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Prenumeration – utebliven tidning
SFAI-tidningen skickas med automatik till samtliga medlem-
mar – fullvärdiga, nationella eller associerade. Annan prenu-
meration kan inte tecknas.

Material till tidningen
Allt material, avsett att publiceras i SFAI-tidningen, bör vara
i slutgiltig form när det skickas till redaktören, Olof Ekre,
tidningen@sfai.se, och utformas enligt följande:

• Enbart digitalt material accepteras, insänt via e-post, på CD 
eller USB-minne. Undantag kan göras för fotografier eller 
annat bildmaterial. (Tänk dock på möjligheten att skanna 
pappersdokument.)

• Texten skall vara skriven i Microsoft Word, oberoende av 
plattform (pc/Mac). Avstava INTE manustexter, vare sig 
manuellt eller med avstavningsprogram, då detta kan ge 
egendomliga resultat efter överföring till grafikerns dator.

• PowerPoint-/Excelfiler, handskrivet eller faxat material ac-
cepteras ej.

• Löptext skrivs med rak vänsterkant i Times New Roman, 12 
punkter.

• Tabeller kan infogas i texten, men bilder och figurer måste 
bifogas som separata bildfiler.

• Huvudrubrik, författare och adress(er), inklusive klinik- och 
sjukhustillhörighet skrivs med rak vänsterkant i Times New 
Roman, 12, 14 eller 16 punkter.

• Avseende artiklar: bifoga gärna författarfoto, som kan in-
fogas intill författarnamn.

• Accepterade språk är svenska, danska, norska och engelska.

Bilder och illustrationer
Bilder får EJ infogas i Word eller Powerpoint utan bifogas 
som separata filer. Digitala bilder skall ha en upplösning på 
minst 300 dpi och lagras i okomprimerat format, exempelvis 
tif, jpg, pdf eller eps. Lågupplösta bilder accepteras ej.

Inskickade pappersfotografier skall numreras och förses 
med artikelförfattarens namn på baksidan. De kan, om så 
begärs, returneras efter publicering. Bildtexter kan infogas i 
brödtexten eller skickas i en separat fil.

Ansvarsförhållanden – rättigheter
Författarna ansvarar själva för sina artiklars innehåll och fram-
förda åsikter speglar inte nödvändigtvis vare sig redaktionens 
eller styrelsens uppfattning. Däremot ställer redaktionen krav 
på saklighet i debattinlägg. Potentiella bindningar eller jävs-
förhållanden skall redovisas. Material från SFAI-tidningen 
får inte återutges eller säljas utan redaktörens godkännande. 
Särtryck kan beställas från redaktören, debiteras särskilt och 
får inte återutges utan godkännande från redaktören. SFAI:s 
logotyp får inte användas utan styrelsens godkännande.

Annonspolicy
Annonser avseende kurser etc, som arrangeras av SFAI:s med-
lemmar, är kostnadsfria men redaktören har rätt att begränsa 
sådana annonsers omfång. Samma princip gäller annonser för 
kurser etc, som bedöms gagna SFAI:s medlemmar, även om de 
arrangeras av eller i samarbete med annan part. Annan part får 
ha sin logotyp med i annonsen men inte göra produktreklam. 
Annonser med produktreklam betalas enligt gängse taxa.

Redaktören ensam svarar utifrån denna policy för bedöm-
ningen av insända annonser.

Kansliet bemannas av:

Lotta Ahlbertz,
Malmö Kongressbyrå
lotta@mkon.se

Ola Nilsson,
Malmö Kongressbyrå
ola@mkon.se

Bra att veta om tidningen och materialinskick

SFAI:s kanslifunktion köps från och med december 2015 från
Malmö Kongressbyrå. Kontakta kansliet om du vill anmäla
adressändring, har frågor om medlemsavgift etc.

Kontaktuppgifter: telefon 040-25 85 50, e-post sfai@mkon.se
För mer information om Malmö Kongressbyrå, se: www.mkon.se eller www.malmokongressbyra.se

(Till och med SFAI-veckan i Karlstad 2016 är det som tidigare MCI (www.mci-group.com) som anlitas för 
kongressen, från och med 2017 övertar Malmö Kongressbyrå även denna funktion).SF
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Men först en tillbakablick. Vilket 75-års-
jubileum av specialitetens födelse i Sve-
rige vi fick uppleva under SFAI-veckan 
i september – tack Stockholm! Vi har en 
fantastisk historia fylld av kollegor som 
med sitt engagemang, kunskap, kreativi-
tet, utbildning och forskning lagt grun-
den för den specialitet vi har idag. Det 
är ett otroligt omfattande arv vi som kol-
legor inom anestesi och intensivvård har 
att förvalta.

Hur gör vi då det? Ja, för min del är det 
självklart att arbeta i nuet, samtidigt som 
man tar sikte på framtiden. Vi står inför 
ständiga dagliga utmaningar, från svårt 
sjuka patienter som behöver vår hjälp, till 
att kämpa för att få tid för utbildning, för 
att bibehålla och utveckla kompetens, för 
att omsätta detta till kontinuerlig utveck-
ling av vården inom vår specialitet. Stän-
diga omorganisationer, personal- och 
kompetensbrist är också områden som 
påverkar oss dagligen. Det är oerhört lätt 
att fastna i att akut lösa dagens problem, 
utan att få tid för att reflektera och åtgär-
da problem på ett mer systematiskt sätt.

Vi har givetvis olika problem på olika 
kliniker runt om i Sverige. Och för att 
komma vidare behöver vi hjälpas åt. Vi 
behöver dela med oss av kunskap och 
kompetens. Vi behöver tid att nätverka. 
Här kommer SFAI in som en förening 
som verkligen kan stödja och underlätta 
detta. Ditt engagemang och din kompe-
tens är viktig och behövs. För din egen 
del, för dina kollegors skull och för spe-
cialitetens framtid.

Kraften i delföreningarna är en oer-
hörd styrka för föreningen, och ett bra 
sätt att dela upp vårt breda område och 
rationellt utveckla delarna i helheten. 
Allt för att förbättra vården av våra pa-
tienter. Ledning, styrning och samord-
ning via styrelsen behövs. Åtminstone 
undertecknad känner ett behov av en 
tydligare relation mellan styrelse och 
delföreningar.

Hur tar man sikte mot framtiden?
För mig handlar det om s.k. omvärlds-
spaning, att lära av andra, nätverka, följa 
med utvecklingen och leda den på vissa 
områden, ta ansvar för egen utveckling, 
utveckla andra till att bli ännu bättre än 
en själv, och göra allt man kan för att för-
bättringstakten ska vara hög.

Vad vet vi om framtiden?
Ingenting förstås, men vi kan ju gissa 
mer eller mindre bra, givetvis beroende 
på hur långt in i framtiden man tänker 
sig. En sak alla redan känner av är att 
det mesta förändras i allt snabbare takt. 
Kunskapsmängden exploderar. Det är 
helt enkelt svårt att hänga med på alla 
områden. Nya strategier att omsätta kun-
skap i konkret vård krävs. Här behöver 
vi prova och utvärdera nya metoder till-
sammans, inte minst som förening och i 
alla delföreningar.

Hur tar vi initiativet och tar ansvar 
för morgondagens sjukvård?
Data utgör grunden för information och 
kunskap. Data finns i allmänhet i över-
flöd. Den är tyvärr fortfarande lite svår 
att komma åt. Här underlättar kvalitets-
registren. De hjälper till att sammanstäl-
la data till viktig information, som i sin 
tur ökar vår kunskap om det vi håller på 
med och vilka resultat det ger. Visst kan 
det finnas brister i data, men då är det 
vårt gemensamma ansvar att se till att 
den ständigt får högre kvalitet. Resul-
taten utgör en enormt viktig grund för 

förbättringsåtgärder. Detta är för mig 
ett område som måste accelereras. Tid 
behöver avsättas även ute på klinikerna 
för att undersöka data och omvandla den 
information man får fram till kunskap. 
Här vilar ett tungt ansvar på ledningen 
på olika nivåer att se till att vi får möj-
lighet att analysera data, och återkoppla 
och sprida kunskap.

Vi bör inte hålla data för oss själva 
utan dela med oss, för att öka möjlig-
heterna till bra forskning, utbildning 
och utveckling. Detta är ett sätt att säkra 
att anestesi-, smärt- och intensivvården 
i Sverige håller högsta internationella 
klass. Men varför inte också satsa på 
nordiskt samarbete? Och i förlängningen 
ett internationellt samarbete. Globalise-
ringen är ju redan här.

Hur skapar vi då bra data?
Vikten av att journalföra noga är viktig, 
rätt data från början är en nödvändighet. 
Men det måste också vara lätt att göra 
rätt. Här måste vi som profession enga-
gera oss i att ställa krav och vara med 
och påverka designen av framtidens di-
gitaliserade journal redan nu. Vi måste 
dela upp kraven och utvecklingen, lita på 
andra och acceptera kompromisser. Alla 
kan inte få alla sina detaljkrav tillgodo-
sedda. Ett rimligt allmänt krav är ändå 
att när journalföringen är gjord ska också 
alla data för kvalitetsregister och annan 
uppföljning finnas. Inget extraarbete ska 
krävas. Motivationen att vara noggrann i 
sin journalföring stiger, när det är lätt att 
göra det på rätt sätt, och inte minst om 
man dessutom får fram sina egna resultat, 
i takt med att återkopplingen förbättras.

Jag anser att vi nu måste ta steg mot 
en ”gemensam” journal. Då menar jag 
inte nödvändigtvis exakt samma journal, 
men samma termer och begrepp och, när 
så är nödvändigt, gemensamma större 
informationsblock. Kan SFAI och del-
föreningarna anta denna utmaning?

Martin Holmer

Ordföranden
har ordet

Ta sikte mot framtiden!
Av Martin Holmer, nyvald ordförande för SFAI
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Redaktören
reflekterar

Olof Ekre

Som den fridens människa jag oftast är, 
blir jag emellanåt förvånad över vad som 
kan uppröra. Inte sällan är det val av ord 
och benämningar som uppfattas som så 
laddade att det är värt att ta strid för på 
olika sätt. 

Låt mig provocera er med följande: 
”sjukvårdsproduktion”, ”effektivisering”, 
”processflöde”, ”workshifting”, ”control-
ling”– gick månne pulsen upp en smula?  

Och visst, ordens makt ska inte under-
skattas. Ordvalet kan få oss att reagera 
och i bästa fall reflektera över begrepp 
och förhållningssätt.  

Ordet kund är kontroversiellt i vår-
den – kanske uppfattas det som ett sätt 
att tvinga på sjukvården ett kommersi-
ellt koncept. ”Vi säljer inte sjukvård till 
några kunder, vi tar minsann hand om 
patienter här!” 

Varför inte fundera lika kritiskt över 
begreppet patient? Ordet kommer från 
latinets pati, som betyder ”lida” eller 
”tåla”. Lida kanske är okontroversiellt, 
någon form av lidande förväntar vi oss 
att avhjälpa med våra insatser, men kan-
ske är tåla minst lika sant – jag tänker på 
patienter som fått vara tålmodiga (eng. 
patient) på väntelistor som ibland varit 
flera år. Och inte sällan har patienterna 
fått tåla bristande kvalitet och bemötan-
de – ”de ska ju vara tacksamma att vi 
hjälper dem, eller hur?” 

Ordet kund innebär en person som 
köper eller hyr en vara eller en tjänst. I 
detta ligger flera aspekter: Dels någon 
som betalar och förväntar sig något för 
sin betalning. I Sverige är det i huvudsak 
indirekt via skatt. Vi sjukvårdsanställda 
är de som får betalt. Gör vi oss alltid för-
tjänta av det? Dels ligger i kundbegrep-
pet ofta (men inte alltid) en valmöjlighet, 
och en möjlighet att välja bort – vilket 
våra patienter sällan har. 

I många tjänsteverksamheter (som 
hos jurist eller psykolog) används ordet 

klient, som ungefär står för ”mottagare 
av en tjänst”. I detta ord är inte den eko-
nomiska transaktionen lika tydlig som i 
kundbegreppet, och kanske har klienten 
en mindre uttalat passiv beroendeställ-
ning än patienten. Termen är vanligen 
inte gångbar i sjukvården, men tål att 
reflektera över. Patientens ställning har 
förändrats drastiskt de senaste decen-
nierna, med en stark betoning av med-
verkan som aktiv part. Denna utveckling 
är så gott som enbart av godo. Det gäller 
både patientens möjlighet och ansvar att 
dels besluta om sin egen vård (inom re-
alistiska gränser), dels själv medverka i 
vård och rehabilitering. Det ligger starka 
positiva krafter i detta.  

Titta förresten på ordet läkare – hur 
adekvat är egentligen det? Hur mycket 
läker vi egentligen? Jag kan inte påmin-
na mig att jag egentligen läkt någon pa-
tient. För det är väl patienten (kunden/
klienten/vårdtagaren…) som läker, och i 
bästa fall kan vi ”läkare” bana väg och 
påskynda läkningen. Så vad ska vi kalla 
oss? Vi kanske måste konstatera att ett 
enda ord inte kan beskriva eller omfatta 
rollen. 

Vi måste därför tillåtas att använda 
flera olika begrepp, som på olika sätt 
beskriver det som avses. Och om ordet 
kund i någon mån beskriver en viktig as-
pekt, så varför inte? Så mycket viktigare 
är det att diskutera sjukvårdens hållning 
till dem vi finns till för; kanske är det en 
kombination av den lidande tåliga pa-
tienten (som väcker vår empati och vilja 
att hjälpa), kunden (med rättmätiga krav 
på oss), och klienten (en aktiv och själv-
ständig aktör som vi ska samspela med). 
Och kanske kan just ”kundbegreppet” 
provocera oss på ett konstruktivt sätt och 
få oss att reflektera över vår relation till 
människan vi har framför oss i det dag-
liga arbetet? 

Så till ett annat men högaktuellt om-

råde med många namn på i princip 
samma individer; migranter, flyktingar, 
asylsökande, ensamkommande, utsatta 
EU-medborgare… De orden beskriver 
egentligen samma fenomen, och det är 
människor som är i underläge och bero-
ende – och det kunde varit du eller jag! 
Objektifierar och kategoriserar vi dem 
för att hålla dem på sakligt avstånd, eller 
låter vi oss beröras och engageras? I det-
ta nummer publicerar vi Läkarsällska-
pets upprop från september – som inte 
blivit ett dugg mindre aktuellt för att det 
är ett par månader sedan, tvärtom! Läs, 
bli berörd och gör det du kan! Det är 
människor som bildligt och ibland bok-
stavligt står utanför vår dörr.

I denna upplaga av SFAI-tidningen finns 
som vanligt en stor variation av olika in-
slag – flera artiklar refererar delar av det 
som timade under SFAI-veckan i Stock-
holm. Det var fantastiska och innehålls-
rika dagar, och om jag förstod det rätt 
var vi över 1.000 deltagare (på hel- eller 
deltid). Jag hoppas att nästa nummer ska 
bibringa er ytterligare referat från denna 
minnesvärda och matnyttiga kongress. 
Själv uppskattade jag särskilt den histo-
riska sessionen, och som tidigare annon-
serats har SFAI-tidningen som ambition 
att publicera en artikel med historik i 
varje nummer – denna gång kan ni läsa 
fortsättningen av Torsten E Gordhs åter-
blick.  

Trevlig läsning!

Olof Ekre, redaktör, olof.ekre@vgregion.se

Material till tidningen skickas till:
tidningen@sfai.se

Patient, kund, klient –

eller människa?
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dexdor® för att
• få en lugn patient som kan samverka1, 2

• öka patientens möjlighet att kommunicera1, 2 
• underlätta extubering1, 2

1 Riker RR et al. JAMA. 2009;301(5):489-99.   2 Jakob SM et al. JAMA. 2012; 307(11):1151-60.

dexdor®  (dexmedetomidin) [Rx] 100 µg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Selektiv alfa-2-receptoragonist för 
sedering av vuxna intensivvårdspatienter vilka behöver en sederingsnivå som inte är djupare än att de kan väckas av verbal 
stimulans (motsvarande Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 0 till -3). Omfattas ej av förmånssystemet. Senaste 
översyn av produktresumé: 2015-06-25. För ytterligare information se www.fass.se. 
Orion Pharma AB, Box 520, 192 05 Sollentuna. 08–623 64 40, www.orionpharma.se | www.dexdor.eu

Tack 
till alla som testade sina kunskaper 
i vår quiz som vi hade i montern under 
SFAI-veckan och därmed bidrog till 
en donation på 3 600 kronor till
Läkare utan gränser!
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I samband med invigningen av årets 
SFAI-vecka i Stockholm presenterades 
årets SFAI-stipendiater:

I samarbete med Linde AGA: Elin 
Thorlacius, specialistläkare, Drottning 
Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Gö-
teborg ”Studier; av akut njurskada hos 
barn i samband med kirurgi”.

I samarbete med Astellas: Camilla 
Brorsson, med. dr., överläkare, Norr-
lands Universitetssjukhus, Umeå ”Ut-
värdering; av binjurebarksvikt genom 
mätning av kortisol i saliv hos kritiskt 
sjuka patienter”.

I samarbete med Abbvie: Linda Block, 
med.dr., specialistläkare, Sahlgrenska, 
Göteborg ”Bakteriella; membranvesik-
lers betydelse för sepsis och multior-
gansvikt”

SFBABI:s resestipendium i samarbete 
med Abbvie: Anders Nord, biträdande 
överläkare, Barnanestesi och -intensiv-
vård, Lund ”Supraglottic; deposition of 
surfactant”.

Karolinska Institutets och Olof Norlan-
ders Minnesstiftelses resestipendium 
tilldelades Cecilia Åkerlund, doktorand 
vid Karolinska Institutet, Stockholm, för 
fortsatt arbete angående Karaktärisering 
av traumatiska hjärnskador.

Övriga priser utdelade
under SFAI-veckan 2015:
Bästa avhandling: Martin Annborn, 
Skånes Universitetssjukhus, Lund ”Car-
diac; arrest: prognostic biomarkers and 
aspects of shock”. (Avhandlingens ab-
stract återfinns på annan plats i detta 
nummer av SFAI-tidningen!)

Bästa presentation vid Forskningsforum 
2015: Rickard Lagedal, ST-läkare, dok-
torand, Anestesi- och intensivvårdsklini-
ken, Akademiska sjukhuset Uppsala, för 
presentation av ”DISCO-studien (Direct 
or subacute coronary angiography after 
out-of-hospital cardiac arrest)”. 

Kära SFAI-medlemmar! 

Ett stort och varmt tack till alla som 
deltog i SFAI-veckan 2015 och gjor-
de jubileumsmötet till det största i vår 
förenings historia! Ett särskilt tack till 
alla våra föreläsare, moderatorer och 
till alla medarbetare som presenterade 
de 110 vetenskapliga arbetena! Vi vill 
framförallt tacka alla medarbetare som 
avsatt tid och engagemang, såväl i form 
av lagarbete som individuella insatser, i 
förberedelsearbetet samt alla arbetsupp-
gifter under de tre intensiva kongress-
dagarna! Utan er energi och ert kreativa 
engagemang hade mötet aldrig blivit en 
sådan framgång.

Vi siktar nu mot fortsättningen och 
ser fram emot en fantastisk SFAI-vecka 
2016 i Karlstad. Se till att vara där och 
vi vill uppmana alla att boka in nästa års 
möte redan nu!

Slutligen vill vi tacka SFAI-styrelsen 
och MCI för handfast support och väg-
ledning samt för att ni gjorde det möjligt 
att arrangera årets SFAI-vecka som ett 
fyrverkeri av perspektiv på hur anestesi 
och intensivvård har utvecklat den mo-
derna hälso- och sjukvården! 

För den lokala organisationskommittén 
samt arrangerande kliniker i Stockholm, 

Lars I Eriksson och David Konrad

Stipendier och priser vid 
SFAI-veckan 2015

Tack till alla som deltog i
SFAI-veckan 2015!
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Abstract
Background: Some improvement has 
been seen in survival after cardiac arrest 
but the outcome is still poor and 50–
70 % of patients do not survive despite 
successful return of spontaneous circu-
lation (ROSC).  The cause of death is 
multifactorial. The majority of patients 
die from brain injury, but up to 35 % die 
as a result of circulatory failure.

Purpose: First, to investigate the re-
lease profiles of an array of biomarkers 
in patients treated with mild induced 
hypothermia after cardiac arrest and stu-
dy their correlation to the post-cardiac 
arrest syndrome (PCAS) and long-term 
outcome; Second, to investigate the ef-
fect of two different target temperatures 
(33° C and 36° C) on hemodynamics 
and vasopressor requirement in cardiac 
arrest patients and; Third, to investiga-
te the association of target temperature 
with outcome in cardiac arrest patients 
with shock on admission.

Methods: The biomarkers were col-
lected serially at 8 time points during 
the first 72 hours following cardiac ar-
rest in 84 still comatose post-resuscita-
tion cardiac arrest patients treated with 
mild induced hypothermia. We analysed 
markers of inflammation; procalcitonin 
(PCT) and c-reactive protein (CRP), 

oxidation; peroxiredoxin 4 (prx4), car-
diac stress; MR-proANP, cardiac injury; 
Troponin T (TnT), brain injury; Neuron 
specific enlolase (NSE), and the stress 
hormone; CT-proAVP (copeptin). Out-
come was assessed at 6 months with 
the cerebral performance category scale 
(CPC) where CPC 1–2 was considered 
a good outcome. The cardiovascular se-
quential organ failure assessment score 
(SOFA-score) and the time to ROSC 
were used as surrogate markers for the 
PCAS. Three different definitions of in-
fection were used to assess occurrence 
of infection.

The effect of a target temperature of 
33° C or 36° C on hemodynamics was 
investigated in all patients with available 
vasopressor data (n=920) in the ‘Targe-
ted temperature management at 33° C 
versus 36° C after cardiac arrest’ trial and 
in the subgroup of patients with shock 
on admission (n=139). Primary outco-
me was mortality. Secondary outcomes 
were vasopressor requirements as asses-
sed by the cardiovascular  SOFA-score, 
serum lactate concentrations, mean arte-
rial pressure, and heart rate.

Results: PCT, CT-proAVP and 
MR-proANP were all significantly hig-
her in patients with poor outcome and 
correlated to surrogate markers of the 

PCAS. No specific cut-off levels were 
identified. PCT release was not associa-
ted to infection in this setting. Combina-
tions of biomarkers may be a promising 
concept to improve prognostication. A 
targeted temperature of 33° C was as-
sociated with increased vasopressor re-
quirements and increased lactate levels 
in both our investigated cohorts. There 
was a tendency of increased short-term 
mortality in patients with shock on ad-
mission treated at 33° C as compared to 
36° C, but with no significant differen-
ce in long-term mortality. A low MAP 
during the intervention (0-36 hours) 
was associated with poor outcome after 
adjustment for baseline characteristics.

Conclusion: Biomarkers from other 
sources than the brain are associated to 
the PCAS and may be promising bio-
markers to prognosticate outcome, alone 
or in combination. Targeted temperature 
management at 33°C is associated with 
increased vasopressor requirements and 
severity of shock and does not improve 
outcome as compared to 36° C.

Key words: Cardiac arrest, shock, 
outcome, prognostication, post cardiac 
arrest syndrome, hypothermia. 

Martin Annborn vann priset 
för bästa avhandling
under SFAI-veckan i Stockholm

Här publiceras avhandlingens abstract:
Cardiac arrest: prognostic biomarkers and aspects of shock – AKADEMISK AVHANDLING för avläggande av dok-
torsexamen i medicinsk vetenskap i ämnet anestesiologi och intensivvård den 11 december 2014, vid Lunds universitet.
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Uppdragsgruppen för Fortbildning kallade till möte i Stock-
holm den 22 september och presenterade sig även vid mötet 
för Ledare inom Anestesi och Intensivvård den 23 september 
(verksamhetschefsmötet). Mötesprotokoll finns på www.sfai.se.

Flera representanter har nu anmält sig från olika delar av 
landet, och efter de ovannämnda mötena har vi konstaterat att 
det behövs ett nätverk för fortbildning, som på flera sätt ska 
motsvara KVAST, men på specialistnivån. Det återstår att be-
stämma hur nätverket ska se ut och arbeta.

Fortbildningsnätverket föreslås driva följande frågor:
• Uppstart av bakjoursskola och bakjoursackreditering.
• Riktlinjer för individuella anestesiologers fortbildning: Hur 

mycket? I vilket form? CME/CPD-poäng? Tids- eller mål-
styrning? Förslag till riktlinjer ska lämnas till SFAI:s styrel-
se senast våren 2017.

• Ackreditering av kliniker avseende fortbildning.
• Fortsatta ”klinikinspektioner” – drivs redan inom ramen för 

Fidia (fortbildning i dialog).
• Inventering av resurser och idéer som kan gynna fortbild-

ningen.
• Eventuellt utforma elektroniska resurser för att underlätta att 

medlemmar håller sig uppdaterade.
• Samarbete med de många intresserade aktörerna inom fort-

bildning för specialistläkare (se diagram). 

Mer om fortbildning
– och kallelse till möte i Stockholm den 22 januari 2016
Av Owain Thomas, för UPP-gruppen Fortbildning inom SFAI

Nästa nätverksmöte hålls i Stockholm den 22 januari.
Här välkomnas även nya deltagare! Dagordningen finns på www.sfai.se. 
Vänligen anmäl intresse till Owain Thomas, odt@cantab.net!!

SFAI:s nätverk för 
fortbildning bestående av 
regionala representanter

SFAI:s styrelse

SFAI:s delföreningarKVAST (referensgrupp för 
kvaliitetssäkring för ST)

Läkarförbundet

Läkarsällskapet (SLS)

Socialstyrelsen (SoS)

Svenskt kirurgiskt råd 
(SKR)

UEMS: European Union 
of Medical Specialists 

(CME poäng)

LIPUS

VerksamhetscheferSFAI:s medlemmar

Svenska anestesiologers fortbildning — intresserade instanser
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Konstrundan 2015 innehöll bidrag från 
olika delar av landet.  Alstren represen-
terade olika material – de flesta utstäl-
larna deltog med foton, men även textila 
abstracts till avhandlingar och skålar i 
betong ställdes ut. Besökarna röstade 
på sin favorit och vi gratulerar Michael 
Nekludov, Solna till vinsten med fotot 
”Utmanaren”! 

Snart är det dags att planera vad du 
vill ställa ut på SFAI:s konstrunda 2016, 
eftersom även denna stafett lämnas över 
till kollegorna i Karlstad! 

SFAI-veckans konstrunda 2015
Av Lena Gamrin-Gripenberg, ansvarig för Konstrundan vid SFAI-veckan i Stockholm 2015

Det vinnande bidraget ”Utmanaren” av Michael Nekludov, Solna.

KO N S T R U N DA
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Trots att SFAI veckan låg sent i septem-
ber i år visade sig Stockholm från sin 
bästa sida med strålande, nästan som-
rigt, väder. Mötet lockade rekordmånga 
deltagare som kunde ta del av över 100 
vetenskapliga bidrag, lyssna till ett stort 
antal föreläsare inklusive celebriteter 
som Doris Östergaard, James C Eise-
nach, Anil Patel, Rikard Holmdahl med 
flera. Det kändes extra roligt att ha an-
svaret för jubileumssessionen som hand-
lade om just ultraljud, och som vi valde 
att kalla ”Ultraljud – snart i var mans 
hand”.

Inom anestesi och intensivvård an-
vänds ultraljud idag standardmässigt 
vid nervblockader och centrala acces-
ser. Men när vi vill få en uppfattning om 
hur våra patienters vitala organ funge-
rar ber vi fortfarande ofta kollegor från 
andra specialiteter, såsom kardiologer 
och kliniska fysiologer att bedöma hjärt-
funktionen, röntgenläkare att bedöma 
lungröntgen eller att göra ett njurultra-
ljud.  Inom akutmedicin har användandet 
av ultraljud fått en explosionsartad an-
vändning. Sedan flera år finns det olika 
koncept som FATE och RACE som ska 
hjälpa läkaren att använda ultraljud för 
att på ett strukturerat och relativt enkelt 
sätt kunna sätta diagnos eller utesluta 
livshotande tillstånd som pneumothorax, 
vätska i buken och hjärtsvikt. Dessa kon-
cept har fått bred acceptans och kurser 
anordnas på många ställen. Det övergri-
pande tankesättet är att man ska rikta sin 
ultraljudundersökning inom ett avgrän-
sat område för att få hjälp i sin vidare 
handläggningen av patienten, så kallad 
av point-of-care ultrasound (POCUS) 

[1]. Inom intensivvård har man sedan 
ett antal år förordat detta tankesätt och i 
internationella riktlinjer rekommenderat 
att läkare inom intensivvård ska tillägna 
sig ultraljudskompetens [2-6].

Svårigheten i att lära sig ultraljud ligger 
kanske inte i att gå en ultraljudskurs eller 
att få inspiration via webben/You tube, 
utan snarare att ha en struktur på hem-
maplan som främjar fortsatt lärande. Här 
har samarbetet och dialogen med exper-
ter inom området en tydlig roll.

Med vår session ville vi ge exempel 
på hur man kan lära ut ultraljud på hem-
maplan, poängtera betydelsen av ett nära 
samarbete med expertklinikerna, peka 
på vad som krävs för att man ska kunna 
bedriva ultraljudsforskning inom aneste-
si och intensivvård samt betona betydel-
sen av TEE och lungultraljud.

Ekokardiografi
– expertens reflektioner
Martin Stagmo

Först ut inom vår session var Martin 
Stagmo, kardiolog, med. dr. och över-
läkare, samt ansvarig för ekokardiogra-
fiverksamheten vid Skånes Universitets-
sjukhus i Lund.

Han belyste användningen av klinisk 
ekokardiografi i ett intensivvårdssam-
manhang utfört såväl av ekokardiogra-
fisk expertis, som av intensivvårdsläkare 
med viss kunskap om ekokardiografi. 
Han betonade att ett ANOPIVA-eko skil-
jer sig från ett fullständigt eko både vad 
gäller frågeställningarna och de fysio-
logiska förhållanden under vilka under-
sökningen utförs. Vätsketerapi, inotropi 
och mekanisk ventilation påverkar och 
bildkvaliteten är ofta betydligt sämre. 
Dessutom är guidelines beträffande t.ex. 
klaffbedömningar inte baserade på de 
”ofysiologiska förhållanden” som våra 
patienter har. Anestesiologen utför ett 
point-of-care ultraljud för att få svar på 
en specifik frågeställning (hjärtfunktion, 
volymstatus och/eller perikardvätska 
etc.) och använder ultraljud för både di-
agnostik och monitorering.  Snabb infor-
mation om hjärtfunktion och fysiologi 
fungerar som komplement till invasiv 
monitorering. Dagens ultraljudsappara-
ter ger dessutom en allt bättre bildkvali-
tet. Martin betonade att man ska försöka 
tänka i en kompetenspyramid [7] där ba-
sen utgörs av kunskapen om basalt hjärt-
eko, och fortsätter med olika nivåer som 
kräver ackreditering upp till expertnivå. 
För att minska ”tyckande” är det viktigt 

Referat från SFAI-veckans jubileumssession

”Ultraljud - snart i var mans hand”

&
Lill Bergenzaun
ANOPIVA,
Karolinska US, Solna

Niklas Jonsson
ANOPIVA,

Karolinska US, Solna

Omslag till tidningen Anesthesiology - ett av 
de senaste numren som handlade om point-
of-care ultrasound.
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att man standardiserar bildtagning och 
vyer, objektifierar sina fynd (dvs. kom-
pletterar eyeballing med mätningar), 
sparar sina bilder och framför allt har ett 
nära samarbete med en ultraljudsexpert, 
gärna bedside – dvs. att man träffas fy-
siskt över patienten i samband med en 
ultraljudsundersökning.

Ultraljud inom klinik och forskning 
– hur får man det att fungera?
Lill Bergenzaun

Nästa bidrag kom från en av oss, Lill Ber-
genzaun, intensivvårdsinriktad aneste-
siolog och disputerad inom hjärtultraljud 
på intensivvårdspatienter. Titeln var ”Ul-
traljud inom klinik och forskning – hur 
får man det att fungera?” Det vill säga 
hur gör man för att få dagligt användande 
av ultraljud att fungera och vad krävs se-

dan för att kunna bedriva forskning?
En anestesiolog och intensivvårdslä-

kare behöver givetvis tillägna sig en till-
förlitlig ultraljudskunskap. Oftast sker 
det genom flera månaders tjänstgöring 
på ett ultraljudslab, alternativt kurser 
och egeninlärning med mentor. Svårig-
heten att bibehålla sin ultraljudskunskap 
kommer ofta efter ett tag när man är till-
baka på sin hemmaklinik där man inte 
har tillgång till ultraljudskunniga per-
soner i sin närhet, som man enkelt kan 
konsultera.  Därför ska man lägga myck-
et kraft på att skaffa sig ett nätverk av 
ultraljudskunniga personer, gärna från 
expertkliniken (läkare och BMA), som 
man kan ha ett kontinuerligt samarbete 
med i det dagliga arbetet och kan kon-
sultera på ett enkelt sätt. För att bedriva 
forskning behöver man, förutom detta 
nätverk, adekvat forskningshandledning, 

Tagen ur en artikel från
Price et al, Cardiovascular 
Ultrasound 2008 6:49

Fr. v: Martin Stagmo, Lund, Birger Axelsson, Örebro, Andreas Nygren, Göteborg, Niklas Jonsson, 
Stockholm och Lill Bergenzaun, Stockholm.

företrädesvis både från anestesi/inten-
sivvård och från expertkliniken. Vikti-
gast av allt är att ha samma möjligheter 
till bildinspelning, lagring och bildbe-
arbetning – på samma plattform/server 
som expertkliniken – för diskussion av 
bilder, ekoronder m.m. Utmaningar och 
forskningsfrågeställningar för anestesi/
intensivvård är att vi behöver följa upp 
inlärningsprocessen av ultraljud, och 
undersöka skillnader mellan ultraljuds-
nybörjares och experters tolkning. Vilka 
mätparametrar är tillräckligt lättanvända 
och robusta för att fungera för point-of-
care utan att bli för subjektiva? Är det 
så att våra patienter med ”ofysiologiska 
förhållanden” har andra referensområ-
den än stabila patienter?

 
TEE – ett värdefullt verktyg även 
för anestesiologin
Birger Axelsson

Birger Axelsson, thoraxanestesiolog 
från Örebro som disputerat inom hjärtul-
traljud med TEE, betonade att TEE of-
ta erbjuder väldigt goda möjligheter att 
kunna undersöka hjärtats klaffar, hjärt-
muskulaturen, hjärt- och lungsäckarna 
och delar av de stora kärlen med allra 
bästa bildkvalitet. Detta gäller särskilt 
på redan sövda patienter under anes-
tesi, och i samband med intensivvård. 
TEE ger för många patientgrupper och 
frågeställningar unika möjligheter till 
monitorering och diagnostik, ett verkligt 
värdefullt verktyg för oss alla. Vid miss-
tanke om endokardit, defekter i mitralis-
klaffen, förändringar i förmaksseptum 
och i förmaksörat (för att nämna några 
diagnoser) är TEE närmast obligat, men 
även vid andra tillstånd är TEE tack vare 
sin ofta utmärkta bildkvalitet att föredra. 

TEE sprids nu inom anestesi och in-
tensivvård även utanför thoraxkliniker-
na. Flera utmärkta och aktuella artiklar 
inom området TEE finns skrivna av 
företrädare för anestesiologi och eko-
specialiteter [6-9] där olika nivåer av 
TEE-kompetens definieras, vilket kan 
underlätta för nybörjare inom TEE med 
fokus på point-of-care-frågeställningar.

Lungultraljud
Andreas Nygren,
Thoraxanestesiolog, Sahlgrenska

Andreas inledde med att berätta att 
lungultraljud fram till nyligen inte an-

Level 3
specialist echo

examinations, echo for
invasive procedures, and
majority of post in echo

and echo research

Level 2
accept referrals from Level I,

perform comprehensive TTE & TEE,
diagnose all cardiovascular abnormalities,

optimise onward referral, teaching and research 

Level 1
acquire all standard views (TTE, TEE), recognise abnormal vs

normal, diagnose common abnormalities, recognise when referral
indicated, understand echo vs other techniques

Emergency Echo (FEEL, FATE)
acquire standard TTE views in ALS compliant manner, recognise major causes of

arrest/shock , recognise when referral for second opinion indicated
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sågs möjligt, eftersom ultraljudet i sig 
inte kan avbilda en luftförande lunga. 
Pionjären inom lungultraljud var den 
franska intensivisten Daniel Lichten-
stein som ”knäckte koden” hur man 
istället kan tolka de artefakter som 
uppstår i pleura och i lungan vid olika 
patologier. De huvudsakliga artefakter-
na att hålla reda på är rörelseartefakten 
som uppstår i glidningen mellan pleura 
viscerale och parietale, lung-sliding – 
samt s.k. A-linjer och B-linjer. A-lin-
jerna är reverberationer som uppstår 
i pleuralinjen och avbildas som hori-
sontella vita linjer på ultraljudsbilden. 
B-linjerna uppstår också i pleuralinjen 
men är vertikala vita linjer som rör sig i 
takt med lungans rörelser. B-linjerna är 
associerade med ökad förekomst av in-
terstitiell vätska. Ett generellt mönster 
av B-linjer överallt på båda lungorna 
kan exempelvis ses vid inkompenserad 
hjärtsvikt och TRALI, medan B-linjer 
lokaliserat till en lob exempelvis kan 
ses tidigt vid en lobär pneumoni. Ett 
dynamiskt, spritt mönster av B-linjer 
över båda lungorna kan ses vid ALI/
ARDS.

Avsaknad av vissa artefakter kan ock-
så användas diagnostiskt. När en patient 
drabbas av svår dyspné och B-linjer in-
te ses på lungorna är det osannolikt att 
patienten lider av inkompenserad hjärt-
svikt. Om istället lung-sliding saknas 
anteriort på en lunga kan det bero på att 
luft har lagt sig mellan pleurabladen, 
dvs. pneumothorax.

När luftmängden i lungvävnaden 
minskar kommer den att mer och mer 
likna de solida organen, detta brukar 
kallas att lungan ”hepatiseras”. Om 
vätska fyller ut bronkiolerna i en lob 
vid t.ex. en purulent pneumoni bildas 
ett ”bronkogram” där vätskan avbildas 
mörk och resterande lungvävnaden är 
”hepatiserad”. Atelektaser avbildas ock-
så som ”hepatiserad” vävnad, där luft 
som fångats kvar av avstängda bronkio-
ler avbildas som vita spridda fläckar. En 
inflammatorisk process i pleura får den 
att se ojämn och ”knölig” ut. 

Andreas använder lungultraljud i sitt 
dagliga rondarbete på thorax-IVA som 
en förlängning av den kliniska undersök-
ningen, och menar att han i många fall 
kan låta bli att rutinmässigt undersöka 
patienterna med slätröntgen. Dock ville 
han inte gå så långt att det ena skulle er-
sätta det andra.

Hur ska anestesiologen
lära sig ultraljud?
Niklas Jonsson, ANOPIVA Karolinska

Niklas talade om hur vi i svensk anestesi 
och intensivvård ska klara att utbilda vå-
ra 1.700 specialister i det som populärt 
kallas fokuserat ultraljud eller point-of-
care ultrasound (POCUS). Andra län-
der ligger något före oss; Danmark har 
fokuserat ultraljud som en del av ST-ut-
bildningen och i Australien har det fun-
nits kurser sedan 2004 (att jämföras med 
Sverige, där första kursen startade 2011).

Frågeställningarna i fokuserat ultra-
ljud är oftast binära och relevanta för 
den omedelbart förestående kliniska 
situationen, vare sig man tittar på hjär-
tat, lungorna eller buken. Detta sätt att 
använda ultraljudet ska inte och kan inte 
jämföras med kardiologens, fysiologens 
eller radiologens ultraljud. Förmågan att 
sätta in svaret i en klinisk kontext och 
bedöma fysiologiska skeenden är minst 
lika viktig som förmågan att utföra ultra-
ljudet. En erfaren anestesiolog får därför 
en relativt brant inlärningskurva för att 
uppnå basal nivå av fokuserat ultraljud. 
De internationella riktlinjerna för den 
utbildning som krävs för att uppnå ba-
sal nivå harmoniserar med det sätt vi lär 
ut ultraljud på ANOPIVA-kliniken på 
Karolinska, Solna, nämligen en intro-
duktionskurs med 10 timmar teori och 8 
timmar praktik på friska markörer. Vårt 
eget kursmaterial ligger öppet på www.
hemodynamik.se, så att kursdeltagare 
och andra kan läsa på och repetera kurs-
materialet när det passar.

Efter introduktionskursen ska 30 un-
dersökningar på hjärta och 20 vardera av 
övriga modaliteter utföras på patienter. 
Tillgång till en ultraljudsapparat på kli-
niken är förstås en förutsättning. För att 
passa vårt arbetssätt bör den kunna gå på 
batteri och kunna starta snabbt. Alla un-
dersökningar ska bedömas och diskuteras 
i sin kliniska kontext med en handledare. 
Finns ingen handledare på den egna kli-
niken bör man anstränga sig för att hitta 
en handledare på någon annan klinik på 
sjukhuset. Att upprätta samarbeten över 
klinikgränserna är av vikt för att få ut-
veckling både kort- och långsiktigt. På de 
sjukhus där det inte går att uppbringa nå-
gon handledare kan det vara befogat med 
randutbildning på annat sjukhus. Till viss 
del kan användandet av en e-loggbok 
möjliggöra bedömning av en handledare 

på ett annat sjukhus, i första hand den fa-
kultet som anordnade introduktionskur-
sen. Tekniskt är det möjligt att skicka en 
(avidentifierad) ultraljudsundersökning 
till en handledare på annan ort, och stu-
dier av distanshandledning via video-
samtal visar goda resultat!

Möjlighet att lagra undersökningar ut-
anför ultraljudsapparaten i ett s.k. bild-
hanteringssystem gör det lättare att ord-
na undervisningsronder, be någon annan 
granska undersökningen, analysera i 
efterhand, samt följa och överrapportera 
ett kliniskt förlopp, och är absolut nöd-
vändigt om man ska bedriva forskning.

Konklusion: Fokuserat ultraljud är ett 
nytt och viktigt verktyg för klinikern. En 
enhetlig utbildning för att uppnå basal 
kunskapsnivå förordas. De enskilda kli-
nikerna bör lägga krut på att knyta till sig 
handledare, skaffa lämpliga ultraljuds-
apparater och ett fungerande bildhante-
ringssystem. 
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I samband med årets SFAI-vecka ar-
rangerade Ung i SFAI traditionsenligt en 
programpunkt i symposieform, vilken i 
år hade temat skärningspunkten juridik 
och medicin. I den namnkunniga pane-
len var vi mycket glada att se represen-
tation från såväl den juridiska världen 
som den fackliga, och inte minst från vår 
egen anestesiologiska tillvaro.

Diskussionen rör ämnen vi som medi-
cinare inte säkert kan orientera oss i – 
en osäkerhet om hur den straffrättsliga 
världen egentligen kan och ska tolka vår 
verksamhet. Och trots de friande domar 
som blivit utgången i uppmärksammade 
rättsfall med läkare, lämnas flera frågor 
obesvarade. Vad handlar egentligen rätts-
systemet om, och hur ska vi orientera oss?

Madeleine Leijonhufvud, profes-
sor emerita i Straffrätt vid Stockholms 
Universitet, diskuterade kring begrep-
pet ansvarsfrihetsgrund och hur mycket 
kunskap om sjukvården som egentligen 
finns eller inte finns hos dömande instan-
ser. I detta fall är även den juridiska sy-
nen på jävsbegreppet intressant, då den 
kan tolkas som att en jurist behöver vara 
som ett blankt blad utan djupare kun-
skaper om ämnet, för att inte betraktas 
som jävig. Det verkar ändå klart att vår 
profession behöver arbeta tydligare med 
detta och starkare bidra till diskussionen 
om ansvarsfrihetsgrund och i längden en 
möjlig lagändring. (Se även Madeleine 
Leijonhufvuds inlägg i debatten i detta 
nummer av SFAI-tidningen).

Anna Stenberg, chefsjurist på IVO, 

talade bland annat om det förebyggan-
de arbetet och en lärande miljö, där vi 
kan lära oss av våra misstag. Hon infor-
merade även om IVO:s skyldighet att 
anmäla till HSAN eller polismyndighet, 
när vissa omständigheter föreligger. Det 
finns ett påbörjat arbete med de sedan 
2013 instiftade Vårdåklagarna, där IVO 
även kan fylla en vägledande funktion. 
IVO har också en skyldighet att agera 
vid missförhållanden, och har en viktig 
uppgift i tillsynsarbetet för att bidra till 
en säkrare vård och omsorg.

Vi fick därefter höra Heidi Stensmy-
ren, ordförande i Sveriges Läkarförbund, 
tillika anestesiolog, tala kring vilka möj-
ligheter det finns till fackligt stöd i hän-
delse av anmälan. Den som blir anmäld 
kan alltid kontakta Läkarförbundets 
medlemsrådgivning, och i allmänhet 
hanteras ärenden av en lokalförening. 
Läkarförbundet kan förmedla kontakt 
med särskild jurist, men det kan vara 
värt att nämna att civilrättsliga ärenden 
inte alltid kan eller ska drivas av Läkar-
förbundet. Dock finns hos Läkarförbun-
det jurister med erfarenhet från liknande 
frågor, och det är av vikt att handlägg-
ningen anpassas från fall till fall. Läkar-
förbundet kan också förmedla kontakt 
med olika specialistföreningars konsult-
läkare gällande uttalanden i specifika 
fall.  Heidi Stensmyren var noggrann att 
påpeka att det finns en stark sekretess 
inom Läkarförbundet gällande dessa 
frågor – anmälningsfallen hanteras av 
en liten grupp och kännedom om de in-

blandades identitet avgränsas till denna. 
Det kan därför vara inte bara olämpligt, 
utan omöjligt att som ordförande uttala 
sig om enskilda fall.

Vi fick också höra erfarenheter från 
ett autentiskt fall, då kollegan Viveka 
Lindén, överläkare och docent vid Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala, talade om 
den långa process hon genomgick efter 
en åtalsanmälan som slutade i en friande 
dom i rätten. Med en blick framåt kan 
vi lära oss att tala starkare och tydliga-
re med varandra vid liknande händel-
ser, även om de är ovanliga, samt att det 
kollegiala stödet kan vara ovärderligt. I 
detta har även arbetsgivaren en mycket 
viktig roll, att stödja sina medarbetare.

Det är Ung i SFAI:s förhoppning att 
vi alla kan arbeta för att stärka våra kun-
skaper vad gäller rättsläget, och att dis-
kussionen framgent tas upp såväl kring 
fikabord som på arbetsplatsträffar. Som 
unga kollegor i världens bästa yrke vill vi 
gärna gå mot en framtid där konflikthan-
tering och arbetsgivarstöd kan aktiveras 
direkt när, och inte om, något händer.

Vi uppmuntrar våra arbetsgivare att av-
sätta tid för utbildning och information, 
och att SFAI och läkarkåren fortsätt-
ningsvis arbetar för ett klimat där vi kan 
lära av våra misstag och stödja varandra 
när de inträffar, samt i förlängningen 
verka för den lagändring som behövs för 
att tillvarata våra patienters rättighet till 
adekvat vård i livets slutskede.

Nästa år tänker vi tala om opinions-
bildning. Väl mött i Karlstad 2016! 

Referat från Ung i SFAI:s symposium under SFAI-mötet 2015:

Brott och straff
– från HSAN till tjosan?

&
Sanna Dahl
för Ung i SFAI

 Henni Matikainen
för Ung i SFAI
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Under SFAI-veckan i Stockholm nyligen 
deltog jag i ett seminarium med rubriken 
Brott och straff – från HSAN till Tjo-
san? Jag förmodar att rubriken skulle 
markera, att det är en del som är oklart 
när det gäller ansvar i vården.

Som jurist med straffrätt som specialitet 
hade jag anledning att se närmare på det 
straffhot som man arbetar under i sjuk-
vården, och inte minst som anestesi- och 
intensivvårdsläkare – ett straffhot som 
under senare år konkretiserats i fall som 
åtalet mot den s.k. barnläkaren på Astrid 
Lindgrens sjukhus. Som potentiell pa-
tient i vården har jag haft anledning att 
undra om händelser som dessa har gjort 
vårdpersonal försiktigare, så att angelä-
gen smärtlindring inte alltid ges. Det vo-
re i så fall inte märkligt. Den pärs som 
barnläkaren genomled innan hon äntli-
gen frikändes i domstol vill ingen riskera 
att utsättas för.

Vad kan man då göra för att ni alla som 
arbetar med svårt sjuka patienter och 
ständigt måste fatta svåra beslut ska få 
ett rimligt skydd för ert livsnödvändiga 
jobb? Jag har ett förslag, som naturligt-
vis inte eliminerar alla svårigheter, men 
som jag menar är ett minimikrav som 
kåren bör driva.

Det förslaget har jag framfört i olika 
sammanhang – ibland tillsammans med 
professorn i medicinsk etik Niels Lynöe 
– bland annat på DN Debatt 12/9 2011 
och SvD Brännpunkt 15/10 2012. Lä-
kartidningen skrev 23/10 2012 om det 
brev som Lynöe och jag skrivit till Sta-
tens Medicinsk-Etiska Råd, SMER, om 
behovet av en tydlig ansvarsfrihetsgrund 
i brottsbalken, där vi speciellt pekade på 
behovet att en läkare ska kunna lova sin 
patient att få somna in med sederings-
terapi, om hon eller han upplever out-

härdligt lidande och inget annat hjälper. 
Just för vård i livets slutskede ser jag 

ett speciellt behov av att ”säkra” en läkare 
rättsligt, då han eller hon faktiskt lever upp 
till kravet i Socialstyrelsens år 2011 utgiv-
na handbok Om att ge eller inte ge livs-
uppehållande behandling, under rubriken 
Palliativ sedering (s. 43): ”Om dosen av 
lugnande och ångestdämpande läkemedel 
behöver ökas för att nå målet, ett minskat 
lidande för patienten, kan det utgöra god 
och säker vård för en döende patient, även 
när läkemedelstillförseln i sig bidrar till en 
försvagning av de livsuppehållande funk-
tionerna. Syftet med behandlingen ska va-
ra att lindra patientens symptom.”

Det brukar inom vården ibland sägas 
att det avgörande är syftet (som ska vara 
att lindra, inte att döda), och det är rätt 
och riktigt och stämmer väl med svensk 
hållning att aktiv dödshjälp inte är till-
låten. Men straffrättsligt är detta inte 
tillräckligt som skydd mot obefogade 
ingrepp från polis och åklagare. Straff-
buden om mord, dråp och misshandel 
förutsätter inte styrkt syfte att döda res-
pektive skada, utan bara det som kallas 
”likgiltighetsuppsåt”, dvs. att den som 
handlade – här läkaren – misstänkte att 
patientens liv skulle förkortas, och att 
detta inte för henne eller honom utgjorde 
ett skäl att avstå från tillförseln.

Vad jag efterlyser är en tydlig regel i 
brottsbalkens kapitel om s.k. ansvarsfri-
hetsgrunder, vid sidan av de regler som 
finns där om handlingar i nödvärn och 

nöd och om polisers våldsanvändning. 
En regel som säger att handlingar och 
underlåtenhet i vården, som sker i en-
lighet med vetenskap och beprövad er-
farenhet, inte är brott. En sådan ansvars-
frihetsgrund anses idag finnas, utan stöd 
i lag. Men varför ska polisen ha stöd av 
lag i sin yrkesutövning, men inte läkare 
och annan sjukvårdspersonal?

Jag menar också att en sådan ansvarsfri-
hetsregel är väl motiverad som ”uppfölj-
ning” av den bestämmelse i 6 kap. 1 § pa-
tientsäkerhetslagen (2010:659) som säger:

”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska 
utföra sitt arbete i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Där, och i en ansvarsfrihetsregel enligt 
förslaget, handlar det om sjukvårdens 
aktuella ”state of the art”, och när man 
i det rättsliga systemet får anledning att 
undersöka om ett straffbart fel har be-
gåtts i vården, blir det självklart att det 
är hos just den aktuella specialiteten som 
svaret ska sökas. I det s.k. barnläkarfallet 
skulle det varit uppenbart att en rättslä-
karens bedömning inte kunde räcka, om 
vederbörande saknade kunskap om hur 
neonatalvården går till.

Jag ser det som en uppgift för profes-
sionen att driva ett krav på lagstiftning 
som stöd för en verksamhet, som blir 
alltmer öppen för kritik och ifrågasättan-
de från en allt mindre auktoritetstroende 
allmänhet. Men även patientföreningar 
borde ha intresse av frågan. Vi är alla 
beroende av att läkarkåren vågar ge den 
behandling vi behöver, inte minst då vi 
drabbas av outhärdligt fysiskt (eller exis-
tentiellt) lidande. Som en effekt av detta 
skulle förmodligen också rösterna för att 
införa aktiv dödshjälp förlora i styrka.  

Men framför allt skulle det vara ett 
viktigt steg mot ett rimligt skydd mot 
ännu fler ”barnläkarfall”. 

Debatt:

Inför en
ansvarsfrihetsregel!

Av Madeleine Leijonhufvud, Professor em. i straffrätt
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Glädjande nog deltog ungefär 150 per-
soner på SFAI-symposiet 23 september 
med tema kvalitetsregister: ”Hur går det 
för våra patienter? – Registerdata bidrar 
till bättre vård!”

Gunnar Enlund och Michelle Chew, SPOR:s styrelse.

SPOR:s styrelse representerades av 
Gunnar Enlund som presenterade nu-
lägesdata från SPOR, och av Michelle 
Chew som redovisade en validerings-
studie från den nystartade postoperativa 
komplikationsregistreringen.

Den 19 september hade 274.231 regi-
streringar kommit in till SPOR och under 
2015 blev SPOR godkänt som ett äkta 
kvalitetsregister i SKL:s ögon. Gunnar 
redovisade ett stort antal data som kan 
utvinnas från SPOR, bl.a. operationstider, 

Svenskt PeriOperativt Register (SPOR)

– rapport från SFAI-mötet 2015
Av Sophie Lindgren, Anopiva Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, för SPOR:s styrelse

Bild 1: Andel patienter per kodat sjukhus, där 
operationen påbörjas inom angivna tidsinter-
vall från tidpunkt från operationsanmälan, 
när prioritetsgraden angivits till ”Omedelbar 
operation”. Grönt = inom 30 minuter.

Bild 2: 30-dagars mortalitet för respektive angiven ASA-klass
för samtliga behandlingstillfällen (riket).

Bild 3: Mortalitet efter 4622 höftfrakturoperationer i hela riket. En högre mortalitet (röda siff-
ror) ses hos de patienter som opereras inom 48 timmar jämfört med de som opereras inom 12 
timmar efter op-anmälan.

”20-i-topp” på egna enheten, frekvens fel-
registreringar, total mortalitet, 30-dagars 
mortalitet, 30-dagars mortalitet för olika 
ASA-klasser, följsamhet att ange akut 
prioriteringsgrad, andel akuta ingrepp 
baserat på medicinsk prioritering och hu-
ruvida prioriteringsmålet på ur-akuta och 
akuta ingrepp uppnås (Bild 1).

Vid anmälan av akut ingrepp inom 2 
timmar startar hela 40 % av operationer-
na efter 2 timmar och 10 % sker efter 
6 timmar (riket). Vid anmälan av akut 

ingrepp inom 6 timmar startar 36 % av 
operationerna efter 6 timmar och 3 % 
sker 24 timmar efter operationsanmälan! 
En mycket stor andel av jouroperationer-
na, hela 40 %, sker sen kväll och natt. 
Bland de 4.622 registrerade höftfraktur-
operationerna sågs en högre mortalitet 
i den patientgrupp som opereras inom 
48 timmar, jämfört med den grupp som 
opereras inom 12 timmar (Bild 3).

Snart kan även de deltagande kliniker-
na få gårdagens utfall och veckans utfall 



  SFAI-Tidningen  4-2015 201

direkt via mail eller sms, dvs. data om 
antal operationer, operationstider, by-
testider, strykningar, avvikelser/kompli-
kationer, mortalitet och hur målen för 
dagen/veckan uppnåddes. Data ska pre-
senteras som lättöverskådliga diagram 
(Bild 4). Även data om högsta postope-
rativa smärta och andel PONV under da-
gen/veckan ingår i denna rapportering.

Uppföljning och rapportering av data 
från tiden efter det att patienten lämnat 
den postoperativa enheten ska också 
ske. Just nu håller SPOR på att utveckla 
en app för patienter, där de 2-4 veckor 
efter sin anestesi och operation kan be-
svara ett 20-tal frågor om hur vårdtiden 
upplevdes och om de drabbats av kom-
plikationer. Svaren på frågeformuläret 
skickas via appen till SPOR:s server och 
återkopplas till respektive enhet.

Michelle Chew presenterade en vali-
deringsstudie från ett antal enheter riket 
runt av den s.k. PAKUVA-listan, dvs. 
de postoperativa komplikationer som 
ska registreras. Valideringen visade en 
betydande andel oregistrerade poster/
saknade dataregistreringar på patienter-

na. Runt 50 % av vårdtillfällena hade av-
vikelser/komplikationer och ca 40 % av 
dessa hade haft betydelse för vårdförlop-
pet (UVA + vårdavdelning) – därav hade 
ca 12 % haft betydelse för fortsatt vård! 
Studien visar således på en hög kompli-
kationsfrekvens, där en stor andel av de 
postoperativa komplikationerna hade be-
tydelse för hela vårdförloppet.

Tyvärr saknades många registeringar, 
men resultatet av denna studie visar med 
klarhet hur oerhört viktig denna kompli-
kationsregistering är. Det stora antalet 
saknade registeringar kan tyda på en stor 
omedvetenhet om den enorma betydel-
sen av den postoperativa vårdens kvalitet 
för utgången av hela vårdförloppet. Här 
finns det stor anledning att gräva djupt i 
våra anestesiologiska samveten och kan-
ske förändra vår syn på bemanning och 
närvaro på våra postoperativa avdelning-
ar. Vi måste ta hem Michelles budskap 
till våra kliniker, att börja mäta de posto-
perativa komplikationerna, eftersom det 
kan ge en betydande kvalitetshöjning på 
hela förloppet! 

Hoppa i era skor och gå med i SPOR!
Nästa användarmöte är den 13/11 i Stockholm.

Anmäl er på www.periop.se!!

Bild 4: Exempel på hur ”Gårdagens rapport” kan komma att se ut.

Välkomna till
SFAI-veckan 2016!

Återigen vecka 38,
21-23 September

Följ förberedelserna i vår
App (iOS och Android),

eller på

Facebook.com/
sfaiveckan2016
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Den 22 september avhölls SFAI:s års-
möte, där ny styrelse valdes (fyra nya 
ledamöter invaldes, och fyra tidigare 
avtackades). Årsberättelsen föredrogs i 
korthet, och den återfinns i sin helhet på 
www.sfai.se/sfai/verksamhetsberattel-
ser/. Där kan man läsa om föreningens 
omfattande och breda verksamhet under 
året som gått.  

Ny styrelse för SFAI 2015-16
Martin Holmer*,
ordförande, Jönköping, 3 år (2015)
Anna Oscarsson-Tibblin,
vice ordförande, Linköping, 3 år (2013)
Miklòs Lipcsey*,
vetenskaplig sekreterare,
Uppsala, 3 år (2015)
Jan Wernerman*,
skattmästare, Stockholm, 3 år (2015)
Olof Ekre,
redaktör, Trollhättan, 3 år (2014)
Lill Bergenzaun,
Stockholm, 1 år (2013)
Mattias Schindele,
Östersund, 1 år (2013)

I direkt anslutning till SFAI-veckan an-
ordnades ett av årets två verksamhets-
chefsmöten. Det bevistades av ca 35 del-
tagare.

Då verksamhetschef och medicinskt 
ledningsansvarig i allt större frekvens 
inte sammanfaller har kretsen av kallade 
till detta möte vidgats, så att såväl verk-
samhetschefer som medicinskt lednings-

ansvariga eller motsvarande är kallade.
Första delen av mötet, som timade un-

der sena eftermiddagen den 23 septem-
ber, utgjordes huvudsakligen informa-
tion från SIR och SPOR.

Den 24 september avhandlades
följande punkter:
ST-utbildning enligt ny författning 

SoSFS 2015:8. Denna gäller alla med lä-
karlegitimation efter 1 maj 2015. Myck-
et är som tidigare, men nytt är bl.a. krav 
på extern granskning (såsom SPUR) av 
utbildande kliniker minst vart femte år.

Avseende specialanestesi-placering är 
det numera krav på ett specialanestesi-
område – dock ej längre begränsat till 
barn-thorax-neuro, utan andra special-

SFAI:s Verksamhetschefsmöte 
23–24 september 2015
Av Olof Ekre, redaktör SFAI-tidningen

Årsmöte under SFAI-veckan 
september 2015

Carolina Samuelsson-Lindberg,
Malmö/Lund, 1 år (2014)
Owain Thomas,
Lund, 1 år (2015)
Erik von Oelreich*,
representant för Ung i SFAI, Stockholm 
(redan vald av UiS), 2 år (2015)
Alexey Dolinin,
Malmö/Lund, i egenskap av ordförande i 
KVAST ständigt adjungerad
till styrelsen.

Ledamöter markerade med * är nya 
i styrelsen. En närmare presentation av 
respektive person återfinns i slutet av 
tidningen!

Avgående styrelsemedlemmar tacka-
des för allt utfört arbete och fantastiskt 
engagemang: Michael Haney, avgåen-
de ordförande; Per Nellgård, avgående 
skattmästare; Helena Odenstedt-Herges, 
avgående vetenskaplig sekreterare; och 
Cecilia Escher, avgående övrig ledamot. 

SFAI:s styrelse
2015-16.
Fr.v.: Erik von Oel-
reich, Miklòs Lipcsey, 
Mattias Schindele, 
Owain Thomas, Anna 
Oscarsson-Tibblin, 
Lill Bergenzaun, 
Carolina Samuels-
son-Lindberg, Olof 
Ekre, Martin Holmer, 
Alexey Dolinin.
Saknas på bilden:
Jan Wernerman.
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områden kan tillgodoräknas. Det finns 
inte heller längre något krav på placering 
i icke-anestesi-verksamhet.

Den nya utbildningsboken för Aneste-
si och Intensivvård är under bearbetning, 
beräknas klar under början av 2016.

(Den uppmärksamme SFAI-tidnings-
läsaren vet att den nya ST-utbildningen 
varit föremål för tre artiklar, varav den 
senaste återfinns i detta nummer!)

Rapport från KVAST
Det rapporterades att dokument angå-
ende sidoutbildning nu finns på SFAI:s 
hemsida. Andra specialiteters behov av 
placering inom anestesi och intensivvård 
kan bli ett problem; ofta har man formu-
lerat för höga målsättningar (”behärs-
ka”) som ska uppnås på kort tid. Det är 
problematiskt om andra specialiteter gör 
ensidiga målbeskrivningar, där vi sedan 
inte kan intyga att de uppnås – vi behö-
ver utgå från vad vi kan erbjuda inom 
rimlig tjänstgöringstid. Trängsel/undan-
trängningseffekter kan annars uppstå, 
framförallt inom intensivvården. Särskilt 
angeläget att beakta är målbeskrivning-
en avseende akutläkarspecialiteten som 
tar form nu.

Bakjoursackreditering
och bakjoursskola
Flera andra specialiteter har detta redan, 
t.ex. Svensk Kirurgisk Förening. Kra-
ven för bakjourskompetens är hos dem 
specialistkompetens sedan minst tre år, 
genomgången ATLS-kurs, ett antal an-
dra kurser på bakjoursnivå, någon form 
av ledarskapskurs, samt intyg från verk-
samhetschef avseende kompetensen för 
den klinik där man är verksam. Kirur-
gerna har bakjoursskola omfattande tolv 
dagar.

Förslaget för anestesi/intensivvård för 
ackreditering av SFAI skulle vara lik-
nande; Specialist sedan 3 år, ATLS och 
kurser på bakjoursnivå – t.ex. bakjours-
skola. Behovet av kompletterande tjänst-
göring på t.ex. universitetsklinik får av-
göras individuellt.

Målgruppen för bakjoursskola är i för-
sta hand de som ska börja gå bakjour på 
läns-/länsdelssjukhus. Det finns plane-
ring för kurser i Göteborg vecka 40 och 
vecka 47, 2016.

Fortbildning för specialister
Under AT- och ST-utbildningarna är ut-
bildning och mål är väl definierade. Hur 

gör vi för specialister? Många aktiviteter 
finns sedan tidigare, såsom dokumentet 
för Livslångt Lärande etc. Nytt är det 
s.k. Yrkeskvalifikationsdirektivet inom 
EU, som stipulerar behovet av att säker-
ställa bibehållen kompetens. Inom EU 
är det bara Sverige, Malta och Portugal 
som hittills saknat struktur för specialist-
läkarnas fortbildning.

”Fortbildning i dialog” är ett initia-
tiv från Läkarförbundet (SLF) för att 
värdera hur fortbildningen fungerar på 
respektive klinik. Webbenkät finns, och 
möjlighet till testinspektion liknande 
SPUR. Modellen avses ligga under Li-
pus från 2016.

SLF har också gjort en fortbildnings-
rankning, där det blev uselt resultat för 
Anestesi och Intensivvård – sämst re-
sultat avseende ”Transparenta regler för 
extern fortbildning/kurser”.

Läkarsällskapet (SLS) har börjat ar-
beta med fortbildningsfrågan, och kan 
komma att utveckla en kompetensport-
folio-modell.

Nätverk för fortbildning – liknande 
KVAST – är önskvärt för specialisternas 
fortbildning och håller på att bildas. Ett 
önskemål är att utveckla ett core curri-
culum för specialister.

Fortbildningsplanen finns nu som do-
kument/mall på hemsidan. Ett förslag är 
att skapa en idébank på nätet för hur fort-
bildningen kan bedrivas.

Bikupe-diskussion på fortbildnings-
temat – några synpunkter som kom 
fram:
• Målet ska betonas, snarare än aktivite-

terna.
• Ensa ett nationellt dokument som an-

ger målen.
• Att regionala program ackrediteras av 

SFAI.
• Vissa individer fortbildar sig inte – 

vad göra?
• Omvärldsspaning – ta intryck av t.ex. 

Storbritannien.
• Regionala nätverk – kan de kopplas 

till befintliga regionala ST-utbild-
ningsnätverk? Specialister kan skickas 
till ST-utbildningarna och få som sär-
skild roll att ta fram fall till seminarier 
mm.

• UPP-gruppen för fortbildning skulle 
kunna sammanställa ett core curri-
culum angående webbaserat fortbild-
ningsutbud.

• Om nationell modell tas fram måste 
den i så fall vara väldigt generisk.

• Ta fram webbaserat material att till-
godogöra sig inför eventuella refres-
her-kurser vid SFAI-veckan Karlstad.

• Någon form av objektiv poängsättning 
behövs, med nivåkrav för årligt tillgo-
dogörande.

• Delföreningarna skulle kunna sam-
manställa den väsentliga kunskaps-
massan, som ska uppnås inom respek-
tive område.

• Viktigt att hemtagning av kunskap 
sker till hela kollegiet när någon varit 
på utbildning/kurs/kongress.

• Nya LIF-avtalet medför att vi behöver 
ställa rättmätiga krav på finansiering 
av fortbildning.

• En fortbildningskultur behöver ut-
vecklas som betonar individens ansvar 
och drivkraft att arbeta med sin fort-
bildning.

• Ta fram modell för att årligen utsätta 
sig för kollegial granskning i klinisk 
verksamhet.

• Fortbildnings-studierektor bör finnas 
på resp. klinik. En poäng att det inte 
är lönesättande chef. SFAI kan rekom-
mendera men inte ställa krav på en så-
dan funktion nationellt.

• Rankning nationellt av fortbildnings-
kvaliteten på resp. klinik.

UPP-gruppen för fortbildning uttryckte 
avslutningsvis att man önskar namn på 
kontaktpersoner inom respektive klinik.

Rapport från SIS
Det blir inget SSAI-program för Inten-
sivvård med start 2016. Antalet ansök-
ningar till nästa år var för få – 14 varav 
4 från Sverige. Godkänd tentamen före 
antagning krävs numera, vilket gör att 
tröskeln är högre än tidigare. Diskussion 
om detta.

Nätverk för ledare inom Anestesi 
och Intensivvård
Detta har efterfrågats, för att ge råd och 
stöd i det nuvarande, men också vision 
för specialiteten. Hur kan detta organise-
ras – regionalt eller nationellt? Steg ett är 
en uppdaterad e-post-adresslista.

Nästa verksamhetschefsmöte – där 
alltså även ledare (medicinskt lednings-
ansvariga etc.) inbjuds är som brukligt 
sista fredagen i januari 2016, denna gång 
på Arlanda. 
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Människor lever i samverkan, och om 
gruppdynamik har skrivits åtskilliga hyll-
meter, av såväl olika slags expertis som av 
glada amatörtyckare. En grupp formerar 
sig för att lösa en uppgift. Formeringen 
kan vara formell – exempelvis när ett 
militärt förband skapas. Högre grad ger 
befälsrätt över lägre. Det ger å ena sidan 
redan från början klarhet i vem som be-
stämmer. Om chefen å andra sidan inte 
förmår skapa förtroende bland sina under-
lydande, blir nog förbandets effektivitet 
inte särskilt god. Det måhända tydligaste 
militära exemplet kan vara en fartygsbe-
sättning i strid. Där gör fartygschefen ing-
et annat än bestämmer, medan underly-
dande befäl och matroser verkställer order 
– vilket förhoppningsvis leder till att man 
själva överlever och fienden besegras.

Ett annat mig närstående exempel är 
ett operationslag. Kirurgen och narkos-
läkaren står för den högsta behörigheten 
och har övergripande beslutsrätt – men 
om någon av dem inte begriper att öv-
riga medlemmar av operationslaget be-
sitter kunskaper och färdigheter som de 
själva saknar, blir resultatet bedrövligt. 
En ensam läkare, utan kunnig personal 
som bistår honom/henne, får inte mycket 
uträttat. Det extremaste civila exemplet 
kan vara dirigenten – som ”enbart le-
der”. Utan orkester eller kör är dirigen-
ten inget alls, och dirigentens konst är att 
få musiken att låta som hen vill – även 
om samma ensemble för inte så länge se-
dan kan ha framfört samma komposition 
under en annan dirigent, som hade an-
dra idéer. ”Ledarskap är att få någon att 
göra som du vill, för att han vill”, sade 
Dwight D Eisenhower – och någon bätt-
re definition på begreppet ledarskap har 
jag hittills inte lyckats finna.

Andra grupper kommer samman utan 
någon från början utsedd ledare. Där kan 
formeringen ta sin tid, men den sker – 
eller också upplöses gruppen efter en tid. 

I båda fallen gäller att gruppen omfor-
mas varje gång någon lämnar den. ”Vem 
skall nu ta sig an, vad hen gjorde? Hur 
gör vi nu?” Likaså omformas gruppen, 
när den får en ny medlem. Nykomling-
en genomgår processen ”Vill jag tillhöra 
den här gruppen eller ej? Är jag välkom-
men? Vad är min uppgift?” – och grup-
pen genomgår en spegelbild av detta: 
”Vem är det här? Vill vi ha med honom/
henne? Vad skall hen göra?” En del i 
gruppdynamik och ledarskap, där Sveri-
ge verkar vara på efterkälken(?), är av-
tackningen av medarbetare, som slutar.

Vilken chefskurs som helst påtalar den 
stora vikten av att – när en medarbeta-
re slutar av andra skäl än pensionering 
– ta reda på orsaken. Till exempel som 
ett led i ett avvecklingssamtal, så att man 
om möjligt ”skiljs som vänner”. Genom 
åren har jag hört åtskilliga exempel på att 
så inte skett. De två häftigaste är följan-
de: En sjuksköterska, som jobbat inom 
diabetesvård i 25 år, upplevde att om-
fattande förändringar på hennes arbets-
plats helt förstörde arbetsglädjen. Hon 
tog därför kontakt med ett företag, som 
säljer läkemedel för diabetiker. Företa-
get såg naturligtvis en ny medarbetare 
med den bakgrunden som mogen frukt, 
som bara föll rakt ner i deras knä; tacka-
de, tog emot och erbjöd betydligt bättre 
arbetsvillkor än hennes tidigare arbets-
plats gjort under ett kvartssekel. När hon 
kontaktade sin chef och sade upp sig, var 
den enda reaktionen: ”Du har tre måna-
ders uppsägningstid.”(!) Chefen ifråga 

föreföll inte ens fundera på att ställa frå-
gan varför en medarbetare sedan 25 år 
sade upp sig. Sjuksköterskan ifråga hade 
fram till detta samtal haft vissa tvivel om 
hon gjorde rätt – men chefens reaktion 
blåste bort dem direkt!

Det andra exemplet fick jag höra talas 
om nyligen. En man, som jobbat inom 
kriminalvården i 15 år, bestämde sig till 
slut för att göra något helt annat och sade 
upp sig. Varken chefen eller arbetskam-
raterna gjorde något alls – inget avveck-
lingssamtal, inga frågor, ”inte ens en bul-
le”. När den sista dagens arbetspass var 
avklarat, hade han bara att lämna ifrån 
sig nycklarna och gå! Dock fanns det 
några som reagerade; internerna! Några 
av dem grät, andra var förbannade (inte 
på honom, som slutade), och han blev 
t.o.m. erbjuden kontakt, ifall han ”någon 
gång i framtiden behövde en torped”! 
(Han tackade vänligt för omtanken, men 
förklarade att han åtminstone tills vidare 
avstod från den förmånen). Då var detta 
ändå folk som vid tidigare tillfällen varit 
förbannade på honom, och talat om, att 
de ”vet var han bor”. Han hade uppen-
barligen haft ett professionellt förhåll-
ningssätt på sin arbetsplats. 

Att människor idag byter jobb några 
gånger i livet får betraktas som naturligt, 
och ”lärande organisationer” är något av 
en slogan. Det uppenbart att en organi-
sation kan lära mycket, om chefen och 
kollegorna frågar varför någon slutar. 
Handlar det enbart om att hen lyckats 
hitta ett jobb som passar betydligt bättre, 
eller handlar det om vantrivsel? Man kan 
byta till något nytt och bättre eller från 
något befintligt och dåligt. I det senare 
fallet har chefen åtminstone fått indika-
tioner på att något kan behöva göras – 
men det förutsätter rimligen, att samtal 
förts. Slutligen är det väl grundläggande 
hyfs, att under ordnade och positiva for-
mer tacka av en medarbetare! 

Gruppdynamik, ledarskap 
och medarbetare som
går vidare

Av Bror Gårdelöf, Linköping, bror.gardelov@@regionostergotland.se
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European Society of Anaesthesiologists 
(ESA) har sedan några år ett forsknings-
kansli kallat ”Clinical Trial Network” 
(CTN) vars verksamhet syftar till att 
möjliggöra för europeiska anestesiolo-
ger att bedriva stora europeiska multi-
centerstudier. Varje år utlyses ansökan 
för några stora europeiska multicenter-
studier där alla ESA-medlemmar är väl-
komna med sin ansökan. De beviljade 
projekten får då hjälp av ESA med lo-
gistik och sekretariat från ESA-kansliet i 
Bryssel samt ett begränsat anslag för att 
täcka mindre löpande kostnader. Denna 
satsning från ESA är en fantastik möjlig-

het att antingen planera ett projekt till-
sammans med andra europeiska kollegor 
eller att för den enskilda kliniken anmäla 
ett intresse av att delta i multicenterstu-
dier. Deltagande i studien kan dessutom 
i många fall vara ett utmärkt ST-projekt 
och en forskningsintroduktion. Vi vet se-
dan EuSOS-studien [1], som också var 
en ESA-sponsrad studie, att Sverige har 
en av de lägsta postoperativa mortalitets-
siffrorna efter kirurgi i Europa, men hur 
står det till med komplikationerna? 

I en andra artiklar härintill presente-
rar vi två ESA-sponsrade studier, som 
startat helt eller delvis på svenskt ini-

tiativ och med svensk representation i 
styrgrupperna; den nyligen avslutade 
POPULAR-studien samt EPiMAP, som 
kommer att starta i januari 2016. 

 
Referenser: 

1. Pearse RM, Moreno RP, Bauer P, Pelosi P, Met-
nitz P, Spies C, Vallet B, Vincent JL, Hoeft A, 
Rhodes A; European Surgical Outcomes Study 
(EuSOS) group for the Trials groups of the Eu-
ropean Society of Intensive Care Medicine and 
the European Society of Anaesthesiology. Mor-
tality after surgery in Europe: a 7 day cohort 
study. Lancet. 2012 Sep 22;380(9847):1059-
65.

ESA-sponsrade multicenterstudier
– en möjlighet för Sverige!
Av Malin Jonsson Fagerlund, Anil Gupta och Lars I Eriksson
ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

SVERIGE BEHÖVER
DIG. ÄVEN I MALI. 
Just nu söker vi bland
annat anestesiologer. 

Alla svenska soldater och sjömän har rätt till god vård oavsett 
var de befinner sig. Därför behövs du och dina erfarenheter för 
vårt arbete, både nationellt och internationellt. Som läkare i 
Försvarsmakten arbetar du brett inom din specialitet tillsammans 
med andra mycket kompetenta medarbetare. Hos oss kommer 
du att utvecklas, både professionellt men också som människa 
samtidigt som du gör en insats. 

Välkommen att läsa mer och söka tjänsterna på  
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/
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POPULAR (POstanaesthesia PULmona-
ry complications After the use of muscle 
Relaxants in Europe: an International 
Prospective Cohort Multicentre Observa-
tional Study) är en ESA-sponsrad euro-
peisk multicenterstudie med huvudsyfte 
att kartlägga om användning av muskel-
relaxantia påverkar andelen postoperativa 
lungkomplikationer.

Det är väl känt att restkurarisering ef-
ter användandet av muskelrelaxantia, de-
finerat som Train-of-Four (TOF) <90 %, 
påverkar andningssystemet genom in-
teraktion med perifer andningsreglering 
och svalgfunktion, samt en ökad risk för 
övre luftvägsobstruktion. Det var dessa 
observationer som för cirka 15 år sedan 
låg till grund för att ändra TOF-ratio från 
70 % till 90 % som gränsvärde för sä-
ker extubation. Sedan dess har det kom-
mit en rad mindre studier som visar att 
restkuraristering fortfarande är vanligt. 
Vidare är det större risk att råka ut för 
ett luftvägs/hypoxi-tillbud direkt post-
operativt om man är restkurariserad, och 
risken för lungkomplikationer är ökad 
vid ett inkorrekt användande av muskel-
relaxantia. Fortfarande saknas dock en 
prospektiv multicenterstudie som under-
söker hur användandet av muskelrelax-

antia påverkar risken för postoperativa 
lungkomplikationer.

Mot bakgrund av detta designades 
POPULAR, med primärt mål att stude-
ra om användandet av muskelrelaxantia 
påverkar risken för postoperativa lung-
komplikationer. Studien kommer att be-
lysa effekten av olika muskelrelaxantia, 
användandet av neuromuskulär monito-
rering samt effekter av reversering [1].

POPULAR är en prospektiv obser-
vationsstudie där man under två veckor 
studerat vuxna patienter som genomgått 
elektiv respektive akut kirurgi.  Använ-
dande av muskelrelaxantia, reverserings-
medel och neuromuskulär monitorering, 
samt co-morbiditet och perioperativt 
förlopp med fokus på lungkomplikatio-
ner har registrerats. Patienterna följdes 
därefter upp direkt postoperativt, samt 
vid ett tillfälle i samband med utskriv-
ning från sjukhus eller t.o.m. postopera-
tiv dag 28.

Mer än 21.000 europeiska patienter 
från 210 olika medicinska centra i Eu-
ropa har inkluderats mellan juli 2014 
och april 2015. Sverige står sig väl med 
nästan 1.200 rekryterade patienter och 
är det land som rekryterat flest patienter 
per capita, vilket känns mycket roligt!

Ett stort tack till alla medarbetare 
vid deltagande sjukhus i Sverige; Cen-
tralsjukhuset i Kristianstad, Skånes 
Universitetssjukhus Lund, Södra Älvs-
borgs Sjukhus i Borås, NU-sjukvården 
i Trollhättan/Uddevalla, Södersjukhuset 
AB, Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna, Akademiska sjukhuset i Uppsa-
la, Centralsjukhuset i Karlstad, Opera-
tionscentrum Sundsvalls sjukhus samt 
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. 
Ett extra stort tack till alla ST-läkare som 
engagerat sig i POPULAR inom ramen 
för minst sju ST-projekt!

Just nu pågår kontroll av inmatad data 
samt statistisk bearbetning. Resultaten 
av studien kommer förhoppningsvis att 
kunna presenteras under hösten 2016. Se 
även www.esahq.org/POPULAR. 

Referens:

1. Jonsson Fagerlund M, Fink H, Baumüller E, 
Ulm K, Hollmann M, Meistelman C, Hunter J, 
Leva B, Damster S, Eriksson LI, Blobner M. 
Postanaesthesia pulmonary complications af-
ter use of muscle relaxants in Europe (POPU-
LAR); study protocol for a prospective obser-
vational multicentre study within Europe. Eur J 
Anaesth, In Press.

POPULAR
– tack för ett mycket bra svenskt deltagande!

Av Malin Jonsson Fagerlund, Docent, Överläkare, nationell koordinator samt medlem i styrgruppen, och 
Lars I Eriksson, Professor, Överläkare, medlem i styrgruppen.
Båda ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
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European Practices in the Management 
of Accidental dural Puncture in Obste-
trics: European prospective multicentre 
observational audit to MAP out cur-
rent practices in the management of pa-
tients who had accidental dural puncture 
during EPIdural insertion.

Epidural analgesi (EDA) är en effektiv 
metod för att lindra förlossningssmärta 
[1]. Enligt Socialstyrelsens databas får 
ca 50 % av förstföderskor och 20 % av 
omföderskor EDA i samband med för-
lossningen [2]. Accidentell durapunktion 
(ADP) är en känd komplikation till EDA 
med en frekvens på ca 1 %, vilket inne-
bär att uppemot 400 födande kvinnor år-
ligen råkar ut för denna komplikation i 
Sverige [3]. Motsvarande siffra för hela 
Europa beräknas vara 10 000 kvinnor/
år. Av dessa patienter utvecklar ca 80 % 
Postdural Puncture Headache (PDPH) 
[3]. PDPH definieras som lägesberoende 
huvudvärk som försämras i sittande/stå-
ende och markant förbättras i horison-
tellt läge. Vanliga associerade symtom 
kan vara smärta i nacken (meningism), 
illamående, kräkning, hörselstörningar, 
visuella symtom mm.

Den bakomliggande patofysiologiska 
mekanismen är inte säkerställd. Vad som 
är säkert är att liquorläckage uppstår 
efter ADP, med åtföljande intrakraniell 
hypotension [4]. Det finns ett flertal hy-
poteser om att denna intrakraniella hypo-
tension leder till dragning av smärtkäns-
liga strukturer, frisättning av adenosin, 
substans P etc., vilket i sin tur kan leda 
till lägesberoende huvudvärk [5].

Diagnostiken är främst klinisk, delvis 
baserad på exklusion av differentialdiag-
nostiska tillstånd som främst innefattar 
allvarliga cerebrala händelser (blödning, 
trombos och tumörsjukdomar), obste-
triska tillstånd såsom preklampsi, samt 
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andra sorters huvudvärk (migrän, spän-
ningshuvudvärk, koffeinabstinens och 
dehydrering) [6].

Behandlingen kan enklast delas in 
i invasiva och noninvasiva (rehydre-
ring, koffein, sängläge, smärtlindrande 
medi cinering) [7]; de senare på sin höjd 
symtomlindrande, men skapar tid och 
möjlighet för behandlande läkare att 
utesluta andra orsaker till huvudvärken 
och bedöma behovet av interventionell 
behandling.

I en nyligen publicerad Cochrane-rap-
port har man inkluderat en del studier 
som eventuellt påvisar positiva effek-
ter av cosyntropin, pregabalin och su-
matriptan [8]. Dessa resultat behöver 
bekräftas med större randomiserade 
studier innan en generell acceptans för 
dessa behandlingsmetoder kan godtas. 
Den hittills enda effektiva och evidens-
baserade behandlingen är epidural blood 
patch (EBP).

Behandling med EBP har störst effekt 
om den erbjuds tidigast ett dygn efter 
ADP och med en blodvolym som in-
te bör överstiga 20 ml [9]. Peach et al 
redovisade komplett remission av hu-
vudvärk hos drygt 30 % av patienterna. 
Om patienter med partiell remission 
av huvudvärk inkluderades var ande-
len förbättrade patienter ca 75 % [9]. I 
händelse av ADP kan patienten erbjudas 
en intrathekal kateter i stället för att an-

lägga en ny EDA [10]. Genom att låta 
den intrathekala katetern sitta kvar i 24 
timmar postpartum har man tidigare trott 
att både incidens och intensitet av PDPH 
minskar [10]. En senare studie av sam-
ma artikelförfattare har visat att metoden 
inte erbjuder någon större fördel i jämfö-
relse med traditionell handläggning vad 
gäller utveckling av PDPH [11].

Det saknas ett nationellt register för 
komplikationer i samband med obste-
trisk regionalanestesi i Sverige. Den 
vetenskapliga evidensen för hur man 
bäst handlägger ADP och PDPH är be-
gränsad. Därför har en projektplan för 
en europeisk prospektiv, observationell 
multicenterstudie utarbetats på Karolin-
ska universitetssjukhuset, Solna. Studien 
syftar till att dels registrera handlägg-
ningsmetoder vid ADP och PDPH och 
dels identifiera riskfaktorer vid miss-
lyckad EBP.

Inklusionskriterier:
1. Alla nyförlösta kvinnor > 18 år som 

drabbats av PDPH efter förloss-
ningsepidural.
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2. Alla nyförlösta kvinnor > 18 år som 
drabbats av PDPH i samband med 
kejsarsnitt där ADP med epiduralnål 
har förekommit.

För att kunna renodla studien behöver 
vi exkludera kvinnor som fått sin ADP 
av spinalnålar. Baserad på tidigare stu-
dier och statistiska beräkningar kommer 
>1.000 patienter att behöva rekryteras.

Studien är godkänd och delvis finan-
sierad av European Society of Anaes-
thesiology, ESA, och för närvarande 
har 22 europeiska länder anslutit sig till 
EPiMAP.

Vi vill med denna korta beskrivning 
dels informera SFAI-tidningens läsare 
om denna europeiska multicenterstudie 
som initierats i Sverige, och dels bjuda 
in anestesikliniker med obstetrisk verk-
samhet med >500 förlossningar/år att 
anmäla sitt intresse till oss via ovanstå-
ende mailadresser. SFAI och SFOAI har 
informerats och lämnat sitt samtycke 
till studien som beräknas starta januari 

2016. Hittills har 12 centra i Sverige an-
mält sitt intresse att delta i studien.

Vi önskar att många svenska aneste-
sikliniker vill delta i EPiMAP och väl-
komnar era registreringar! 
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I förra numret av SFAI-tidningen finns 
första delen av denna artikel, om aneste-
sin i Sverige fram till slutet av 1940-ta-
let, bl.a. om hur pionjärerna mötte visst 
motstånd från kirurgiska kollegor.

Utvecklingen av anestesiområdet vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala kom 
alltså igång relativt sent, först i slutet på 
1940-talet. Det fanns dock kirurgkolle-
gor inom de ”nya” områdena thoraxki-
rurgi (Paul Rudström) och plastikkirurgi 
(Tord Skoog) som var pådrivande, och 
insåg att en bättre kompetens inom anes-
tesin var nödvändig även i Uppsala, för 
att de skulle kunna utveckla sina kirur-
giska områden.

Ett narkosdödsfall på kirurgkliniken 
den 27 maj 1947 förändrade situationen. 
En 12-årig pojke sövdes för ett mindre 
ortopediskt ingrepp, med kloretyl och 
eter på öppen mask, den allmänt använ-
da narkosmetoden vid den tiden. Anes-
tesin sköttes av en oerfaren medicine 
kandidat, som följde de instruktioner för 
narkosen som gavs av operatören, som 
alltid var ansvarig för anestesin. Aneste-
sin blev alltför djup och man förlorade 
kontrollen över den fria luftvägen och 
andningen. Patienten avled. Den tragis-
ka händelsen utreddes av Medicinalsty-
relsen, som i sitt utlåtande 1948 uppma-
nande Akademiska sjukhuset att inrätta 
en läkartjänst inom kirurgkliniken, så att 
anestesier skulle skötas av personal med 
särskild anestesiutbildning. Efter denna 
händelse uppgavs motståndet, och pro-
fessorn i kirurgi, Olle Hultén, kom med 
tiden att stödja den nya utvecklingen.  

Ett annat skäl som har nämnts som 
förklaring till den fördröjda introduktio-
nen av moderniserad anestesi i Uppsala 
sägs vara att Olle Hultén, när han väl ha-
de accepterat den nya utvecklingen, ville 
ha högsta möjliga kompetens för inneha-

varen av en kommande tjänst. Han före-
drog hellre att vänta tills rätt person skul-
le finnas för uppgiften. Det blev bestämt 
vid Direktionens för Akademiska Sjuk-
huset möte i Uppsala den 13 september 
1948 att ”när en för ändamålet lämplig 
person funnes att tillgå, anställa en sär-
skild extra läkare såsom narkosläkare 
vid sjukhuset, i sådan ställning som mot-
svarade vad Läkarförbundet godtagit”. 

Ett resultat av detta blev att en ung 
kvinnlig läkare, med.lic. Iris Skepp-
stedt-Edling (1920–1999), under tiden 
1949–1951 förordnades som extra läka-
re på kirurgkliniken med uppgift att ägna 
sig åt anestesi. Hon var utbildad i Uppsa-
la, och hade en tids vikariat som kirurg 
i Uddevalla som bakgrund. Hon slutade 
efter ett och ett halvt år, då hon kände att 
hennes arbete att introducera nya anes-
tesiprinciper inte mottogs som hon hade 
hoppats. Hon kände sig inte uppskattad 
av ledningen och av vissa av kollegor-
na. Yttranden som ”...bara en kvinna kan 
väl tänkas vilja arbeta med anestesi…” 
och liknande finnas belagda. Det var nog 
ingen lätt uppgift att, som möjligen den 
första kvinnliga läkaren någonsin vid ki-
rurgiska kliniken, göra sig gällande i den 
för övrigt 100 % manliga kirurgiska mil-
jön. Iris Skeppstedt-Edling blev senare 
en skicklig och uppskattad anestesiolog, 
en av de första vid Danderyds sjukhus, 
efter vidareutbildning vid FN:s anestesi-
utbildning i Köpenhamn, i England och 
i Stockholm. 

I samma skede fick kirurgen Lars Ris-
holm av professor Olle Hultén uppdra-
get att ansvara för anestesiverksamheten, 
och att utbilda sig i metoder för modern 
anestesi. Han hade fullt stöd från Hultén. 
Risholm utbildades en kortare period i 
Stockholm 1948, och senare i London. 
1950 fick han en särskild narkosläkar-
tjänst, som förste underläkare vid kirurg-
kliniken på Akademiska. Under hans 

överinseende skedde en stark utveckling 
av anestesiverksamheten i Uppsala. Mo-
dern intubationsnarkos via narkosappa-
rater och kontrollerad andning infördes, 
liksom användning av muskelrelaxation 
med curare. Risholm hade också goda 
kunskaper inom regional anestesi. 

Lars Risholm hade till sin hjälp fyra 
extraläkare med ettårs-förordnanden, 
som skulle tjänstgöra tre månader var i 
anestesiverksamhet, och den övriga ti-
den arbeta som kirurger. 

En av dessa extraläkare var (från 1950) 
Martin Holmdahl, som hade en bak-
grund som skolad fysiolog, med pågåen-
de avhandlingsarbete inom respirations-
fysiologi. Hans expertis inom fysiologi 
hade redan tidigare lett till samarbeten 
med dr Paul Rudström, ansvarig för den 
unga thoraxkirurgin i Uppsala, i form av 
andningsfysiologiska undersökningar 
i samband med begynnande lung- och 
hjärtkirurgi vid Akademiska sjukhuset. 
Vid de rent fysiologiska experimenten 
användes också tracheostomi/intuba-
tion och kontrollerad ventilation. Martin 
Holmdahl hade alltså en utmärkt pas-
sande grundläggande kompetens för en 
framtida verksamhet inom klinisk anes-
tesi och intensivvård.  

1953 ville Lars Risholm återgå till rent 
kirurgisk verksamhet, och Martin Holm-
dahl tillfrågades om han ville överta 
uppgiften. Han tvekade – han hade alter-
nativet att satsa helt på sin bana som fy-
siolog, men övervägde också att söka sig 
till klinisk verksamhet, inom internme-
dicin eller kirurgi. Han uppmuntrades att 
gå in för anestesin av sina kollegor inom 
thorax- respektive plastikkirurgi, som 
verkligen behövde den nya specialiteten 
för att kunna utvecklas. Han accepterade, 
och den 1 juli 1953 förordnades Martin 
Holmdahl som förste underläkare, som 
skulle ansvara för anestesiverksamheten 
inom kirurgkliniken. Han skulle liksom 

Anestesi och intensivvård
– en historisk återblick ur Uppsala-perspektiv
Av Torsten E. Gordh
Denna text har tidigare publicerats i Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift 2015
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Risholm haft, ha överinseendet över ro-
terande extraläkare, och själv utföra mer 
krävande anestesier såsom vid hjärtope-
rationer och vid läpp- och gom-operatio-
ner. Hans arbete underlättades också av 
sjuksköterskor utbildade i modern anes-
tesi, vilka tillkom vid denna tid. 

Två viktiga händelser kom att ha stor 
betydelse för Martin Holmdahls beslut 
att ägna sitt yrkesliv åt den nya aneste-
sispecialiteten. 1953 drabbade en po-
lioepidemi Sverige. Lärdomar fanns 
att få från de erfarenheter som gjorts i 
Danmark, där epidemin gått fram ett år 
tidigare. Där hade anestesiologen Björn 
Ibsen tillämpat samma princip för konst-
gjord andning som användes vid modern 
anestesi i operationssalen, alltså rytmisk 
inblåsning av luft genom en kanyl införd 
i luftstrupen. Systemet var slutet genom 
att en uppblåsbar kuff tätade mellan ka-
nylen och luftstrupens vägg. Metoden 
gav en effektivare och mer kontrollerbar 
ventilation än den så kallade ”järnlung-
an”, som tidigare hade dominerat. ”Järn-
lungan” innebar en metod där trycket 
istället varierades utanför thorax, och på 
så vis gav upphov till lungventilation. 
Patienten var innesluten i en stor tubfor-
mad anläggning, och där endast huvudet 
stack ut. Den gav en mindre tillförlitlig 
ventilation, och det var mycket kompli-
cerat att rent vårdtekniskt sköta om pa-
tientens hygien. 

Martin kom att engageras av överlä-
karen Gösta Öberg vid epidemisjukhus-
et (Kungsgärdets sjukhus) att ansvara 
för andningsvården där. Respiratorer av 
inblåsningstyp inköptes, och dessutom 
konstruerades nya respiratorer av Mar-
tin Holmdahl med hjälp av fysiologiska 
institutionens verkstad. Två underlä-
kare, Bengt Hagberg och Ingrid Rich-
ter-Thorén skötte den nya metoden för 
andningsvård tillsammans med Martin. 
Syra-bas-balansen studerades med nya 
metoder. Under cirka ett halvt år be-
handlades närmare 200 poliopatienter, 
med olika grad av andningsförlamning. 
Trettio av dessa fordrade respiratorvård. 
Med den nya metoden för respiratorbe-
handling sjönk dödligheten från cirka 
90 % ner till 20 %! 

Där såg han den avgörande betydelsen 
av god andningsvård med respiratorbe-
handling. Martin Holmdahl berättar att 
det blev uppenbart för honom att denna 
typ av andningsvård borde tillämpas vid 
andningsinsufficiens av andra orsaker, 
och kom inom kort att använda respira-

torbehandling till patienter med djupa 
sömnmedelsförgiftningar, thoraxskador 
och lungkomplikationer efter kirurgi. 
Från mitten av 1954 disponerades några 
sängplatser för respiratorbehandling vid 
den nyinrättade thoraxkirurgiska avdel-
ningen. Därmed var intensivvården in-
troducerad vid Akademiska sjukhuset. 

En annan händelse i oktober 1953 kom 
att bli grunden för en ny verksamhet. Ett 
hjärtstillestånd drabbade en treårig poj-
ke i samband med en hjärtkateterisering 
för utredning av ett allvarligt medfött 
hjärtfel. Pojken kunde räddas med hjälp 
av öppen hjärtmassage. Martin öppnade 
thorax för direkt hjärtmassage enligt de 
principer som använts vid fysiologiska 
institutionen, och som dessutom som 
nyligen publicerats från USA och från 
Crafoords klinik i Stockholm. 

Pojken överlevde. Det var troligen för-
sta gången i Sverige som återupplivning 
utfördes utanför en operationssal med 
direkt hjärtmassage. Händelsen ledde till 
att anestesipersonal i fortsättningen kall-
lades till många akuta situationer med 
oväntade andnings- och hjärtstillestånd 
inom sjukhuset. Klinikchefen professor 
Olle Hultén ville inte vara ansvarig för 
denna verksamhet – han kände att den låg 
för långt ifrån den rent kirurgiska verk-
samheten. Han begärde därför att direk-
tionen skulle anhålla om att få inrätta en 
anestesiöverläkartjänst. Tjänsten låg in-

om kirurgiska kliniken, men med ansvar 
för anestesiverksamheten inom hela Aka-
demiska sjukhuset. I väntan på att den 
nya tjänsten skulle inrättas, lades ansvaret 
för akutlarm inom sjukhuset till Martins 
uppgifter som förste underläkare. 

Martin fann det mycket stimulerande 
att se hur patienter i akuta situationer 
kunde räddas med enkla anestesiologis-
ka principer och insatser för fri luftväg 
och konstgjord andning med inblås-
ningsmetoden. Anestesipersonalen fick 
ett gott rykte som ”sjukhusets brandkår”. 

En narkosöverläkartjänst inrättades 1 
juli 1954. I väntan på Martin Holmdahls 
komplettering av formell specialistkom-
petens i anestesi, och fortsatt forskning 
inom fysiologi, vikarierade Anne-Marie 
Ahnlund på tjänsten. Hon hade två års 
anestesiutbildning från Karolinska. Hon 
flyttade senare till Norrköping. Under 
1955 var Anne-Marie Ahnlund gravi-
ditetsledig, och tjänsten upprätthölls av 
Bengt Löf och Holmdahl växelvis. 

Martin Holmdahl disputerade 1956 
på sin avhandling ”Pulmonary uptake 
of oxygen, acid-base metabolism, and 
circulation during prolonged apnoea”. 
Senare samma år reste Martin Holmdahl 
till London för att skaffa sig ytterligare 
klinisk och vetenskaplig erfarenhet inom 
anestesiologi och intensivvård. 

Från 1 juli 1956 inrättades vid Aka-
demiska sjukhuset en självständig anes-

Järnlunga. www.fotolia.se
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tesiklinik med en överläkare och ett 
antal underläkare. Det blev den första 
självständiga anestesikliniken i Sverige, 
fristående från kirurgkliniken, och med 
direkt anställda anestesisköterskor. 

Holmdahl var först tillförordnad på 
den nya tjänsten. Under hans Englands-
vistelse sköttes anestesiverksamheten 
av Bengt Löf (senare chef för thorax-
anestesin i Göteborg), och Basil Finer, 
specialistkompetent i anestesi, och as-
sistant lecturer vid Postgraduate Medi-
cal School i London. Martin Holmdahl 
och Basil Finer bytte tjänster i ett utbyte 
mellan Uppsala och London. Basil Finer 
kom att stanna i Sverige, och blev sena-
re chef för anestesi och intensivvård på 
Samariterhemmets sjukhus i Uppsala, 
och en pionjär inom området smärtbe-
handling. 

Den 1 augusti 1957 var alla formalite-
ter klara, och Martin Holmdahl tillträde 
tjänsten som överläkare vid Anestesikli-
niken, Akademiska sjukhuset. De båda 
förste underläkartjänsterna fick ordi-
narie innehavare, Bengt Löf och Göran 
Andrén. Andrén blev senare anestesichef 
i Enköping. 

Uppsalakliniken blev snabbt en av 
landets ledande, med intensiv aktivitet 
inom forskning, klinisk utveckling och 
organisation. Forskningsfälten omfatta-
de bland mycket annat intensivvården, 
syra-bas-forskning, respirationsfysiolo-
gi, lokalanestetika och regional anestesi, 
och betydelsen av en god smärtlindring. 
En serie avhandlingar av hög klass gav 
den nya kliniken ett gott rykte interna-
tionellt. Martin Holmdahl kom under 
sin tid som gästprofessor vid Columbia 
University i New York 1960–61 att ge 
avgörande bidrag till introduktionen av 
respiratorbehandling med inblåsnings-
metoden i USA. Där hade man främst 
använt järnlungan tidigare. 

Många av världens ledande namn 
inom anestesiologi och intensivvård 
besökte ofta anestesikliniken på Aka-
demiska, tack vare Martins stora inter-
nationella kontaktnät. De unga medar-
betarna fick stor glädje av detta, och en 
atmosfär av aktivitet och energi prägla-
de kliniken. 

1965 tillträdde Martin Holmdahl en 
professur i anestesiologi vid Uppsa-
la universitet. Han gick i täten såväl 
nationellt som internationellt för ut-
vecklingen av anestesiologi och inten-
sivvård till den viktiga specialitet den 
utgör idag.

Martin Holmdahl, 
professor i aneste-
siologi vid Uppsala
universitet
1965–1986.

Rektor vid
Universitetet 
1978–1989

Martin Holmdahl kom sedan att göra 
mycket viktiga insatser för hela Akade-
miska sjukhuset, särskilt i planeringen 
av de nya byggnaderna som tillkom på 
1970-talet. Han låg bakom att en klinisk 
forskningsavdelning inrättades, där fy-
siologiska experiment kunde göras i nä-
ra anslutning till det kliniska arbetet. Vid 
denna avdelning har hundratals avhand-
lingar utarbetats. Hans viktiga insatser 
inom medicinska fakulteten, som deka-
nus, prorektor och senare som rektor för 
Uppsala Universitet (1978–1989) visar 
på hans utomordentligt goda egenskaper 
som ledare inom många fält. Under cir-
ka 20 år satt han i ledningen för Uppsala 
universitet, och medverkade själv till de 
stora förändringarna inom den högre ut-
bildningen i Sverige från 1960-talet och 
framåt. Ett av de viktiga bidragen var 
att han från Uppsala Universitets sida 
såg till att ett PET-centrum etablerades 
i Uppsala 1991. 

Anestesikliniken i Uppsala har idag 
drygt 100 läkare anställda – det visar 
den oerhörda utveckling som skett se-
dan starten, och att anestesiologi, in-
tensivvård och smärtlindring får en allt 
större betydelse för att den moderna 
sjukvården ska fungera effektivt och sä-
kert, och bidra till att öka överlevnaden 
och att minska lidandet för patienten. 
De klinikchefer som kommit efter Mar-
tin H:son Holmdahl är Göran Grängsjö 
1978–1987 (under några år under denna 
tid fungerade Karl-Johan Westerholm 
och Jan Modig som klinikchefer); Lars 
Wiklund 1987–1999; Torsten E. Gordh 
1999–2006; Torbjörn Karlsson 2006–
2011; Göran Angergård 2011–2013; och 
Johann Valtysson (från 2013). Lars Wik-
lund efterträdde Martin som professor 
1986. 

Martin Holmdahl fortsatte att komma 
till sitt emeritusrum även under 2014, 
och jag vill påstå att hans ande fortfa-

rande svävar över anestesi- och inten-
sivvårdskliniken vid Akademiska sjuk-
huset. 

Avslutningsvis vill jag citera slutor-
den i Martin Holmdahls bok Mitt liv 
i medicinens och vetenskapen tjänst: 
”…narkosläkarens primära uppgift är 
att under större ingrepp vaka över pa-
tientens vitala funktioner, andning och 
blodomlopp, så att ingrepp kan utföras 
i alla kroppsorgan – utvecklingen av 
hjärt- och lungkirurgi, hjärnkirurgi och 
så vidare, hade varit omöjlig utan anes-
tesiologins tekniska utveckling – och 
på patienter i späd och hög ålder med 
små funktionsreserver. De metoder som 
därvid utvecklats har kunnat användas 
för att återföra svårt sjuka eller olycks-
fallsdrabbade människor till livet. Detta 
förklarar anestesiologernas ställning in-
om intensivvården... Mina tidiga upple-
velser och möjligheterna att inom detta 
fält använda mitt främsta vetenskapli-
ga intresse – gasutbytet i lungorna och 
blodet – till patientens bästa, dikterade 
mitt val av specialitet. Den känslan av 
att göra en bestämd nytta – exempelvis 
under Gösta Öbergs ledning vid po-
liomyelitepidemin 1953 eller vid den 
första direkta hjärtåterupplivningen ge-
nom bröstkorgsöppning i samband med 
en av våra första hjärtkateteriseringar 
på ett litet, svårt hjärtsjukt barn – gjorde 
att jag fortsatte verka inom denna unga 
specialitet. Det har varit ett privilegium 
och en glädje att få vara med och bygga 
ut modern narkosteknik på 1950-talet, 
intensivvård och återupplivningsorgani-
sation på 1960-talet, och påbörja en ut-
byggd smärtbekämpningsverksamhet på 
1970-talet.” 
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Under kursen ges en översikt i grundläggande lungfysiologi, utredning av lungfunktionen samt 
lungfunktion under anestesi. Ventilatorbehandling på intensivvårdsavdelningen tas upp ur olika 
aspekter:

● Invasiv och non-invasiv ventilatorbehandling
● Ventilator-inducerad lungskada
● Alveolär rekrytering och protektiv ventilation
● Ventilatorbehandling till nyfödda och barn
● Falldiskussioner
● Adjuvant behandling såsom bukläge, HFOV, ECMO och NO-inhalation

Under kursen ges också demonstrationer av de på marknaden vanligast förekommande inten-
sivvårdsventilatorerna. Kursen omfattar delar av delmålen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 11.

Kursen 2015 fick i utvärderingen (skala 1-6): 
– helhetsbedömning 5,5
– rekommendation till ST-kollegor: 5,6

Anmälan senast den 31 december 2015 på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läka-
re anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart. 
Kursavgift preliminärt 9500 kr + moms.

Ventilatorbehandling
Fri SK-kurs på Akademiska sjukhuset, Uppsala 

18 – 22 april 2016

Ansökan sändes till:
Katja Andersson
Anestesi & Intensivvårdskliniken 
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala 

Kontaktperson: Katja.Andersson@surgsci.uu.se, tel 018-6112944. 
Kursledare: Filip Fredén; Filip.Freden@akademiska.se
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Miljontals människor har under en lång 
tid lidit svårt med anledning av kriget 
i Syrien och krigs- och konflikthärdar 
i Nordafrika. En mycket allvarlig si-
tuation, som vi alla känt till, men inte 
förmått att hantera. Utvecklingen de se-
naste veckorna med flyktingströmmar i 
Europa, i en omfattning som vi inte sett 
sedan andra världskriget, sätter vår hu-
manism och förmåga att agera på prov 
på ett sätt som vi inte mött på flera de-
cennier.

Krig och dess konsekvenser utgör det 
yttersta hotet mot människors liv och 
hälsa. Mänskliga rättigheter åsidosätts 
och alla möjligheter till ett anständigt liv 
försvinner.

De nu pågående konflikterna är djupt 
komplexa och vi ser inte att de kommer 
kunna lösas inom överskådlig tid. Vi 
måste därför på de sätt som står oss till 
buds försöka göra situationen bättre för 
de människor som är utsatta.

Svenska Läkaresällskapets uppdrag är 
ytterst att främja människors hälsa.

Från denna utgångspunkt vill vi nu 
rikta följande uppmaningar:

Till Sveriges regering och riksdag
- Att snarast verka för att avskaffa de på 

politisk grund fattade hinder, som nu 
finns för att människor ska kunna ut-
öva sin rättighet att söka asyl utan att 
riskera sina liv under farliga resor så-
väl på land som till havs. Exempel ut-
görs av att utfärda humanitära visum, 
avskaffa tran sportörskravet, möjlighet 
att söka asyl på ambassader med mera.

- Att upprätta flygtransporter för att 
hämta nödställda flyktingar. Låt de 
”vita bussarna” återuppstå i form av 
säkra flyg.

Till SKL, regioner och landsting
Människor på flykt har ofta genom-
levt umbäranden som hotar både den 
fysiska och psykiska hälsan.
- Säkerställ att alla flyktingar får till-

gång till en medicinsk bedömning av-
seende fysisk och psykisk hälsa, och 
tillgång till fortsatt vård utifrån de 
bedömda behoven, utifrån de kriterier 
för prioriteringar som slagits fast av 
Sveriges riksdag.

- Ge anställda möjlighet till tjänstledigt 
för biståndsarbete.

Till Sveriges universitet och högskolor
- Ge anställda möjlighet till tjänstledigt 

för biståndsarbete.
- Ge studenter möjlighet till studieup-

pehåll med platsgaranti om uppehållet 
avser biståndsarbete.

Till oss själva, våra sektioner, andra 
professionella och fackliga organisa-
tioner inom hälso- och sjukvården
Behov som en säker plats, tak över hu-
vudet, föda, tillgång till kläder, skolgång 
för barn och en möjlighet att finna en 
plats i samhället för vuxna, är grund-
läggande också för hälsan. Detta är hela 
samhällets åtagande och där kan vi ut-
ifrån förmåga alla bidra som individer.

Som organisation ser vi dock att vår 
uppgift främst är att utifrån vårt profes-
sionella uppdrag verka för att främja häl-
san för de människor som är på flykt. Vi 
tror att behovet av sådana insatser sna-
rast kommer att öka under den närmaste 
tiden och troligen också över längre tid. 
Vi bedömer också att kompetensen att 
möta människor med fysiska och psy-
kiska trauman efter att ha levt i krigssi-
tuationer och på flykt, behöver fördjupas 
hos många av oss, för att kunna möta det 
stora antalet behövande.
- Vi stödjer kravet om lika rätt till vård 

för alla människor, oberoende av juri-
disk status.

- Vi avser att ta vårt ansvar för de medi-
cinska prioriteringarna.

- Vi avser att i samverkan med andra 
identifiera behov av utbildning och ta 
fram exempel på utbildningsinsatser 
som med kort framförhållning kan ge-
nomföras.

- I samverkan med våra sektioner ge 
kollegor som flytt till Sverige tillgång 
till en ”fadder” inom motsvarande spe-
cialitet, för att ge möjlighet att bibe-
hålla sin yrkesanknytning.

- Inleda en diskussion med departement 
och myndigheter för att undersöka 
möjligheter att finna rutiner för en 
snabbare kompetensprövning av legi-
timerad sjukvårdspersonal från krigs-
härjade länder.

För Svenska Läkaresällskapet

 Kerstin Nilsson, Ordförande

 Filippa Nyberg, VD

Svenska Läkaresällskapets upprop

om flyktingkatastrofen!
Av Svenska Läkarsällskapet 2015-09-15
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En kurs för dig som skall på-
börja eller är i början av din ST. 
Under fem intensiva dagar för-
djupar vi oss i grundläggande 
anestesi med hjälp av föreläs-
ningar, grupparbeten i preopera-
tiv bedömning och postoperativ 
smärtbehandling, full-scale si-
mulationer samt praktiska arbets-
stationer kring kärlaccess och 
luftvägshantering.

Kursen bedrivs i internatform och 
är ett trevligt sätt att lära känna 
blivande kollegor från hela landet. 

Kursgården Lanna Lodge ligger i 
en naturskön miljö ca. 2 mil från 
Örebro och där finns både tillfälle 
för rekreation och god mat.

Gemensam busstransport ord-
nas från och till Örebro Central. 
Hjärtligt välkommen!

Anmälan senast 1 februari 2016
Restplatser kan finnas därefter!

Vid frågor kontakta gärna oss:
Kursansvarig: Iman Nurlin
iman.nurlin@gmail.com
Kurssekreterare:
Ing-Marie Dimgren

Grundläggande Anestesi
14–18 mars 2016

För mer information besök www.sfai.se



  SFAI-Tidningen  4-2015 215

Behöver intensivvårdsföreträdare i Sve-
rige och Skandinavien ytterligare ett mö-
te att åka till och bevaka? Absolut inte – 
men kanske behövs något nytt och bättre 
än de vanliga alternativen.

Intensivister i de skandinaviska län-
derna har genom nationella intresseför-
eningar, t.ex. Svenska Intensivvårdssäll-
skapet (SIS) i Sverige, möjligheter att 
träffas för att utveckla kunskaper och 
samverkan. Däremot har utbytet och 
representationen på det internationella 
planet, t.ex. inom European Society of 
Intensive Care Medicine (ESICM) varit 
mindre framträdande. På den europeiska 
kongressen får skandinaviska kolleger, 
med undantag för några få tunga fors-
kargrupper, ofta liten plats. Styrgruppen 
för SSAI:s kliniska träningsprogram 
för intensivvård har på initiativ av Jan 
Wernerman och Sten Rubertsson iden-
tifierat behovet av en gemensam skan-
dinavisk/nordisk akademisk utveckling 
av intensivvården. Vi tror att det inom 
de nordiska länderna finns en tillräck-
ligt stor kritisk mängd intresserade och 
vetenskaplig aktiva kolleger, för att ett 
sådant forum skulle kunna fylla sin plats 
vartannat år. Initiativ är nu taget, tillsam-
mans med finska kolleger, till en serie 
på tre möten. Syftet är inte att upprepa 
innehållet från större internationella mö-
ten utan snarare att spegla utveckling 
och vetenskap inom Skandinavien, med 
större utrymme för diskussioner och pre-
sentationer. Yngre forskningsaktiva kol-
leger kan finna en arena där ämnen och 
studier diskuteras på ett informellt och 
interaktivt sätt. Tanken är också att göra 
mötet billigt och enkelt utan administra-
tiva kostnader, och förlagt på en plats 
med goda reseförbindelser. 

Den 13–16 juni 2014 hölls det för-
sta SIM-mötet i Helsingfors och blev, 

2nd Scandinavian
Intensivist Meeting i 
Helsingfors i juni 2016

Av Christian Rylander, Överläkare Anestesi och Intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; 
för organisationsgruppen SIM 2016.

För vidare information,
se www.sim2016.org.!

både enligt löpande kommentarer och 
deltagarenkäten, mycket uppskattat. De 
olika diskussionerna kring olika teman 
och presentationer hölls speciellt högt. 
Temat var ”Postresuscitation Care” 
med fokus på behandling och prognos 
efter hjärtstopp. Förutom övergripande 
sammanfattningar av ledande forskare 
rymde det två (0,5+1+0,5) dagar långa 
programmet åtta fria presentationer, de 
flesta på mötets huvudtema.

Den 1–3 juni 2016 går det andra mötet 
av stapeln, även det förlagt till Helsing-
fors. Tanken med att ha samma lokali-
sation är att hålla administrations- och 
planeringsarbete på ett minimum. Pro-
grammet har temat ”Improving outco-
mes from intensive care” och består av 
två huvuddelar; dels övergripande pre-
sentationer som är tänkta att besvara 
frågan om hur en viss strategi på IVA 
kan minska mortalitet och morbiditet, 
dels rikligt utrymme för fria föredrag. 
Förhoppningen är att skandinaviska kol-
leger som studerar prognos efter inten-
sivvård som sådan, eller efter specifika 
tillstånd, skall komma och diskutera sina 
fynd. Studier och resultat från andra om-
råden inom intensivvårdsfältet är också 
välkomna. De enda utomskandinavis-

ka föreläsarna är Rinaldo Bellomo och 
Rob Fowler, som bl.a. kommer att reso-
nera kring njursvikt respektive fysiska 
 sequele ur epidemiologiskt perspektiv. 

Efter ett tredje möte i Helsingfors pla-
nerat till 2018 hoppas vi kunna få en tyd-
lig uppfattning om mötets egenvärde för 
det skandinaviska intensivistkollegiet. 
Förhoppningsvis kommer den anda som 
präglade det första mötet 2014 att då ha 
etablerat sig.

Man kan se detta möte som en möjlig-
het att få större utbyte för investerad tid, 
ansträngning och kostnad än vad man 
får från traditionella kongresser. Delta-
gandet är billigt och innehållet görs av 
kolleger för kolleger utan någon admi-
nistrativ överbyggnad. Föreläsare ställer 
upp på samma villkor som deltagare i 
mötet. Min rekommendation som inten-
sivist blir således att komma till Helsing-
fors och att, om det så behövs, pröva att 
välja bort något annat. Det vinner den 
skandinaviska intensivvården på!  

Helsingfors. www.fotolia.se
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Lena och Per Sjöberg har med sitt ge-
nerösa stipendium stimulerat klinisk 
anestesi- och intensivvårdsforskning un-
der flera år. Genom denna satsning har 
enskilda yngre forskande anestesiologer 
uppmärksammats och givits möjlighet 
att bedriva klinisk och internationellt 
uppmärksammad forskning.

Undertecknad fick Lena och Per Sjö-
bergs Stipendium 2009. Utöver mone-
tärt stöd betydde stipendiet mycket för 
mig som nyligen etablerad självständig 
forskare. Nedan följer en redovisning 
av utvalda kliniska studier från forskar-
gruppen som Lena och Per Sjöbergs Sti-
pendium möjliggjort, tillsammans med 
andra forskningsanslag.

Inhalationssedering med
isofluran och sevofluran
Isofluran efter hjärtstopp – god neuro-
logisk precision i tidig väckningsfas [1].

Efter hjärtstopp lider vissa patienter 
av multipel organsvikt, nedsatt cardiac 
output och vissa kylbehandlas. Kylbe-
handlingen kräver ofta djup sedering. 
Allt detta påverkar eliminationen av de 
intravenösa sederingspreparaten och kan 
leda till restsedering och osäkerhet vid 
den neurologiska bedömningen efter hy-
potermi/temperaturkontroll. Inhalations-
anestetika har fördelen att elimineras 
oberoende av lever- och njurfunktion. 
Denna farmakokinetiska egenskap har 
visats bidra till korta och förutsägbara 
väckningstider hos patienter med normal 
neurologisk grundfunktion.

I en retrospektiv studie beskrevs tolv 
patienter som sederats med isofluran 
under 24 timmars kylbehandling efter 
hjärtstopp. Samtliga patienters neurolo-
giska status tidigt efter värmning visades 

vara mycket lik neurologiskt status efter 
tre dygn – den tid som är praxis för be-
dömning av neurologisk funktion efter 
hjärtstopp och hypotermibehandling – 
och hade även ett tydligt samband med 
6-månaders outcome.

Sevofluransedering efter kranskärlski-
rurgi [2].
I en randomiserad kontrollerad studie 
av 100 kränskärlsopererade patienter 
undersökte vi om postoperativ sede-
ring med sevofluran innebar ytterligare 
hjärtskyddande effekter, utöver de hjärt-
skyddande effekter som postulerats för 
sevoflurananestesi. De absoluta värdena 
av hjärtskademarkören Troponin-T tolv 
timmar postoperativt visade en trend till 
att vara lägre efter postoperativ sevoflu-
ransedering än efter propofolsedering. 
När hänsyn togs till de preoperativa vär-
dena var skillnaden i troponin stegring 
signifikant lägre med sevofluran. Se-
vofluransedering var dessutom förknip-
pad med kortare tid till extubation än 
propofol [3].  Inhalationssederingsstu-
dierna ingick i thoraxanestesiolog Jan 
Olof Hellströms avhandling [1-3] som 
försvarades 2014.

Långtidsoutcome efter intensivvård 
– detektion och behandling
Gruppens uppföljningsstudier efter sede-
ring, med fokus på minnen och psykisk 
ohälsa [3,4], parallellt med etableringen 
av klinisk uppföljning efter intensivvård 
på Karolinska, ledde till att vi initierade 
studier av fysisk och psykologisk mor-
biditet efter intensivvård. Intensivvårds-
sköterska Anna Schandl försvarade sin 
avhandling ”Physical and psychological 
problems after critical illness – predic-

tion, detection and treatment” i juni 2013. 
ST-läkarna Anna Milton och Emily Brück 
tar vid som doktorander inom detta fält.

Kvinnor mår sämre vid uppföljning och 
är hjälpta av intensivvårdsuppföljning 
[5].
I en utvärdering av multidisciplinär upp-
följning jämfördes den psykiska hälsan 
hos män och kvinnor ett år efter vård 
på intensivvårdsavdelning (IVA). I ko-
horten före uppföljning hade fler kvin-
nor kliniskt signifikanta problem med 
post-traumatisk stress än män. Efter 
införandet av uppföljning var andelen 
kvinnor med kliniskt betydande post-
traumatiska symtom mindre. Detta har 
tolkats som att uppföljning minskar ris-
ken för uttalad posttraumatisk stress ett 
år efter intensivvård.

Vi kan förutspå vilka patienter som 
kommer att lida av psykisk och fysisk 
ohälsa efter intensivvård [6,7].
I Sverige rekommenderas uppföljning 
efter intensivvård för patienter med lång 
IVA-vårdtid (>96 timmar). Denna ur-
valsmetod renderar ett hanterbart antal 
patienter för uppföljning, men har aldrig 
visats vara effektiv för att inkludera pa-
tienter med behov av stöd för god åter-
hämtning och exkludera dem som har ett 
gott tillfrisknande utan stödinsatser.

Avsaknaden av kliniskt användbara 
verktyg för att identifiera patienter med 
ofullständig återhämtning eller nytill-
komna problem efter intensivvård ledde 
till genomförandet av två prediktions-
studier på Karolinska Universitetssjuk-
huset, där potentiella riskfaktorer för se-
nare morbiditet mättes prospektivt under 
IVA-vårdperioden. Dessa riskfaktorer 

Lena och Per Sjöberg Stipendium 2009

Inhalationssedering och 
långtidsuppföljning efter
intensivvård

Av Peter Sackey, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
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ställdes mot två kliniskt betydelsefulla ut-
fall: kliniska symptom på ångest/depres-
sion/post-traumatisk stress, samt försäm-
ring av aktiviteter i dagliga livet (ADL) 
jämfört med ADL före intensivvård.  

Två riskskattningsinstrument har ut-
vecklats, som med relativt god precision 
kan förutspå psykisk ohälsa eller nytill-
kommen ADL-försämring två månader 
efter intensivvård. Dessa kan användas 
redan vid utskrivning från IVA.

De mest betydelsefulla prediktorerna 
för psykisk ohälsa i efterförloppet var 
fysisk komorbiditet, tidigare psykisk 
ohälsa, tidigare missbruk, samt agitation 
under vårdtiden. De mest betydelseful-
la prediktorerna för fysisk försämring 
två månader efter intensivvård var låg 
utbildningsgrad, försämrad bålstabilitet 
vid utskrivning från IVA, förekomst av 
frakturer, samt vårdtid >2 dygn. Det fak-
tum att utbildningsgrad hade störst be-
tydelse för den fysiska återhämtningen 
indikerar att återhämtningen efter inten-
sivvård kan påverkas med aktiv interven-
tion och patientrådgivning.

Vi planerar nu att genomföra multina-
tionella prediktionsstudier, med målsätt-
ning att skapa validerade instrument som 

kan identifiera riskpatienter. Nästa steg 
blir att hos dessa riskpatienter utvärde-
ra tidig, behovsanpassad rehabilitering, 
med start på sjukhus.

Kognitiv dysfunktion efter sepsis – 
kopplingar mellan sepsis och förlängd 
inflammation?
Många IVA-patienter beskriver försäm-
rad kognitiv funktion året efter sepsis. 
Gruppens samarbetspartners har i djur-
studier funnit att halten av en kropps egen 
inflammatorisk substans, High Mobility 
Group Box 1 (HMGB1), är förhöjd i 
månader efter sepsis och är associerad 
med kognitiva problem. Tillförsel av 
monoklonala HMGB1-antikroppar efter 
den akuta fasen av sepsis normaliserade 
kognitiv funktion hos mössen. Samban-
det är ej studerat hos människa. Projek-
tet omfattar en prospektiv kohortstudie 
av IVA-patienter med/utan sepsis, i syfte 
att följa HMGB1-nivåer och kognitiv 
funktion året efter utskrivning från IVA. 
Huvudfrågeställningarna är om det finns 
ett samband mellan svår sepsis, delirium 
och senare kognitiv dysfunktion samt 
om kognitiv dysfunktion är kopplad till 
förlängd inflammation. 
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Möte för verksamhetschefer och
ledare inom Anestesi och Intensivvård
Fredag 29 januari 2016 på hotell Radisson Blu Skycity, Arlanda

Anmälan till: annette.wennberg@mci-group.com

Program:
09:00-09:30 Kaffe
09:30-10:00 Mötets öppnande, presentation av vår
 nye ordförande Martin Holmer 
 Korta punkter
10:00-11:00 Uppdatering från fortbildningsgruppen
11:00-12:00 Läkarförbundet har ordet:
 Heidi Stensmyren, ordförande SLF
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Workshop – Patientsäkerhet
14:30-14:45 Kaffe
15:00-15:30 Information om Nätverk för ledare

Foto: Soeren Dam Thomsen
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I december 2014 hade SVT:s ”Östnytt” 
ett inslag om att idag finns flera hundra 
”hjärtstartare” utplacerade i Östergöt-
land. Gissningsvis är läget något liknan-
de i resten av landet. Detta kortar avse-
värt tiden till defibrillering, som även 
läskunniga lekmän kan utföra på ett sä-
kert sätt. Inslaget gav mig omedelbart en 
flashback till tiden, då det begav sig.

Åren 1987–2001 var jag ambulans-
överläkare i Östergötland – ett halvtids-
uppdrag, varvat med ordinarie klinisk 
tjänst. År 1987 utgjordes de flesta besätt-
ningar av växeltjänstgörande brandmän, 
alternativt särskilt utbildade undersköter-
skor/taxiförare. Utifrån sin utbildnings-
nivå gjorde de ett utmärkt jobb, men av 
förklarliga skäl var vårdnivån låg. 

Just 1987 presenterades de första 
halvautomatiska, rådgivande defibril-
latorerna i Sverige, vilket var en del av 
starten på en närmast osannolikt snabb 
utveckling. Tio år senare hanterade am-
bulansbesättningarna läkemedel – i regel 
på delegering från ansvarig läkare – och 
några av Sveriges organisationer upp-
täckte att vi var världsledande på pre-
hospital trombolys! 

Denna utveckling skedde mot inte så 
lite motstånd – huvudsakligen beroende 
på att lagar och författningar för svensk 
sjukvård förbisett ambulanssjukvården. 
Alltså fanns duktigt folk som av formella 
skäl inte fick göra vissa saker, samtidigt 
som den tidens sjuksköterskor inte visste 
något om hur man arbetade i en ambu-
lans. Med tiden skapades en utbildning 
till ambulanssjuksköterska – men om 
Sveriges ambulansansvariga hade suttit 
med armarna i kors och väntat på att den 
skulle komma till stånd, hade patienterna 
fått vänta mer än ett decennium på den 
vårdnivå som redan fanns tillgänglig! 

På nationell nivå drevs ambulanssjuk-
vårdens utveckling av Föreningen för 
Ledningsansvariga inom Svensk Ambu-
lanssjukvård – FLISA – som fått detta 

Med arslet först 
in i framtiden
Av Bror Gårdelöf, Linköping, bror.gardelov@regionostergotland.se

www.fotolia.se

namn av Ingvar Gustafson, anestesiolog 
och ambulansöverläkare i Lund, tillika 
FLISA:s förste sekreterare. 

Parallellt med FLISA verkade Cardio-
logföreningens Arbetsgrupp för HLR, 
ledd av ”Sveriges Mr HLR”, den dyna-
miske Göteborgskardiologen Stig Holm-
berg, för att skapa attityden att kunskaper 
om basal hjärt-lung-räddning skulle bli 
självklara för hela Sveriges befolkning. 
”Kan du simma, kan du rädda ditt eget 
liv. Kan du HLR, kan du rädda din med-
människas.” Av självklara skäl hade den-
na arbetsgrupp och FLISA återkomman-
de kontakter. 

År 1992 (tror jag) anordnades den för-
sta skandinaviska kongressen om HLR – 
föga förvånande i Göteborg – och följdes 
med några års mellanrum av konferenser 
i Oslo och Helsingfors. Ett sedan länge 
väl känt problem var att kunna åstad-
komma tillräckligt tidig defibrillering. 
Även i en ort med ambulansstation kun-
de det vara svårt att få defibrillatorn på 
plats i tid. Lösningar på detta hade redan 
börjat poppa upp – delvis beroende på 
att defibrillatorerna nu blivit billigare 

och samtidigt lätta att använda även för 
läskunniga lekmän. En del amerikanska 
flygplatser hade sålunda satt upp de-
fibrillatorer, tillgängliga för allmänhet-
en, och när en sådan togs från sin plats 
gick ett larm till flygplatsens säkerhets-
avdelning, som kunde skicka ett team för 
fortsatt arbete. En norsk delegat berätta-
de om ”det dittillsvarande rekordet”: en 
amerikansk nioåring defibrillerade en 
man med lyckat resultat. Han hade inte 
lärt sig HLR, ”men han hade sett Chica-
go Hope och kunde läsa innantill”. 

Norska småorter, till vilka en ambu-
lans kunde ha lång framkörningstid, 
hade valt en annan lösning: frivilliga tu-
rades om att ha en defibrillator och en 
Minicall-sökare och larmades vid miss-
tänkt hjärtstopp. 

Efter dessa exempel på olika sätt att 
åstadkomma tidig defibrillering, påpe-
kade Socialstyrelsens representant att 
i Sverige skulle detta stöta på problem, 
eftersom någon formellt ansvarig måste 
delegera rätten att handha defibrillato-
rer. Som så ofta i Sverige skulle alltså 
ett osmidigt regelsystem stå i vägen för 
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en önskvärd utveckling! Jag tog mig för 
pannan – men hade också läst på och 
viss te, att handhavande av medicintek-
nisk utrustning faktiskt inte omgärda-
des av samma regelverk som exempel-
vis handhavande av läkemedel. Om en 
snickare intuberar ett olycksoffer på 
korrekt sätt, eller en målare defibrillerar 
korrekt vid ett hjärtstopp, så har de inte 
gjort något formellt fel. 

Skulle de däremot ha gått in i ett lä-
kemedelsförråd och iordninggjort i och 
för sig korrekta läkemedelsdoser på helt 
korrekt sätt till rätt patienter, hade de än-
då gjort fel, för det får de enligt gällande 
författning inte göra. 

Alltså uppmanade jag Socialstyrel-
sens representant att redovisa det för-
fattningsmässiga hindret för defibrille-
ring, utförd av lekmän. Vederbörande 
blev svaret skyldig, men ställde sig ändå 
avvisande till idén. Detta gjorde mig en 
smula irriterad, så jag citerade samhälls-
debattören Stig-Björn Ljunggren. Trots 
sin socialdemokratiska förankring är han 
inte sällan uttalat kritisk mot det egna 

partiet – och har vid ett tillfälle konsta-
terat, att ”socialdemokraterna springer 
med full fart in i framtiden med arslet 
först”. Min reflektion var att Socialsty-
relsen föreföll göra detsamma – om än 
med avsevärt lägre hastighet. 

Därefter har utvecklingen haft sin 
gång – oberoende av trångsynt inställ-
ning från tillsynsmyndigheten. En liv-
räddande, en gång i tiden potentiellt livs-
farlig apparat som var förbehållen läkare 
och särskilt utbildade sjuksköterskor, 
har tekniskt utvecklats till att bli (idiot-)
säker i händerna på lekmän. Samtidigt 
har sjukvårdshuvudmännens problem 
med att bekosta inköp och underhåll av 
defibrillatorer ute i samhället försvunnit. 
Idag bekostar företag, hotell, köpcentra, 
järnvägsstationer etc. självmant defibril-
latorer, och gör dem lätt tillgängliga. Det 
enda svårtillgängliga för lekmän verkar 
vara själva ordet ”defibrillator”, som er-
satts med ”hjärtstartare” – elegant mark-
nadsfört av det norska företaget Laerdal, 
vars produkter har namnet Heartstart 
ända sedan 1987. www.fotolia.se
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XSFAI:s delförening för undervisning och forskning inbjuder till

SFAI:s forskningsforum 2016
Universitetssjukhuset i Linköping 

torsdag 4 feb kl 11.00 – fredag 5 feb kl 14.00 

I början av nästa år är det jubileum.  
Då går SFAI:s forskningsforum av stapeln för tionde gången.  

Och vi hoppas att Du vill vara med! 

Dagen innan anordnas  

Delföreningens vårmöte 2016 
onsdag 3 feb kl 17.00 – 21.00 

med gemensamma nationella utbildnings- och forskningsrelaterade frågor på dagordningen. 

För detaljerad information hänvisas till hemsidan.  

Varmt välkommen! 

Propolipid i förfylld spruta
Propolipid   med MCT/LCT fettlösning

NYHET!  Nu även som 10 ml-spruta.  

Läs mer på www.fresenius-kabi.se/pfs

Utdrag av fasstext (www.fass.se) Propolipid ATC-kod: N01AX10. Rx. EF. Injektions-/infusionsvätska, emulsion i förfylld spruta 10 mg/ml och 20 mg/ml. Allmänanestetika. 
Indikationer: Propolipid 10 mg/ml är ett kortverkande, intravenöst allmänanestetikum för: induktion och underhåll av allmän anestesi hos vuxna, ungdomar och barn > 1 månad; 
-sedering vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi hos vuxna, ungdomar och barn > 1 månad; -sedering av ventilerade 
patienter > 16 år i intensivvård. Propolipid 20 mg/ml är ett kortverkande, intravenöst allmänanestetikum för: -induktion och underhåll av allmän anestesi hos vuxna, ungdomar 
och barn > 3 år; -sedering vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi hos vuxna, ungdomar och barn > 3 år; -sedering 
av ventilerade patienter > 16 år i intensivvård. Kontraindikationer •Överkänslighet mot den aktiva substansen, soja, jordnötter eller mot något hjälpämne som anges i Hantering, 
hållbarhet och förvaring. • Sedering av barn och ungdomar yngre än 16 år i intensivvård. SPC per 2015-10-06.

Kundservice tel: 020-116 68 44, kundservice@fresenius-kabi.com, www.fresenius-kabi.se
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Hösten är mörk, det ögonblick av klar-
syn som drabbar när semestern övergår 
i vardag har för länge sedan passerat. 
På sjukhuset skallar ledorden ”patienten 
alltid först” och ”personcentrerad vård”, 
men störst av allt är flödet.  

Organisationer ställs på ända för att 
patienterna ska få det bättre, och något 
bättre skäl att jobba hårdare finns ju inte 

för oss i verksamheten. Ett bra flöde är 
ett prioriterat mål och mitt i flödet står 
jag, sliten och trött, slagorden känns 
tomma.  

Då får jag höra det igen; kvinnan 
framför mig, med sin begränsade tid 
kvar, frågar mig efter vårt samtal, ”visst 
är det du som ska söva mig?” 

Om det vore första eller andra gången, 

men det är ju minst den hundrade gång-
en en patient ber mig att vara den som 
ska stå vid hens sida den dagen hen ska 
sövas. Varför kan jag inte bara säga ja? 
Finns det något annat rimligt svar om 
patienten alltid ska gå först, vården ska 
vara personcentrerad, vårt arbete ska 
kvalitetssäkras och vi själva ska må bra 
som yrkesmänniskor? 

Debatt:

”Det är klart att det är 
jag som ska söva dig!”

Av Cecilia Escher, biträdande överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
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Indikationer: Propolipid 10 mg/ml är ett kortverkande, intravenöst allmänanestetikum för: induktion och underhåll av allmän anestesi hos vuxna, ungdomar och barn > 1 månad; 
-sedering vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi hos vuxna, ungdomar och barn > 1 månad; -sedering av ventilerade 
patienter > 16 år i intensivvård. Propolipid 20 mg/ml är ett kortverkande, intravenöst allmänanestetikum för: -induktion och underhåll av allmän anestesi hos vuxna, ungdomar 
och barn > 3 år; -sedering vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi hos vuxna, ungdomar och barn > 3 år; -sedering 
av ventilerade patienter > 16 år i intensivvård. Kontraindikationer •Överkänslighet mot den aktiva substansen, soja, jordnötter eller mot något hjälpämne som anges i Hantering, 
hållbarhet och förvaring. • Sedering av barn och ungdomar yngre än 16 år i intensivvård. SPC per 2015-10-06.
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Tidigt hösten 2015 satte kollegan P A 
Backström boken On the Spartacus Ro-
ad av Peter Stothard (Harper Press, ISBN 
978-00-0734-080-4) bokstavligt talat i mi-
na händer med kommentaren ”Jag tror att 
du kommer att gilla den här.” Han hade rätt.

Hollywood...
Åtskilliga i min generation har sett filmen Spartacus (1962) 
i regi av Stanley Kubrick, med Kirk Douglas i huvudrollen. 
Som vanligt, när det gäller Hollywood, har den föga att göra 
med historiska realiteter, även om det dräller av fina skådespe-
lare. Kubrick själv var mycket missnöjd och lär ha svurit på, 
att han aldrig mer skulle göra en film, där han inte hade full 
kontroll på slutresultatet.

...och verkligheten
Den historiska bakgrunden är att ett sjuttiotal slavar lyckades 
rymma från en gladiatorskola i Capua år 73 f Kr – med den 
utrustning, som var avsedd för arenan. De mötte och besegrade 
en vaktpatrull, tog även dennas utrustning och lyckades där-
efter ta sig till Vesuvius’ sluttningar. En romersk legion, som 
uppenbarligen inte tillhörde eliten, sändes ut för att ta fast dem 
– men verkar ha betraktat uppdraget som någon sorts picknick. 
Legionärerna överraskades i sitt obevakade (!) nattläger och 
besegrades av slavarna, som då redan lyckats dra till sig be-
tydligt fler. Därefter växte upproret till oanad storlek och om-
fattade som mest över 40 000 man. Under sin ledare, trakiern 
Spartacus, segrade slavarna i nio större bataljer mot romerska 
legioner innan slutet kom år 71 f Kr.

Enligt Stothard hade den stormrike Marcus Licinius Crassus 
sagt, att ingen kunde kalla sig rik som inte själv kunde ställa 
upp en armé – och han hade råd med totalt 45 000 man!

Någonstans har jag läst, att Crassus gett upphov till det 
svenska ordet ”krass”, eftersom han var just det. I hans armé 
fanns rester av förband som tidigare besegrats av slavarna. 
Dessa enheter bestraffades med decimering – vilket innebar, 
att var tionde legionär slumpvis valdes ut, varpå hans kamra-
ter i ledet beordrades att slå ihjäl honom. Markeringen av vad 
som väntade ett förband som i framtiden vek i strid kunde inte 
gärna bli tydligare.

Crassus besegrade Spartacus’ slavarmé, av vilken till slut 
cirka 6 000 man återstod. Deras förväntade öde var att bränn-
märkas, sannolikt också stympas på något sätt, varpå de skulle 
ha fått slita sig fördärvade på Siciliens åkrar eller i någon av de 
gruvor, som från olika delar av imperiet försåg Roms styrande 
elit med åtråvärda metaller. Det alternativa ödet i gruvorna var 
drunkning.

Men Crassus tänkte annorlunda och lät korsfästa samtliga 
längs Via Appia, hela vägen från Capua till Rom – vilket lär 
ha blivit ett kors per 30–40 meter. Tillgången på trävirke var 
bitvis så dålig, att offren i stället hängdes upp på höga grind-
stolpar etc. – men oavsett detta fick kropparna hänga kvar, tills 
de ruttnade resterna föll ner av sig själva.

Spartacus’ revolt var det tredje och sista slavupproret i Roms 
historia. Crassus deltog i det politiska maktspelet under några 
år, varpå han drog i fält österut, besegrades av perserna, föröd-
mjukades och avrättades. Hans avhuggna huvud fylldes med 
flytande guld och användes som teaterrekvisita!

Slaveri? Självklart!
Vi tänker måhända lite slarvigt på antiken som upplyst och 
belevad, men som synes ovan tar Stothard oss snabbt ur den 
villfarelsen. I stället gör han fullständigt klart att, utifrån vårt 
sätt att se, var dessa kulturer mycket grymma. Slaveri var en 
fullständig självklarhet, utan vilken det romerska samhället 
helt enkelt inte hade fungerat, och ägarna var fria att bokstav-
ligt talat göra vad de ville med sina slavar.

Till skillnad från det amerikanska slaveriet halvtannat mil-

Sjukvård i litteraturen:

Peter Stothard om cytostatika-
behandling, guided imagery
– och en hel del annat

Av Bror Gårdelöf, Linköping, bror.gardelov@@regionostergotland.se

Via Appia. www.fotolia.se
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lennium senare fanns dock även högt utbildade slavar, som 
t.o.m. skötte sina herrars ekonomi och hälsovård. ”En gentle-
man sysslar inte med köpenskap…en fri man kan inte anför-
tros min ekonomi, för han skulle kunna lura mig och berika sig 
själv – men vem skulle slaven lura?”.

Det dominerande skälet att behandla slavarna någorlunda 
väl var rent ekonomiskt; de utgjorde investeringar – ibland sto-
ra sådana. Så att inte ta något så när väl hand om åtminstone en 
del av dem var att kasta bort pengar.

Samtidigt stadgade romersk lag att om en slav i ett hushåll 
dödade sin husbonde, skulle alla slavar i det hushållet dödas. 
Lagen var gammal och skrevs när ett hushåll kanske hade ett 
tiotal slavar – så det blev bekymmersamt när en rik mördad 
husbonde ett par sekler senare hade 400. Den juridiska argu-
mentationen mot massavrättningen var livlig och välformule-
rad, men den handlade enbart om ekonomiskt förnuft och inte 
för ett ögonblick om vår tids humanistiska aspekter. Slutet blev 
att lagen följdes, och alla slavar avrättades.

Men slavar kunde också friges och t.o.m. bli romerska med-
borgare – varpå de inte sällan själva köpte slavar.

Gladiatorspelen
En annan del av slaveriet var gladiatorspelen, där människor 
alltså köptes för att utbildas till gladiatorer och uppträda på are-
nan. Romarna uppfann ”action-filmen” – med den väsentliga 
skillnaden att aktörerna på arenan dog på riktigt. Att upprepade 
gånger se människor dö ansågs vara en viktig del av en romares 
uppfostran, och gladiatorspelen var en storindustri som väl mot-
svarade mogulernas Hollywood två millennier senare.

Flyktingarna från gladiatorskolan i Capua visste alltså, att 
deras öde hur som helst var att dö inom en relativt nära fram-
tid; på arenan i kamp mot andra gladiatorer eller djur, alterna-
tivt i strid mot romerska legionärer.

Slavarna agerade likadant 
Det finns en romantisk idé, exempelvis framförd i Arthur Ko-
estlers roman, att Spartacus och slavarmén utgjorde någon 
sorts demokratiska revolutionärer, som uppammade sympati 

där de drog fram. Även med den uppfattningen gör Stothard 
processen obönhörligt kort. Slavarmén våldtog, mördade, 
plundrade och vandaliserade, så att delar av Syditalien – som 
fram till upproret haft stabil ekonomi med såväl jordbruk som 
högt skattad textilindustri (där arbetarna naturligtvis var sla-
var) – lades i aska för generationer framåt.

Peter Stothard
Peter Stothards far var radaringenjör, men själv valde han 
klassiska studier. Dock blev han inte historiker utan journalist, 
och var redaktör för The Times 1992–2002 för att därefter bli 
redaktör för The Times Literary Supplement. Kring millennie-
skiftet drabbades han av pancreascancer med mycket dyster 
prognos – men nya cytostatika och en kompetent kirurg ändra-
de på det. Därefter skrev han rubricerade bok.

”The Spartacus Road”
Stothard börjar resan i Rom och följer Via Appia till Capua. 
Därifrån färdas han vidare i slavarméns fotspår över stora de-
lar av Italien – från staden Metapontum i stövelns hålfot till 
foten av Alperna och åter ned till Syditalien – så långt det lät 
sig göras utifrån historiska källor. Berättelsen pendlar hela ti-
den mellan nu och då – så att han exempelvis kan stå vid vad 
som idag är en 20 meter lång gatstump, fylld av klotter och 
återvinningskärl, där slavarmén drog fram drygt två millennier 
tidigare. Senare går färden förbi Modenas tillverkare av den 
berömda balsamvinägern och Ferrarifabriken i Maranello.

Utvikningar
Textens röda tråd om slavupproret upptar uppskattningsvis 
mindre än en fjärdedel av bokens 344 sidor. Resten ägnas åt 
olika antika källor – spridda över ett halvt millennium, men 
alla med någon sorts referens till upproret – och med dem ex-
kursioner åt alla möjliga håll. Vi okunniga får på det viset en 
vindlande snabbkurs om allt möjligt i det antika Roms historia.

Plinius den yngre betraktar Stothard mycket välvilligt som 
en av historiens första moderna journalister – men okritisk är 
han inte. ”Plinius skrev skådespel som inte bevarats, och poesi 
varav tillräckliga mängder bevarats för att hans anseende skul-
le ha varit bättre utan den.”

En av många kuriosautvikningar är texten lorem ipsum. Själv 

Spartacus’ dödsstrid. www.fotolia.se

Segrare i gladiatorspel. www.fotolia.se
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”År 2000 fick jag till slut genomgå någon sorts exotisk ke-
moterapi för min cancer. Nero hade avslöjats som en tumör 
i en av de mindre, rosa fiskarna i kroppens damm, pancreas, 
’allt kött’ på grekiska, en delikatess som förefaller mycket 
uppskattad av kannibaler. Det var inte längre säkert att denna 
orsak till mina smärtor skulle döda mig, bara sannolikt. Nu 
fanns en viss möjlighet att slippa undan.

Behandlingen var en accelererande cykel av normalitet, 
halvgalenskap, delirium och normalitet igen – i början med 
luckor mellan dessa tillstånd men efter hand en kontinuerlig 
cirkel av effekter som följde på orsaker. Det fanns varken 
skarp smärta eller bataljbilder som tidigare. Varje kontur var 
suddig. Under min femte cykel var den användbara tid, som 
jag brukade kalla mina ‘klara ögonblick’, reducerad till några 
få morgnar per månad.

Sjukhusets sköterskor hade planer för dessa morgnar. Jag 
skulle föreställa mig scener från förr, ju lyckligare desto 
bättre. Att skapa ordning i min personliga historia, liksom att 
skapa ordning bland mina böcker och papper, var inte längre 
avsett att enbart runda av mitt liv och göra döden nästan 
förnuftig. Minnena skulle hjälpa mig att bli frisk, precis som de 
amerikanska kemikalier som genomströmmade mitt blodom-
lopp, de gula påsarna med vätska som sköterskorna hante-
rade som sprängdeg. Gamla glädjeämnen måste förstärka 
livsviljan. Jag kunde inte argumentera mot det, eller över 
huvud taget argumentera mycket om någonting alls.

För att förbereda mig för denna trevliga tillvaro, fri från 
smärta och från fruktan för smärta, satt jag i solskenet i en 
trädgårdsstol. Vart och ett av mina ben måste identifieras 
individuellt i min hjärna, som om de valts ut ur en hylla med 
ben och monterats bredvid varandra. De var som Volym Ett 
och Två i en gammal viktoriansk roman, begripliga var för sig 
men bättre tillsammans.

Jag hade ’ett långt rör av rött hett hö’ bredvid mig i gräset; 
eller det var åtminstone de ord, som skrivits på den pap-
perslapp, som skulle stimulera mitt minne. Syftningen kunde 
ha avsett min högra arm eller min vänstra fot eller nästan 
ingenting alls. Munnen var det klaraste jag hade, uppfriskad 
med klorhexidinglukonat, en sorts flytande, grönt rengörings-
medel, enligt etiketten smaksatt med pepparmint. För mig 
kändes det som om det var smaksatt med en ståltrådsbor-
ste, som skrubbade och rengjorde en tunga, och kändes som 

värmeelementet i en gammal vattenkokare. Jag hade tagit 
warfarin för att tunna ut blodet och B-vitamin för att få hän-
derna att sluta darra. Jag var till och med i stånd att tugga på 
en mjuk pastill, kallad Nystatin, som håller svamp borta. Nya 
läkare hade ansvaret nu, amerikanska och brittiska kamplyst-
na vetenskapsmän i stället för överläkare och diplomater. Jag 
var fylld av hopp och redo att minnas.

Solen sken hett. Rosorna brann röda. Fram kom de menta-
la bilderna av familjesemestrar, av bröllop och båtturer på 
Themsen, stillbilder men fulla av ljus som de färgdiabilder 
min far brukade förvara i blå plastlådor och projicera på våra 
väggar. Som från någon sorts arkiv kom bilder av tidningskol-
legor som ropade ut deadlines och gratulerade varandra till 
framgångar, vars natur inte alls stod klar.

Detta verkade inte svårt. Det var ungefär som en tombola 
på ett nöjesfält. Jag kunde inte välja föremålen med någon 
vidare precision. Av och till dök en olycklig bild upp, och… jag 
koncentrerade mig med föga framgång på att hålla den borta. 
Men den envisaste bilden var …scenen med den unge, yog-
hurtköpande klassicisten på stränderna vid Comosjön och …
ytterligare en figur, namnlös, i romersk klädedräkt, knappast 
Caesar, Spartacus eller Pontius Pilatus. Det var Plinius den 
yngre. Jag såg aldrig Plinius 1969. Jag såg honom inte i min 
kemikalietankade rosenträdgård tre årtionden senare. Men jag 
såg mig själv träffa Plinius i Como.
-----
Några månader efter dessa minnesövningar i trädgården 
gjorde de kemiska gifterna och en kirurgs kniv slut på Nero. 
Orsaken till så många våldsamma smärtor och bildvisningar 
hamnade till slut på en vit platta, stor som en middagstallrik. 
Han såg ut som valspäck. I min journal fanns det enklaste 
fotografi av honom, en papperskopia, inte ett negativ. Ingen 
behövde hålla upp något mörkt, genomskinligt hörn mot 
ljuset.

Plinius… har ännu ett råd från Como. Han argumenterar för 
att vi vid hälsa skall hålla fast vid vad vi utövat när vi är sjuka. 
Om vi under sjukdomstiden inte drömmer om lusta och att 
förtala våra fiender, utan om sjöar och källor, är det så vi 
bör bete oss när vi är friska. Om vi undkommer en dödsdom, 
orsakad av cancer (som jag gjorde) genom att föreställa oss 
bilder av den förflutna antiken, bör vi inte överge den inrikt-
ningen, hur svårt det än kan verka i den kroppsliga och menta-
la hälsans kalla tider.” 

visste jag bara att den finns och används i layoutarbete, när man 
först lägger bilder på en sida. Därefter fylls sidan med lorem 
ipsum-texten, tills det är dags att i stället lägga in den riktiga. 
Lorem ipsum är ett utdrag ur De finibus (”Om sluten”, på engel-
ska översatt till ”On the Ends of Goods and Evils”) av Cicero – 
men ordet lorem finns inte i latinet! Cicero skrev dolorem, men 
de som tog texten för layoutarbete råkade ta en tryckt version, 
där dolorem var avstavat, så att do- hamnat nederst på ena sidan 
och lorem överst på nästa. Eftersom textens betydelse är helt 
oväsentlig i layoutarbetet blev det som det blev!

Allt detta skrivs på utsökt engelska, och att översätta hela 
Stothards bok till svenska vore ingen lätt uppgift – men hans 

skildring av cytostatikabehandlingen är värd ett försök.

Cancern, behandlingen och den avslutande reflektionen
Innan diagnosen ens var ställd gav Stothard sin smärtsamma 
inre fiende namnet Nero – och att hans sjuksköterskor kände 
till tekniken med guided imagery framgår tydligt.

I motsats till vad Stothard och många med honom tror, är 
sprängdeg inte alls särskilt farlig så länge man inte tryckt i en 
tändhatt. Tvärtom är hela idén att sprängdeg skall vara säker och 
enkel att handskas med, ända tills man vill att den skall detonera.

”Den unge, yoghurtköpande klassicisten vid Comosjön” är 
Stothard själv, ett minne från en resa under studenttiden.

Citat från boken...
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Låt oss först definiera begreppet – i 
ST-sammanhang betyder ”Specialaneste-
si” traditionsenligt anestesi/intensivvård 
för thoraxkirurgiska, neurokirurgiska och 
pediatriska patienter utfört på en speciali-
serad enhet. Denna tradition har år 2008 
skrivits in i författningen, som kräver att 
den nyblivna specialisten skall ”behärs-
ka” vård av patienter inom minst ett spe-
cialområde och ha kunskap om de andra.

Men om man tittar på vilka skäl som 
låg till grund för att just dessa tre om-
råden bedömdes som ”speciella”, så är 
dessa snarare organisatoriska än medi-
cinska – det är nämligen just thorax-, 
barn- och (till viss del) neuro-anestesi 
och -intensivvård som bedrivs på spe-
cialiserade enheter vid universitetssjuk-
husen. Det hävdas också att dessa tre 
områden har implikationer bortom sina 
egna enheter – alla svenska anestesiolo-
ger förväntas kunna ta hand om en hjärt-
sjuk patient, söva ett barn och vårda en 
patient med neurotrauma.

Detta är utan tvivel sant, men behö-
ver man verkligen tjänstgöra på thorax 
för att sedan söva en, låt oss säga, co-
lorektal patient med aortastenos – eller 
på Astrid Lindgrens Barnsjukhus för att 
söva ett ”vanligt” barn? Hjärtsjuka pa-
tienter, stora vätskeskiften, avancerad 
hemodynamisk övervakning och be-
handling förekommer frekvent inom all-
män anestesiologi och intensivvård; de 
flesta länssjukhus söver uppemot 1.000 
barn per år, och vårdar (före transport till 
re gion sjukhus) ett flertal skallskadade 
patienter. ”Jag arbetar långt borta från 
regionsjukhuset, hur ska jag då klara mig 
när det kommer en sjuk ettåring eller en 
patient med GUCH-diagnos?” är argu-
ment som KVAST hör ganska ofta.

Den nya ST-utbildningen – del 3:

Hur speciell är
”Specialanestesi”?

Av Alexey Dolinin, för KVAST

Detta är en fortsättning på Alexey Dolinins artikel i nr. 2 och Lars Spetz’ artikel i nr. 3 av SFAI-tidningen.

Och svaret är: ”Det kommer att gå 
alldeles utmärkt, men inte därför att du 
har varit på Thorax eller Barn för tio 
år sedan, utan därför att du är en kun-
nig och erfaren allmänanestesiolog”. 
Praktisk kunskap är en färskvara, och 
undertecknad erkänner villigt att de kun-
skaper från thoraxanestesiplaceringen 
(kardioplegi t.ex.) som inte används till 
vardags ligger långt bak i det egna men-
tala förrådet – medan kunskapen om de 
patienter som förekommer på ens egen 
operationsavdelning är hyfsat överinlärd 
och redo att tas i bruk omedelbart.

Den största vinsten av specialanestesi-
placeringen verkar istället ligga i att vistas 
i en kunskapsintensiv miljö, som fokuse-
rar på ett avgränsat område. De organi-
satoriska lärdomar man får av att arbeta 
i en sådan miljö är inte heller att förakta. 
Ett annat syfte med placeringar på speci-
alenheter är att ”utbilda utbildare”, dvs. 

skapa grupper av intresserade individer 
som kommer att utveckla relevanta meto-
der och utbilda kollegor på hemmaplan. 
Detta är särskilt uppenbart inom pedi-
atrisk anestesiologi, inte minst tack vare 
 SFBABI:s medvetna policyarbete.

Specialanestesi och -intensivvård har 
länge utgjort en flaskhals i svenska ST-
block i Anestesi och Intensivvård. Orsa-
kerna är många – ojämn fördelning av 
platser på thorax-, barn- och neuroanes-
tesiologiska enheter mellan olika regio-
ner; strävan vid universitetssjukhusen att 
ge ”sina” ST-läkare alla tre specialanes-
tesigrenarna under fem års ST; sjunkan-
de patientunderlag inom hjärtkirurgi etc, 
etc. Det har gjorts ett antal utredningar, 
nationellt såväl som regionalt, som visar 
att antalet tillgängliga specialanestesi-
platser mer eller mindre motsvarar an-
tal ST-läkare inom vår specialitet. Man 
räknar då med att alla får sammanlagt 

 www.fotolia.se
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sex månader, antingen inom ett område, 
eller som kombination av två. Då räck-
er platserna, åtminstone nästan. Lyckas 
man då att, inom en viss region, komma 
på en rättvis fördelning av platserna, är 
problemet löst – men så har det inte bli-
vit under de sju år som den hittillsvaran-
de ST-författningen har varit i kraft.

Frågan om specialanestesiplaceringar 
har ständigt förekommit i alla möjliga 
ST-relaterade forum – vid SPUR-inspek-
tioner, på studierektorsmöten – och gi-
vetvis inom KVAST. Diskussionerna har 
så småningom mynnat ut i funderingar 
om huruvida specialanestesibegreppet 
bör utvidgas, och innefatta även andra 
högspecialiserade anestesiverksam heter 
– såsom till exempel luftvägskirurgi, 
brännskadevård, stor ryggkirurgi och 
transplantation. Det viktigaste, ansåg vi 
inom KVAST, var att ta tillbaka frågan 
till professionen och låta oss själva av-
göra vad som är ”specialområden” i den 
föränderliga sjukvårdsverkligheten.

I samband med den nu aktuella re-
visionen av ST-författningen har man 

därför i dialog med Socialstyrelsens 
sakkunniga enats om följande definition 
på ST-utbildning i specialanestesi och 
-intensivvård: ”Tjänstgöring på universi-
tetssjukhus vid enhet som bedriver anes-
tesiverksamhet med tillhörande inten-
sivvård, som på grund av sjukdomarnas 
patofysiologi och ingreppens komplexi-
tet och specifika behov utgör ett special-
område”. Det finns således en möjlighet 
för lärorika, utmanande och produktiva 
placeringar på betydligt fler specialen-
heter än de traditionella.

Har vi då löst problemet med tillgång 
på specialanestesiplatser? Knappast. 
Det lär ta ett tag innan utbildningar i 
de ”nya” specialanestesierna har ska-
pats och blivit kända och attraktiva för 
landets ST-läkare och deras handledare 
och studierektorer. Men vi har skapat 
en viktig förutsättning, och vill utmana 
kollegor som sysslar med andra högspe-
cialiserade verksamheter än barn-, tho-
rax- och neuroanestesi att börja fundera i 
banor av riktade placeringar för egna och 
externa ST-läkare. KVAST hjälper gärna 

till med praktiska råd kring utformning 
av sådana utbildningsprogram.

KVAST kommer att även i fortsätt-
ningen rekommendera kurser i de tra-
ditionella specialanestesiområden som 
man inte tjänstgör inom. Anledningen 
har redan angivits ovan – sådana kurser 
förmedlar kunskap som är relevant för 
breda patientgrupper även utanför speci-
alklinikerna.

Jag vill avsluta med några ord till för-
mån för ett av de traditionella special-
områdena – nämligen neuroanestesi och 
i synnerhet neurointensivvård. ST-lä-
karna efterfrågar platser på Thorax och 
Barn oftare än på Neuro – måhända inte 
på alltför rationella grunder. Men sam-
tidigt är det just hjärtsjukdom och barn 
man ser mycket av inom länssjukvården 
– betydligt oftare än neurointensivvård. 
Som arbetsgivare/utbildare bör man kan-
ske fundera om inte just NIVA-kunskap 
är någonting man måste ”hämta hem” 
regelbundet, och en period på NIVA på 
ett universitetssjukhus under ST är ett 
utmärkt sätt att säkerställa det. 

Hur det verkligen fungerar – en ST-
och PG-kurs i anestesiologisk farmakologi
2 - 4 dec, 2015
Ersta konferens och hotell, Stockholm

BAS Simulatorkurs för akuta
anestesiologiska tillstånd (BAS-kurs 8)
8 - 10 dec, 2015
Karlstad

SK-kurs: Den svåra luftvägen
25 - 28 jan, 2016
SU-Sahlgrenska, Göteborg

SK-kurs: Thoraxanestesi och
Thoraxintensivvård
1 - 5 feb, 2016
SU-Sahlgrenska, Göteborg.

Fortsättningskurs i intensivvård för seniora 
ST-läkare och juniora specialister
4 - 8 apr, 2016
SU-Sahlgrenska, Göteborg

Grundläggande kurs i regionalanestesi
11 - 14 apr, 2016
Danderyds sjukhus

Prehospital akutsjukvård för anestesiläkare
11 - 15 apr, 2016
Göteborg

Ventilatorbehandling
18 - 22 apr, 2016
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Grundläggande intensivvårdskurs
25 - 28 apr, 2016
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Neuroanestesi och neurointensivvård
25 - 28 apr, 2016
Linköping

Kardiovaskulära Vårmötet
27 - 29 apr, 2016
Göteborg

SK-kurs: Den svåra luftvägen
9 - 12 maj, 2016
SU-Sahlgrenska, Göteborg

SFOAI:s Vårmöte 2016
11 - 12 maj
Såstaholm, Stockholm
Se sid. 227 i detta nr och på hemsidan.
Kontakt: Susanne Ledin Eriksson,
susanne.ledin.eriksson@regiongavleborg.se

Ung I SFAI:s Vårmöte 2016
25 - 27 maj, 2016
Hjortviken Hotell och Konferens, Hindås

Sk-kurs: Den svåra luftvägen
29 aug - 1 sep, 2016
SU-Sahlgrenska, Göteborg

SFAI-veckan 2016
21 - 23 sep, 2016
Karlstad

Bakjourskurs del 1
3 - 7 okt, 2016
Information kommer senare

SK-kurs: Smärta och smärtbehandling för 
ST-läkare och juniora specialister
24 - 28 okt, 2016
SU-Sahlgrenska, Göteborg

Bakjourskurs del 2
21 - 25 nov, 2016
Information kommer senare

Postgraduateutbildning i intensivvård
1 - 20 dec, 2016
Huddinge, Solna och Uppsala

Kalendarium 2015–2016

se även sfai.se/kalendarium!
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SFOAI, Svensk Förening för Obstetrisk Anestesi och Intensivvård inbjuder till 

Vårmöte 11-12 maj 2016
Såstaholm, Täby

(www.sastaholm.se)

Mötet börjar med lunch onsdag 11 maj kl 12.00 och avslutas torsdag 12 maj kl 17.00.
Programmet vänder sig till både narkosläkare och obstetriker.

På programmet:
• MEOWS
• Den obesa gravida – optimal organisation
• Oxytocin och EDA
• Decision to deliver in maternal critical care
• Multi-disciplinary team working on the labour ward
• Minisymposium: Akuta kejsarsnitt
• Svåra fall man som narkosläkare vill veta om
 i förväg…
• MBRRACE 2015 + Svensk mödradödlighet 2015
• Fallbeskrivningar

Kostnad:
6.900 kr för medlemmar (7.100 kr för icke-medlemmar)

Anmälan:
via mail till Michael Rådström,
michael.radstrom@vgregion.se

Anmälan senast 21 mars   2016.
Bindande.

SFOAI:s styrelse hälsar gamla och nya deltagare,
samt intresserade obstetriker varmt välkomna!
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Grundläggande
intensivvårdskurs
SK-kurs på Akademiska sjukhuset, 
Uppsala, 25-28 april 2016

Kursens målsättning är att ge grundläggande kunskaper inom 
modern intensivvård. Interaktiva föreläsningar med genom-
gång av bakomliggande fysiologi, diagnostik och behandling 
varvas med diskussioner kring patientfall. Även etiska övervä-
ganden kommer att beröras. 
Fokus kommer att ligga på akut behandling av allvarlig and-
nings- och cirkulationssvikt inklusive septisk chock. Kursen 
omfattar delar av delmålen: 2, 4, 6 (SOSFS 2008:19). B3, C1, 
C2, C4, C6, C9, C11 (SOSFS 2015:8)
Målgrupp: För ST-läkare i början av, eller som ännu inte har 
påbörjat, sin specialistutbildning inom anestesi och intensiv-
vård. Intresserade från andra specialistutbildningar är också 
välkomna.
Kursledare: Sten Rubertsson och Anders Larsson
Sista ansökningsdag: den 31 december 2015. Anmälan ska 
ske på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare 
anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgörings-
månader inom anestesi- och intensivvård vid kursstart. Flest 
antal tjänstgöringsmånader är meriterande vid antagning. 
Kursavgift preliminärt 8.500 kr exkl. moms för SFAI-medlem 
och 9.000 kr exkl. moms för övriga. Boken ”Intensivvård” un-
der redaktion av Anders Larsson och Sten Rubertsson ingår 
i kursavgiften och kommer att sändas ut till deltagarna före 
kursstart.

Ansökan sänds till: 
Katja Andersson 
Anestesi och intensivvård, 
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontaktperson:
katja.andersson@surgsci.uu.se
tfn 018-6112944 

KURSER 2015–2016

Neuroanestesi och
neurointensivvård
SK-kurs i Linköping, 25-28 april 2016

Kursen omfattar: grundläggande cerebral fysiologi och pato-
fysiologi, teoretisk och praktisk anestesi inklusive anestesi vid 
intrakraniell tryckstegring, genomgående principer för och 
monitorering vid neurokirurgisk och neurologisk intensivvård, 
akut och prehospitalt omhändertagande inklusive transport-
medicin, samt neuroradiologi, outcome efter neurointensiv-
vård och hjärndödsdiagnostik.

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt 
fullskalesimulering, och avslutas med examination.  
Kursen motsvarar för specialistutbildning i anestesi och inten-
sivvård delmål 11 (SOFS 2008:17 och Utbildningsboken, SFAI 
2009).

Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi, men även 
ST-läkare i neurokirurgi, neurologi och rehabiliteringsmedicin 
samt specialister är välkomna att delta. ST-läkare med kort 
förväntad återstående tid av ST samt de som inte har klinisk 
tjänstgöring i neuroanestesi och neurointensivvård kan bere-
das företräde.
 
Ansökan: på SFAI:s kursblankett som insändes till sekreterare 
Angelica Gunnarsson, Intensivvårdskliniken, Universitetssjuk-
huset, 581 85 Linköping, senast den 15 mars 2016.

Kursavgift: SEK 7.000:- exkl. moms, återbetalas ej vid avan-
mälan efter 10 april 2016.

Arrangörer: Intensivvårdskliniken, Operationskliniken och Neu-
rokirurgiska kliniken, alla vid Universitetssjukhuset i Linköping. 

För ytterligare information: kontakta specialistläkare
Fredrik Ginstman, Intensivvårdskliniken, US Linköping.
fredrik.ginstman@regionostergotland.se

Mycket välkomna!
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Fortsättningskurs i Intensivvård för
seniora ST-läkare och juniora specialister

Datum: 4-8 april 2016
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Kursledare: Per Nellgård, Överläkare, Med.dr. Kärl-Thorax, 

Sektion TOP/TIVA.
E-post: per.nellgard@vgregion.se
 Tel: 031-342 81 46, 0703-28 65 63
Adress: Blå stråket 5, plan 4, Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg
Kursledare: Helena Odenstedt Hergès, Överläkare, Med dr. 

Sektionschef Intensivvård, AnOpIVA.
E-post: helena.odenstedt@vgregion.se
Tel: 031-342 8151
Adress: Blå stråket 5, plan 5, Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Under kursen lär du dig handlägga svår höger- och 
vänsterkammarhjärtvikt, samt svår njur-, lever- och respi-
rationssvikt, koagulationsstörningar och TEG. Vi kommer att 
diskutera handläggning av svår sepsis, och avancerat trau-
maomhändertagande på IVA. Vi kommer också att diskutera 
ECMO-behandling, handläggning av SAH, CNS-infektioner, me-
tabola rubbningar och det senaste inom vätsketerapi på IVA. 
Dessutom kommer vi att gå igenom de senaste behandlings-
riktlinjerna som berör intensivvårdspatienten.

Alla förmiddagar och två eftermiddagar har vi föreläsningar 
och falldiskussioner. Under tre eftermiddagar deltar du i un-
dervisningsronder med falldiskussioner i mindre grupper på 
respektive special-IVA: CIVA, NIVA och TIVA.

På kvällen den 5 april (kl.16-20) är det workshop och god 
buffé.
Målgrupp: I första hand ST-läkare med IVA-erfarenhet och juni-
ora specialister som vill lära sig mer intensivvård.
Kursen uppfyller målen 1, 2, 4, 6 i utbildningsboken.
Sista ansökningsdag är 30 november 2015 och besked om an-
tagning lämnas inom en månad. Ansökan är bindande.
Anmälan: Använd ansökningsblanketten på SFAI:s hemsida
(www.sfai.se, under ”Utbildning/Fortbildning”) och sänd den 
till Per Nellgård.
Kostnad: 12.000:- + moms, som faktureras av SFAI Verksam-
heter AB.

Den svåra luftvägen 2016
(två kurser v. 19 och v. 35)
Datum: 9–12 maj och 29 augusti– 1 september 2016 

(Måndag-Torsdag)
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Kursledare: Per Nellgård, Överläkare, Med.Dr. TOP/TIVA
E-post: per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-342 81 46, 0703-28 65 63
Adress: Blå stråket 7, plan 4, SUS,
 Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Under kursen lär du dig hur man gör en adekvat be-
dömning av luftvägarna och hur man hanterar den ”svåra” 
luftvägen. Den nya svenska luftvägsalgoritmen, luftvägskort 
och anestesiproblemkort gås igenom. Du lär dig metoder för 
att upprätthålla fria luftvägar med speciellt fokus på fiberen-
doskopisk intubation. En mängd olika hjälpmedel för att hante-
ra den ”svåra” luftvägen kommer att demonstreras och finnas 
tillgängliga för praktisk träning i mindre grupper (simulator 
och klinisk fiberintubation), vilket varvas med teoretiska före-
läsningar och falldiskussioner. En förmiddag får man konioto-
mera och trakeotomera gristrakea.

På kvällen (kl.16-20) den 10 maj respektive den 30 augusti 
har vi en praktisk workshop med ”luftvägsprylar” och de van-
ligaste videolaryngoskopen, samt god buffé.

Målgrupp: En baskurs för i första hand ST-läkare anestesi och 
intensivvård, men även ÖNH, samt nyblivna specialister som 
vill ha ett samlat fokus på svåra luftvägar. Helst bör man ha 
arbetat cirka 12 månader med anestesi som blivande aneste-
siolog före kursstart.

Kursen uppfyller målen 1, 2, 3, 4, 6 & 9 i utbildningsboken. 

Kursutvärdering: Helhetsbedömning: 5,3-5,4 och ”kan kursen 
rekommenderas?” 5,4-5,8 (av 6) vid de senaste årens kurser.

Anmälan: Använd ansökningsblanketten på SFAI:s hemsida 
(www.sfai.se, under ”Utbildning/Fortbildning”) och sänd den 
till Per Nellgård.

Kostnad: 11.000:- + moms, som faktureras av SFAI Verksam-
heter AB.
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Kurs, smärta och smärtbehandling för 
ST-läkare och juniora specialister
Datum: 24-28 oktober 2016
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Kursledare: Per Nellgård, Överläkare,
 Med.dr. Kärl-Thorax, Sektion TOP/TIVA.
E-post: per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-342 81 46, 0703-28 65 63
Kurssekr.: Lukas Lannemyr, Specialistläkare
 Kärl-Thorax, Sektion TOP/TIVA.
E-post: lukas.lannemyr@vgregion.se
Tel: 031-342 88 60
Adress: Blå stråket 5, plan 4, SUS,
 Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg.

Innehåll: Ungefär halva kursen ägnas åt akut och postoperativ 
smärta, medan den andra halvan ägnas åt långvarig och ma-
lign smärta, samt obstetrisk smärtbehandling. Smärtfysiologi 
och -farmakologi samt andra 
behandlingsalternativ. Kursen 
riktar sig i första hand till ST-lä-
kare och yngre specialister i 
anestesi och intensivvård men 
är även öppen för andra specia-
liteter med smärtintresse.

Kursens ges vid AnOpIVA och 
TOP/TIVA, SU/Sahlgrenska i 
samarbete med Multidisciplinä-
ra Smärtenheten vid SU/Östra 
och Dagkirurgen, SU/Mölndal.
Målgrupp: I första hand ST-lä-
kare, som inte får smärt en hets-
placering, och yngre specialister 
med smärtbehandlingsintresse.
I lärarstaben finns Olaf Gräbel 
och Paulin Andrell, Multidisci-
plinärt Smärtcentrum, SU/Öst-
ra; Peter Dahm och Christopher 
Lundberg, AnOpIVA, SU-Sahl-
grenska; Meta Brattwall, Dagki-
rurgen, SU/Mölndal; Gunnar Eckerdal, Onkologi SU/Sahlgren-
ska, samt Lukas Lannemyr och Per Nellgård, TOP/TIVA, SU/
Sahlgrenska.

Under förmiddagarna hålls föreläsningar, medan stora delar 
av eftermiddagarna ägnas åt falldiskussioner och demonstra-
tioner i mindre grupper. Kursdeltagarna uppmanas att ta med 
egna fall för att få ett större engagemang och bredd på be-
handlingstraditioner.
Kursen uppfyller delmålen 1, 3, 5, 8 & 12 i utbildningsboken.
Sista ansökningsdag: 31 maj 2016 och besked om antagning 
lämnas inom en månad. Ansökan är bindande.
Anmälan: Använd ansökningsblanketten på SFAI:s hemsida 
(www.sfai.se, under ”Utbildning/Fortbildning”) och sänd den 
till Per Nellgård.
Kostnad: 8.000:- + moms, som faktureras av SFAI Verksam-
heter AB.

Thoraxanestesi och
thoraxintensivvård
Datum: 1–5 februari 2016
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 

Blå stråket 5, plan 5.
Kursledare: Per Nellgård, Överläkare, Med.Dr.,
 Thorax-Kärl, Sektion TOP/TIVA.
E-post: per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-342 81 46, 0703-28 65 63

Kurs-
sekreterare: Gudrun Bragadottir, Överläkare, Med.Dr.,
 gudrun.bragadottir@vgregion.se
Tel: 031-342 74 53
Adress: Blå stråket 5, plan 5, Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg 

Innehåll: Under kursen lär du dig handlägga hjärtsjuka patien-
ter för icke hjärtkirurgi, och får en teoretisk och praktisk pre-
sentation av thoraxanestesi och -intensivvård. Användande av 
dubbellumen-tub, behandling av höger- och vänsterkammar-
svikt, njur- och respirationssvikt, koagulationsstörningar och 
TEG, samt thoraxtransplantationer. GUCH finns också med på 
programmet. Under fyra förmiddagar följer du arbetet på tho-
raxoperation och TIVA varvat med fallbeskrivningar. Första da-
gen och resterande eftermiddagar är fyllda med föreläsningar. 
En av kursdagarna är det workshop kvällstid (kl.16–20) med 
god buffé.

Målgrupp: I första hand ST-läkare som inte får thoraxplace-
ring, men också kardiologiskt intresserade ST-läkare och ny-
blivna specialister.

Kursutvärdering: Kursen i Göteborg fick mycket bra kursbe-
dömning 2011–2015.

Kursen uppfyller målen 1, 2, 3, 4, 6 och 11 i utbildningsboken.

Kostnad: Ingen, eftersom Socialstyrelsen organiserar kursen. 

Anmälan: Det är mycket viktigt att kursansökan lämnas di-
rekt till Socialstyrelsen. Ansökningsförfarandet framgår på 
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/ansoktillsk-kurser.
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Svensk Förening för Anestesi – SFAne
Suzanne Odeberg-Wernerman, ordförande
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge
Tel: 08-585 809 97
suzanne.odeberg-wernerman@karolinska.se 

Svensk Förening för Obstetrisk Anestesi
och Intensivvård – SFOAI
Susanne Ledin Eriksson, ordförande
Anestesikliniken Gävle sjukhus
Tel: 026-154083
susanne.ledin-eriksson@lg.se

SFAI:s delförening för
operationsledning
Eva-Lena Zetterlund, ordförande
Anestesi- och operationskliniken,
Universitetssjukhuset Linköping
Tel: 010-103 00 00
eva-lena.zetterlund@lio.se

SFAI:s delförening för undervisning
och forskning – SFAI-UF
Jonas Åkeson, ordförande 
Anestesiologi och intensivvård, Lunds universitet 
och Skånes universitetssjukhus 
Tel: 040-33 74 53
jonas.akeson@med.lu.se

Svensk Förening för
Regionalanestesi – SFRA
Per-Arne Lönnqvist, ordförande 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Tel: 08-5177 4705
per-arne.lonnqvist@karolinska.se

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vid 
ÖNH- och Plastikkirurgi – SFAIÖP
Katarina Hallén, ordförande
AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborg
Tel: 031-342 80 72
katarina.hallen@vgregion.se 

Svensk Förening för Barnanestesi
och Barnintensivvård – SFBABI
Suzanne Odeberg-Wernerman, ordförande
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Tel: 08-585 809 97
suzanne.odeberg-wernerman@karolinska.se 

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital 
Akutsjukvård – SFLPA
Joacim Linde, ordförande
Anestesi- och Intensivvårds-kliniken, SÄS, Borås
Tel: 0709-18 54 34
joacim.linde-rahr@vgregion.se

Svensk Förening för Thoraxanestesi och
-intensivvård – SFTAI
Andreas Nygren, ordförande 
Thoraxoperation/Thoraxintensivvård,
Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Göteborg
Tel: 031-342 100
andreas.nygren@aniv.gu.se

Svenska Intensivvårds sällskapet – SIS
David Konrad, ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Tel: 08-517 720 67
david.konrad@karolinska.se

Svensk Förening för Postoperativ Vård – SPOV  
Magnus Iversen, ordförande 
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge 
Tel 070-001 79 69 
magnus.iversen@karolinska.se

SFAI:s referensgrupp för Hyperbarmedicin 
Nicklas Oscarsson, ordförande 
Anopiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, 
Göteborg 
Tel: 031-343 42 13 
nicklas.oscarsson@vgregion.se

Ung i SFAI
Erik von Oelreich, ordförande,
representant i SFAI:s styrelse
Anestesi- och intensivvårdskliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Tel: 0702-42 11 79
erik.vonoelreich@karolinska.se

KVAST (KVAlitetssäkring av ST)
Alexey Dolinin, ordförande
Intensiv och Perioperativ Vård
Skånes Universitetssjukhus
alexeydolinin@hotmail.com

Associerad: Svenska Intensivvårdsregistret – SIR
Christina Agvald Öhman, ordförande
Anestesi-och intensivvårdskliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge
christina.agvald@telia.com

Associerad: Svenskt Perioperativt Register – SPOR
Claes Mangelus, registerhållare
Anestesikliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Mölndal 
Tel: 031-3431000
claes.mangelus@vgregion.se

SFAI:s delföreningar med mera
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ORDFÖRANDE
Martin Holmer, överläkare, Operations- och intensivvårdskliniken,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
Utvecklingsledare, Delprogramägare FVM/3R Programmet,
Hälso- och Sjukvårdsavdelningen/HSA/e-Hälsoenheten,
Västra Götalandsregionen.
Tel: 036-32 29 75, mobil: 0723-86 67 87
E-post: martin.holmer@rjl.se
Uppvuxen i Lund. Läkarutbildning på samma ort. AT- och ST-utbild-

ning i Jönköping. Specialist sedan 1998. Främst sysslat med anestesi inom den tyngre 
inneliggande kirurgin på länssjukhus. Tidigare verksamhetschef på operations- och in-
tensivvårdskliniken, länssjukhuset Ryhov i Jönköping under åren 2005–2013. Numera 
brett kliniskt verksam utan särskilt fördjupningsområde. Intresserad av lednings-, ut-
vecklings-, kvalitets- och säkerhetsfrågor. Varit med och startat delföreningen för ope-
rationsledning inom SFAI, ordförande där under flera år. IT-stöd för vården ligger mig 
också varmt om hjärtat. Arbetat med upphandling och projektledning för införande av 
bland annat övervakningsutrustning, anestesiarbetsstationer och kliniskt informations-
system (KIS/PDMS). Arbetar för närvarande halvtid kliniskt i Jönköping och halvtid i VGR 
inom ramen för 3R/FVM, de tre stora regionernas gemensamma program för ett nytt 
vårdinformationssystem (IT-stöd).

VICE ORDFÖRANDE
Anna Oscarsson Tibblin, universitetsöverläkare,
medicinsk ledningsläkare,
Intensivvårdskliniken, Universitetsjukhuset
581 85 Linköping.
Tel: 010-103 77 84, mobil: 0709-52 37 38
E-post: anna.oscarsson.tibblin@@regionostergotland.se
Läkarstudier i Uppsala och Linköping. Specialist i anestesi och inten-
sivvård sedan 1998. Disputerad 2009, där avhandlingen fokuserade 

på hjärtkomplikationer i samband med kirurgi. Har tidigare varit ST-läkarchef respektive 
medicinsk chef på Anestesikliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, men är sedan 2012 
medicinsk ledningsläkare på Intensivvårdskliniken vid samma sjukhus. Tidigare uppdrag 
inom intensivvården har bland annat omfattat införandet av MIG. Utbildningsfrågor samt 
system och struktur för att förbättra outcome efter kirurgi ligger mig extra varmt om 
hjärtat.

VETENSKAPLIG SEKRETERARE
Miklos Lipcsey, överläkare, docent
Verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård,
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel: 018-611 96 60
E-post: miklos.lipcsey@akademiska.se
Läkarexamen vid Uppsala universitet. Disputerade på experimentell sepsis 2006 vid 
samma fakultet. Specialist 2007. Arbetat vid som anestesiolog vid leversektionen på 
King’s College Hospital (London) och som intensivist vid Austin Hospital (Melbourne). 
SSAI diplom i intensivvård 2014. Tidigare UiS- och SIS-styrelseledamot.

FACKLIG SEKRETERARE
Lill Bergenzaun, bitr. överläkare, med.dr., CIVA, ANOPIVA-kliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna,171 76 Stockholm
Tel: 08-517 720 66, mobil: 0733-57 26 64
E-post: lill.bergenzaun@karolinska.se
Född i Sverige men uppvuxen i Tyskland. Läkarutbildning vid Lunds 
Universitet med engagemang i internationellt studentutbyte. ST i 
Malmö med fackligt engagemang på kliniknivå sedan 2002. Yngre 
representant i SFAI:s styrelse 2002–2005 och ordförande Ung i 

SFAI 2005–2006. Har som specialist arbetat med både anestesi och intensivvård och 
genomgått SSAI:s postgraduateprogram i intensivvård 2007–2009. Disputerad 2014 
med en avhandling på ämnet hjärtultraljud hos intensivvårdspatienter. Intresserad av 
fackliga frågor, utbildning och undervisning, och sedan 2009 extern bedömare inom 
Anestesi och Intensivvård för Socialstyrelsen. Arbetar i styrelsen med fortbildning, med-
lemsregister och fackliga frågor.

SKATTMÄSTARE och Styrelseordförande i SFAI Verksamheter AB
Jan Wernerman, professor, överläkare, Anestesi och intensivvårds-
kliniken Karolinska Huddinge, 141 86 Stockholm
Tel: 08-585 864 95 (sekr), mobil: 0707-46 10 00
E-post: jan.wernerman@karolinska.se
Läst på KI, utbildad på S:t Eriks sjukhus i Stockholm. Disputerad som 
kliniker 1985. IVA-chef på Huddinge, därefter klinikchef på S:t Görans 
sjukhus och Huddinge. Professor sedan 2000 med tonvikt på klinisk 
forskning. Var med och startade SFAI:s IVA grupp, därefter olika 

IVA-initiativ på skandinavisk bas, som ledde fram till intensivistutbildning, forskningsnät-
verk och skandinaviska intensivvårdsmöten. Varit internationellt aktiv inom ESPEN och 
ESICM. SFAI:s ordförande 2007–2010.

REDAKTÖR SFAI-tidningen
Olof Ekre, överläkare, läkarchef, Anopiva NU-sjukvården,
NÄL, 461 85 Trollhättan
Tel: 010-435 14 10, mobil: 0704-44 41 75
E-post: olof.ekre@vgregion.se
Bohuslänning. Läste medicin vid Göteborgs Universitet, därefter AT 
i Trollhättan (NÄL) och ST i Göteborg (Östra Sjukhuset). Specialist 
1999. Disputerade 2003 på en avhandling om Angina Pectoris. Spe-
cialistkompetens även i Smärtlindring. Verksamhetschef Anopiva 

SU-Östra 2007-11 och verksamhetschef Kärl-Thorax SU-Sahlgrenska 2011-14. Numera 
läkarchef och kliniker inom Anopiva NU-sjukvården (Uddevalla Sjukhus och NÄL Troll-
hättan). Intresse för allmänanestesi, smärtlindring och vårdens organisation och ledning.

YNGRE REPRESENTANT
Erik von Oelreich, ST-läkare, AN OPIVA-kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
Ordförande för Ung i SFAI
Tel: 08-517 700 00, mobil: 0702-42 11 79
E-post: erik.vonoelreich@karolinska.se
Ursprungligen från Uppsala där även läkarstudierna genomfördes. 
Flyttade till Stockholm 2008 för underläkarvikariat på ANOPIVA-kli-
niken. Därefter AT-tjänstgöring på Södersjukhuset och sedermera 

ST-läkare på KS Solna sedan 2012. Forskar inom traumatologi och intensivvård.

ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR

Owain Thomas, specialistläkare, Barnanestesi
och BIVA, SUS Lund, 221 85 Lund
Tel: 046-17 42 28, mobil: 0709-21 08 32
E-post: owain.thomas@cantab.net
Läst preklinisk medicin vid Jesus College, Cambridge, och T5-11 
av Läkarutbildningen i Lund. AT i Karlskrona. ST i Lund/Blekinge/ 
Whangarei, Nya Zeeland 2008–2012. Specialistläkare i Lund sedan 
januari 2013. Tidigare ordförande för Ung i SFAI. Initiativtagare till 
BAS-kursen. Forskar på klinisk koagulation. Sammankallande för 

SFAI:s fortbildningsnätverk

Carolina Samuelsson-Lindberg, verksamhetschef,
Intensiv- och perioperativ vård (IPV) Malmö/Lund, SUS
Mobil: 072-700 14 86
E-post: carolina.samuelsson@gmail.com
Hallänning från början och tonår i Wales. Till Uppsala -94, där jag 
blev läkare, disputerad (neurovetenskap/neurokirurgi/neurointen-
sivvård) och förälder. Slutförde specialistutbildning i anestesi- och 
intensivvård i Halmstad. Tillfälligheter ledde till ledningsuppdrag 
som läkarchef och verksamhetschef vilket var roligt, utvecklande 

och inspirerande. Under 2013–14 ägnat 18 månader med fokus på barnanestesi i Adelai-
de och därefter till Skåne för ett utmanande och spännande ledningsuppdrag på Skånes 
Universitetssjukhus där Anestesi-, intensiv- och operationssjukvården nu samlats i ett 
verksamhetsområde. I SFAI:s styrelse ansvarig för riktlinjesamordning.

Mattias Schindele, överläkare Ane/IVA,
chefläkare Östersunds Sjukhus, 831 83 Östersund.
Tel: 063-15 30 00 (vx), mobil: 0706-29 70 07
E-post: mattias.schindele@jll.se
Västgöte, medicinstudier vid Karolinska Institutet (läkarutbildning med 
forskningsinriktning), därefter flytt till Jämtland och Östersund för AT 
och ST. Specialist 2003. Under AT/ST fackligt engagerad inom läkarför-
eningen. Studierektor för AT 2004–2006. Medicinskt ledningsansvarig 
för IVA 2006–2010. Ett år som narkosläkare på Nya Zeeland 2011–

2012. Därefter fortsatt engagemang i kvalitetsfrågor och patientsäkerhet, sedan hösten 
2012 som landstingets chefläkare. Brinner för att öka professionens engagemang i vården!
I SFAI:s styrelse webb-redaktör och ansvarig för patientsäkerhetsfrågor.

ADJUNGERAD I EGENSKAP AV KVAST-REPRESENTANT.
Alexey Dolinin, Sektionschef, Medicinsk Kompetens- och Kvalitetsut-
veckling, Verksamhetsområde Intensiv- och Perioperativ Vård,
Skånes Universitetssjukhus, SUS Lund, 22185, Lund
Tel: 046-17 15 42, mobil: 0708-18 34 13
E-post: alexey.dolinin@skane.se
Född, uppvuxen och utbildad i S:t Petersburg. Specialist sedan 1997. 
Fick anställning i Lund och flyttade till Sverige 2000. Har under fle-
ra år varit engagerad i ST-utbildning, på hemmakliniken, i regionen 

och även nationellt, genom KVAST och SPUR. Ordförande i KVAST sedan 2013. Kliniska 
huvudintressen utgörs av akutanestesi, anestesi för stor abdominell och ortopedisk ki-
rurgi samt operationsledning och logistik.

Styrelsen för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

www.sfai.se


