
Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi 
 
De danske anæstesiafdelinger har gennem tiden haft meget forskellige holdninger til, hvilke personale 
ressourcer der er nødvendige for at gennemføre det anæstesiologiske forløb. 
Anæstesiudvalget under Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin er ved flere lejligheder blevet 
bedt om, at udarbejde en standard for hvor meget anæstesipersonale, der er nødvendigt for at sikre en høj 
kvalitet i det anæstesiologiske patientforløb. 
 
Dette er i sagens natur en yderst vanskelig opgave, da der er store variationer mellem afdelingerne i forhold 
til type af kirurgi og patienternes kliniske tilstande. Desuden er der naturligvis også variationer heri over tid 
og sågar fra dag til dag. 
 
Det er heller ikke uden betydning, om der er tale om en anæstesilæge under uddannelse eller en 
speciallæge, ligesom praktisk erfaring og daglige rutiner har betydning. 
 
Det er også vigtigt, at der gives plads til speciallægens øvrige funktionsområder, så som administration, 
uddannelse, supervision og forskning. 
 
Alle disse betydende faktorer er vanskelige at tage højde for og ikke alle kan være kendte på forhånd. 
Desuden vil der altid kunne opstå akutte – og evt. livstruende situationer uden varsel. 
 
Dette betyder at man altid er nødt til at have ”bufferkapacitet” i systemet. At der kan findes en løsning, hvis 
anæstesilægen pludselig bliver bundet til en dårlig patient. 
 
Den anæstesiologiske kerneydelse – at bringe en patient så sikkert som muligt gennem det præoperative, 
det peroperative og det umiddelbare postoperative forløb – er i sagens natur en team opgave. Det er vigtigt 
at gøre sig klart, at ikke blot anæstesilæger og anæstesisygeplejersker indgår i teamet – men også kirurger 
og operationssygeplejersker, samt personalet i opvågningsafsnittet. 
 

Rekommandationer: 
 
Alle patienter bør tilses præoperativt af en speciallæge, alternativt af uddannelsessøgende læge under 
supervision af, eller med mulighed for konference med, en speciallæge. 
 
Der skal altid være en læge tilstede ved indledning af anæstesi. I særlige tilfælde kan speciallægen 
uddelegere anæstesien til anæstesisygeplejersker, hvis han/hun skønner dette forsvarligt. I så fald skal 
speciallægen være umiddelbart tilgængelig. 
 
Hvor mange operationsstuer en speciallæge i anæstesiologi kan være ansvarlig for, afhænger af: 

• Arten af det kirurgiske indgreb.  
• Patientens præoperative tilstand (ASA) 
• Tilgængelige ressourcer i øvrigt. (andre læger i området, sygeplejerskernes erfaring etc.) 

 
Hvis speciallægen skal starte og/eller supervisere en anæstesi (med uddannelsessøgende læge eller 
anæstesisygeplejerske på stuen), kan vedkommende som hovedregel supervisere 2 operationsstuer. 
 
Det anbefales, at speciallægen i følgende tilfælde kun superviserer en operationsstue: 
 

1. Patienter i højrisikogruppe 
2. Ved stor kirurgi som f.eks. ekstensiv rygkirurgi, bækkenkirurgi, leverkirurgi, pancreaskirurgi, større 

thoraxkirurgiske, neurokirurgiske og karkirurgiske indgreb. 
3. Kirurgi med stor blødningsrisiko 
4. Operationer på børn under 2 år 
5. Ved anæstesi på afsides beliggende steder 
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Det er vigtigt, at der er en speciallæge, som er ansvarlig for den overordnede koordination af 
anæstesifunktionen, således at ressourcerne ved behov kan omfordeles. 
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