSHOP BLÅ

A. Anæstesi ved kredsløbssvigt
B. Intravenøs anæstesi kontra 
     inhalationsanæstesi
C. Børnetraumer

Tilmelding fra 1. maj 2008 på www.boerneanaestesi.dk

WORKSHOPS

A.   Kl. 14.00 - 14.50
B.   Kl. 14.50 - 15.40
  pause
C.   Kl. 16.10 - 17.00
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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)

DAnSK KolIneSterASe 
KArtoteK 
Dansk Kolinesterase Kartotek er flyttet 
til Herlev Hospital

Fremtidig henvisning til undersøgelse for mistanke om forlænget virkning 
af suxamethon eller mivacurium skal derfor sendes til:
sekretær Anita Filrup Jensen
Anæstesiologisk afdeling I 104
Herlev Hospital
Herlev ringvej 75 . 2730 Herlev
tlf. 4488 3272

Jeg skal gøre opmærksom på, at blodprøveglassene er ændret i denne 
forbindelse, idet der nu skal sendes 1 EDTA-glas og 1 heparin-glas. 
Sidstnævnte skal centrifugeres og plasma afpippeteres, inden det sendes 
sammen med henvisning  og evt. anæstesiskema. Der henvises til hjem-
mesiden, som er under opbygning og forhåbentlig oppe at køre, når dette 
DASINFO sendes ud. Man skal google Dansk Kolinesterase Kartotek  og 
derved får man adgang til hjemmesiden.

Overlæge Mona Ring Gätke
Herlev Hospital

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


