
 

 

Den intensive kardiologiske patient 
 
Tid: 22. - 23. september 2014 
Sted: Hotel Nyborg Strand 
Pris: kr. 3500,- for 2 dages kursus, forplejning og overnatning. Prisen kan reduceres ved mange 
tilmeldte. 
 
Klik her for tilmelding - DASAIM medlem    http://cardio.dk/intensiv2014-udenlogin  
 

Kardiologi og anæstesiologi er udprægede akut specialer og har ofte fælles ansvar for de sygeste 

kardiologiske patienter. Samarbejdet er godt, men det hænder at indikationer for tilsyn og 

traditioner for behandling ikke er ens. Hvordan får man kardiologerne involveret i behandlingen på 
intensivafdelingen, og hvad er det anæstesiologen skal bruge af oplysninger fra kardiologen før 

bedøvelser eller optimering af den intensive behandling af den svært syge kardiologiske patient. 

Hvorfor vil anæstesiologen ikke indlægge min kardiologiske patient på intensivafdelingen? 
 

Dette kursus henvender sig til anæstesiologen, der behandler kardiologiske patienter med intensivt 

behandlingsbehov og til kardiologen som laver præoperative vurdering og tilsyn i intensiv regi. 

Speciallæger i de to specialer prioriteres, men erfarne HU læger kan melde sig og vil få tildelt 

ledige pladser 2 måneder før kurset. Pladser fordeles efter 'først til mølle' for begge kategorier. 
Kurset er et internat og arrangeres i samarbejde mellem DCS og DASAIM. Antallet af pladser 

planlægges ligeligt fordelt mellem de to specialer. 
 

Foreløbigt program 

 
Mandag den 22. september 2014 
 
09:30-09:45:               Morgenmad og registrering 
 

Hæmodynamisk monitorering og respiratorbeh. 

09:45-10:30                Hæmodynamisk monitorering af den kardiologiske patient. 
 

10:30-11:15                Højre- og venstresidig hæmodynamik og implikationer af respirator 
behandling. 
 
11:15-11:30                Cases og diskussion 
 
11.30-11:45                Pause 
 
Kardiogent shock 
11:45-12:00                Diagnose og epidemiologi. 
 
12:00-12:45                Akut stabilisering, rationel inotropisk behandling. Dan-Shock studiet. 
 

12:45-13:30                Håndtering af patienten på højt specialiseret afdeling. 
 
13:30-14:15                Frokost 
 
14:15-14:45                Revaskularisering ved kardiogent shock. 



 

 

 
14:45-15:00                Diskussion og opsamling         
 

FATE eller ekkokardiografi på intensivafdelingen 

15:00-15:20                Hvad kan FATE bruges til på intensivafdelingen? 
 
15:20-15:40                Hvem skal have ekkokardiografi? 
 
15:40-16:00                Diskussion 
 
Hjertestop uden for hospital (OHCA) 

16:00-17:00                Initial håndtering på hospital. Udredning og behandling. 
 
17:00-17:30                Ekstrakorporal cirkulation og mekanisk HLR ved manglende ROSC. Rationel 

anvendelse af mekanisk circulationsstøtte. 
 

17:30-18:00                Prognosticering af forsat bevidstløse patienter. Cases og guidelines. 
 
18:15-18:30                Diskussion 
 
18:45-20:00                Middag 
 

Aftenforelæsning 
20:00-21:30                To be announced 
 
Tirsdag den 23. september 2014 
 

Præoperativ kardiologiske vurdering: kardiel og non-kardiel kirurgi 
 

09:00-09:30                Relevante præoperative kardiologiske vurdering og optimering. 
 
09:30-09:45                Case og diskussion 
 
Intensivbehandling af den kardiologiske patient 
09:45-11:00                Postoperative problemer hos kardiologiske patienter.  
Cases 
 
11:00-11:15                Pause 
 

11:15-12:15                Sepsis: moderne behandling og kredsløbsoptimering. 
 
12:15-13:00                Frokost 
 

Den svært syge kardiologiske patient på intensivafdelingen: cases og diskussion 
13:00-13:45                Arytmi. 
 

13:45-14:15                Myocarditis og non-iskæmisk hjertesvigt. 
 
14:15-15:15                Klapsygdom. 
 
15:15-15:30                Evaluering og sandwich to go 


