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Bra att veta om tidningen och materialinskick
Prenumeration – utebliven tidning
SFAI-tidningen skickas med automatik till samtliga medlemmar – fullvärdiga, nationella eller associerade. Annan prenumeration 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:

SFAI:s kanslifunktion

• 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.
• Handskrivet eller faxat material accepteras ej.
• Löptext skrivs med rak vänsterkant i Times New Roman, 12 pkt.
• 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 infogas intill författarnamn.
• Accepterade språk är svenska, danska, norska och engelska.
• Materialinlämnaren ansvarar för att bilder som skickas till redaktionen har fotografens godkännande och ej är copyrightskyddade. Bekräfta att bilder är OK att använda till redaktionen.
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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 framförda åsikter speglar inte nödvändigtvis vare sig redaktionens
eller styrelsens uppfattning. Däremot ställer redaktionen krav
på saklighet i debattinlägg. Potentiella bindningar eller jävsförhållanden 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 medlemmar, 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 bedömningen av insända annonser.

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

Kansliet bemannas av:

Lotta Ahlbertz,
Malmö Kongressbyrå
lotta@mkon.se

Ola Nilsson,
Malmö Kongressbyrå
ola@mkon.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).
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Ordföranden
har ordet

Varför ska jag vara
medlem i SFAI?
Av Martin Holmer, nyvald ordförande för SFAI

Ett nytt år med nya utmaningar har startat. Att hitta en balans mellan ”här och
nu”-frågor och framtidsfrågor har jag
skrivit om tidigare. Vi har alla en allt
större utmaning att balansera det vi kan
med det vi har råd med. Ofta får man
höra att vi ska jobba smartare, vilket jag
verkligen inte gillar att höra. Det antyder att vi varit osmarta innan. Inget är
mer fel. Vi har jobbat efter bästa förmåga med de uppgifter och förutsättningar
vi haft. Det betyder ändå inte att vi inte har saker att förbättra, tvärt om. Men
förbättring av komplexa system som till
exempel hälso- och sjukvård är inte lätt.
Vi behöver lära av varandra. Inspirera
varandra.
Anestesi och intensivvård har en lång
tradition av forskning, utbildning, kvalitets- och säkerhetsarbete. Detta ska vi
vara stolta över, fortsätta värna om och
utveckla vidare. Här tycker jag SFAI har
en nyckelroll att spela.
Ditt medlemskap i SFAI är viktigt för
specialitetens utveckling. För att stärka
vår röst behöver vi medlemmar, gamla
som nya. SFAI behöver din hjälp som
medlem att rekrytera fler medlemmar – så
att vi kan behålla, stärka och utveckla vår
röst och påverkan på sjukvården i Sverige.
Och varför ska man då vara medlem
kanske någon undrar? Medlemskap i en
ideell förening är inte självklart. Tankar
som ”what’s in it for me?” blir allt mer
uttalade. Man får ju ändå tillgång till utbildningsbok, råd och riktlinjer – utan
att betala medlemsavgift. Varför ska jag
då betala? Vad får jag för mina skattade
pengar jag investerar? Frågorna kan vara
många och befogade – och inte alltid lätta att besvara.
Kortsiktigt kan det ju tyckas att det inte spelar någon roll att vara med eller inte, då det ändå finns all möjlig funktion
och material att tillgå. Men man saknar
kanske inte det förrän det försvinner?
För utan medlemmar inget SFAI, inga
riktlinjer, ingen utbildningsbok…
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SFAI behöver verkligen alla narkos
läkare som medlemmar. På sätt och vis
är det en solidaritetsprincip. Men det är
också nödvändigt för att vara med och
påverka, se till att saker och ting förändras, från utbildning och riktlinjer till
organisation, IT-stöd och andra förbättringsområden.
Nätverkande och att vi på så sätt lär av
varandra är en nyckelfunktion för SFAI,
för delföreningarna, för dig och därmed
för vår specialitets utveckling.
SFAI i dagligt arbete
SFAI hjälper dig i det dagliga arbetet genom att vi tillsammans tar fram riktlinjer
och råd, utvecklar koder och rekommendationer kring registrering av anestesioch intensivvårdsarbetet. Du får tillgång
till nyheter, forskningsresultat, råd och
erfarenheter genom ACTA-tidningen
och SFAI-tidningen.
SFAI och livslångt lärande
SFAI stödjer dig i ditt livslånga lärande. Från det du börjar din resa till specialist tills du förhoppningsvis avslutar
en lång och framgångsrik karriär inom
Anestesi och Intensivvård. Det finns en
väl utvecklad utbildningsbok, ett självskattningsinstrument för specialister och
mycket mer. Du får som medlem också
möjlighet att söka stipendier samt tillgång till kurser och konferenser till reducerat pris. Det kan rent av löna sig för
din klinik att stå för din medlemsavgift,
en tydlig ”win-win”-situation.
SFAI och ledarskap/utveckling
SFAI hjälper dig som ledare och chef och
bidrar till din forsknings-, utvecklingsoch förbättringskompetens. En av SFAI:s
stora tillgångar är de aktiva delföreningarna. Här skapas ytterligare nätverk och
bästa förutsättningar för kunskapsspridning. Att engagera sig i en delförening är
enligt mig något av det roligaste du kan
göra. Dessutom bygger det snabbt upp
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ditt nätverk, vilket är ovärderligt för din
professionella utveckling. Här finns både
bredden och djupet. Från Ung i SFAI till
möten för ledare och chefer inom Anestesi-och intensivvård.
SFAI och övriga funktioner
SFAI:s övriga funktioner är många och
viktiga. Som en sektion i Svenska läkarsällskapet är SFAI en viktig remissinstans för både specifika och generella
frågor som berör vår specialitet. SFAI
erbjuder en hemsida med mängder av
information, från vår historia till viktiga
framtidsfrågor. SFAI spelar en nyckelroll i utvecklingen av kvalitetsregistren
SIR och SPOR, inte minst genom delföreningarna Operationsledning och Svenska Intensivvårdssällskapet. Som medlem
i SFAI är du också medlem i vår skandinaviska förening SSAI och får därmed
också den vetenskapliga tidskriften Acta
Anaesthesiologica Scandinavica. SFAI
är också med och påverkar specialitetens
utveckling internationellt, genom representation i ESA, ESICM, WFSA och
WFSICCM.
Sammanfattningsvis hjälper SFAI och
ditt engagemang i föreningen till med
din professionella utveckling och karriär
på ett sätt som bara måste upplevas. Den
upplevelsen har dock ett litet krav: att du
väljer medlemskap och att du engagerar
dig. Men det är en synergieffekt du kommer uppleva, den energi du bidrar mer
får du mångdubbelt igen.
Välkommen som medlem!
Och till dig som redan är medlem och
får denna tidning: Värva alla dina kollegor som inte är med än. Stärk din argumentation för delaktighet. Bjud in någon
av oss i styrelsen till en arbetsplatsträff
för läkarna, så kan vi diskutera SFAI,
och hur vi utvecklar vår specialistförening – så att det blir självklart att vara
medlem!
Vi ses!
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SFAI:s delföreningar med mera

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
Helena Krook, tf ordförande
Anestesi- och Intensivvårdskliniken
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Tel: 072-515 05 60
helena.krook@regionostergotland.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
Christian Bergek, ordförande
Anestesi- och Operationskliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
Tel: 0709-94 00 52
cbergek@gmail.com
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
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Svensk Förening för Barnanestesi
och Barnintensivvård – SFBABI
Helena Winberg, ordförande
AnOpIVA, Drottning Silvias Barnoch Ungdomssjukhus, Göteborg
Tel: 031-343 56 13
helena.winberg@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

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

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

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

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

Svenska Intensivvårdssällskapet – 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

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

KOM IHÅG!

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

Glöm inte
skicka in ändringar
till redaktionen!
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Redaktören
reflekterar
Äntligen har redaktionen fått ett genmäle till redaktörens reflektioner! Det är min
företrädare på redaktörsposten, Bror Gårdelöf, som läst förra numrets redaktörs
alster – se hans inlägg i denna tidning. Och läs för övrigt också Brors glasklara
analys av ledningsstrukturer i Läkartidningen nr 52/2015!

Oron gör dig värdig
Betraktelsen denna gång rör en fråga
som jag begrundat en del:
Varför har läkare, åtminstone längre
fram i karriären, så himla bra betalt?
(Jag ber er komma ihåg att detta inte är
en facklig tidskrift, och dröj en stund
med att ta fram skrivdonen för att författa era protester…) Givetvis är ni många
som inte spontant håller med mig, men
det beror ju på vad man jämför med. Jag
har haft anledning att jämföra mig med
andra akademiker som står mig nära; de
kan ha lika många högskolepoäng, lika
mycket studieskulder, lika många yrkesverksamma år och har troligen minst lika
hög IQ och EQ – men kan ha en månadslön som är hälften av en överläkares –
eller mindre. Offentliganställda förstås,
men det är ju de flesta av oss också. Varför är det så?
Det vi brukar anföra är den långa utbildningen (inte unikt), stora studieskulder (inte unikt), lång karriärgång
till sluttjänst (inte unikt), ett ”bristyrke”
(tillgång och efterfrågan – inte unikt),
oregelbundna arbetstider (gemensamt
inte minst med lågbetalda icke-akademiker), att vi ska vara ständigt tillgängliga
(gällde möjligen under förra seklet), det
tunga ansvaret för andra människors liv
och hälsa (här börjar vi kanske närma
oss…)
Det ansvaret gäller visserligen även
andra legitimationsyrken – men ytterst
är det legitimerade och i synnerhet seniora läkare som står med ansvaret för patienterna. Och visst kan det vara tungt…
What’s the point of it all, if you’re not
terrified to fail? (en strof ur en sångtext
av the Corrs). Rädslan för att misslyckas, eller svika sin patient eller kollega,
må framstå som ett negativt incitament,
men är en livsviktig faktor i det ansvars-
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fulla arbete läkaren har, inte minst inom
anestesi och intensivvård. De handlingar
jag riktigt ångrar under mitt yrkesliv har
gjorts när jag trott mig kunna slappna
av och känna mig säker – not terrified
to fail.
Den ständiga vaksamheten, att ständigt ha de där tankarna och den där oron
– kanske har jag tolkat situationen fel,
kanske finns det andra förklaringar till
patientens symptom, osv. – är faktiskt
en nyckel till patientsäkerhet. Vi är skyldiga att inte ta något för givet. Vid ett
symposium på SFAI-veckan i september
diskuterades just risken att (själv eller
kollektivt) fastna i en tankebana, och sedan ständigt hitta tecken som stöder den
tanken eller diagnosen, trots att den är
helt fel; en form av selektiv perception.
Och vi är skyldiga att hålla oss uppdaterade genom fortbildning i alla dess
former (egenstudier, internutbildningar,
kurser och kongresser). Självklart ska
vi ta vara på alla hjälpmedel vi kan få
– IT-baserade beslutsstöd, checklistor,
lathundar, ordinationsmallar, kollegiala
råd – men aldrig avhända oss det personliga ansvaret att tänka på allt och tänka
en gång till…
Det innebär också att vi inte får försöka komma undan ansvar när vi faktiskt –
genom försummelse eller felbedömning
– är orsaken att något gått snett – vi får
betalt också för att inte skylla ifrån oss!
Jag har ett minne från en av de första
veckorna på läkarutbildningen i början
av 1980-talet. Det var två seniora läkare
som skulle ge oss en bild av läkaryrket
utifrån sina mångåriga erfarenheter. Den
ena var allmänläkare, den andra kirurg.
Båda fick frågan – om man kan släppa
jobbet när man kommer hem? Den ena
menade att det gick bra, och att det var

Olof Ekre

en nödvändighet. Den andra (kirurgen)
berättade att det ofta inte gick. Citerar
fritt ur minnet: ”Vare sig man vill eller
inte kommer tankarna – gjorde jag rätt i
varje moment under operationen, fattade
jag rätt beslut, tänkte jag på allt…?”
Det som slog mig var att det var just
denna kirurg – som på andra sätt framstått nästan som ”macho” – som erfor
och också erkände denna ”svaghet” inför
oss, nyblivna läkarkandidater.
Så kanske finns det skäl till våra relativt höga löner – just för att vi axlar
ansvaret, oron och kanske till och med
rädslan. Och det är kanske just så det är
och måste vara. It’s your fear that makes
you worthy.
I detta nummer finns som vanligt mycket
läsvärt material. Min favorit denna gång
ingår i vår serie av historiska artiklar,
och är en återpublikation från 1944, där
pionjären Torsten Gordh sr slår ett slag
för att unga läkare ska välja anestesiologin som sin bana. Underbar läsning!
Vi får också en återblick från några event
under 2015, och några av våra delföreningar ger oss inblick i sina aktiviteter.
Som vanligt annonseras ett stort utbud
av kommande möten och kurser.
Trevlig läsning!

Olof Ekre, redaktör, olof.ekre@vgregion.se
Material till tidningen skickas till:
tidningen@sfai.se
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Patienter, läkare och
kontinuitet
Av Bror Gårdelöf, Linköping, bror.gardelov@regionostergotland.se

Redaktörens reflektioner i nr 4-2015
fann jag väl värda att reflektera över –
liksom Cecilia Eschers iakttagelse om
det beklagliga i att vi inte med självklarhet själva ger anestesin till de patienter
som vi bedömer.

Jag vägrar att kalla mina patienter för
kunder! Orsaken är enkel. En kund är
mäktig. Kunden har pengar – och kan
välja var de spenderas. För ett par decennier sedan läste jag ett parti ur boken
Crowning the customer, skriven av en
mycket framgångsrik engelsk (tror jag)
företagsledare. Kvintessensen i budskapet var att kunden måste ges goda argument för att spendera pengarna i det
företag, där säljaren arbetar – och gärna
återkomma. Sker inte det så uteblir inkomsterna, och säljaren blir så småningom utan arbete. Enkelt och självklart.
Säljarens grundläggande motiv för att
behandla kunderna väl är att detta direkt
påverkar företagets – och därmed säljarens egen – ekonomi.
Av det ser jag praktiskt taget inget i
mitt eget arbete. Som Olof Ekre påpekar
6

kan anestesiologens patienter ytterligt
sällan välja någon annan. Alltså är de
snarast motsatsen till mäktiga.
Denna text tar inte upp olika politiska
systems sätt att svara för sjukvård. Den
handlar om att på oss – som arbetar med
patienter – ställs mycket högre etiska
krav än på säljare i ett företag. Eftersom
patienterna – till skillnad från kunderna
– som regel inte har något val, är de utelämnade till oss. Därmed är det vår skyldighet att ur flera aspekter göra det bästa
med vad vi har. Patienterna ska känna
sig väl bemötta, och den professionella
kvaliteten ska hålla hög nivå. Där är vi
än en gång helt eniga.
Efter snart 35 år som anestesiolog kan
jag konstatera, att de patienter som ger
uttryck för sin upplevelse hos oss med få
undantag är mycket positiva. ”Ni är fantastiska” är ett återkommande omdöme
– lika ofta (oftare?) fällt till undersköterskor och sjuksköterskor som till läkare.
Jag antar att åtskilliga patienter kan ha
varit missnöjda med långa väntetider,
men när de väl kommit till oss nämns
detta sällan. Det är ett mycket högt betyg
– som nog dessutom kan få en och annan
anställd att än en gång bortse från tidvis
stökiga och stressiga arbetsförhållanden,
eftersom uppskattningen från patienterna är så påtaglig.
En annan, inte lika ofta presenterad
synvinkel fick jag hösten 2015, i samband med att en epidural lades inför
operationen av en gynekologisk cancer.
”Vad jag är glad över att bo i Sverige!
När jag fick reda på vad cellgiftsbehandlingen kostade, baxnade jag!” Själv hade
jag ingen aning men blev nyfiken och
frågade en onkolog. En grov skattning
är 150 000 kronor per patient för hennes
typ av malignitet.
Klienter? Termen används redan inom juridik och psykologi. Relationen
påminner en del om patient-läkarrelationen, men den är inte densamma. (En

skillnad är enligt något kvickhuvud, att
det är klokt att välja en rik advokat och
en fattig läkare).
Den som har ett enskilt samtal med en
präst, kallas konfident (och till skillnad
från praktiskt taget alla andra yrkeskategorier är prästens tystnadsplikt ovillkorlig). Konfident vore måhända inte så illa
i stället för patient – om det nu inte vore
för att termen redan är upptagen, och en
utvidgning av dess betydelse inte rimligen skulle gagna någon.
Sammanfattningsvis; finns något
överhängande behov av att ändra en åtminstone hos alla parter väl inarbetad
terminologi?
Att termen läkare är semantiskt illa
vald stämmer ju. Inte ens ”botare” vore
bra, för som Hippokrates konstaterade
redan för 2 400 år sedan är vår roll att
”någon gång bota, ofta lindra och alltid trösta”. Men vad skall vi ta i stället?
”Doktor” är visserligen i allmänt bruk
men samtidigt ännu sämre, då denna
akademiska titel långt ifrån alltid har
något som helst med sjukvård att göra.
Enligt Hippokrates-citatet borde det bli
”tröstare”, men jag tror inte på det termbytet.
Vad jag håller med Cecilia Escher!
Naturligtvis borde det finnas patient-läkar-kontinuitet inom anestesin. Haken är
bara att dagens organisation i praktiken
ofta omöjliggör detta. Det gamla systemet, där patienterna i regel skrevs in
och bedömdes dagen före ingreppet, gav
goda möjligheter till kontinuitet – men
numera sker ofta såväl ”inskrivning” på
den opererande kliniken som anestesibedömning upp till ett par veckor i förväg,
varpå patienten kommer till sjukhuset
operationsdagens morgon. Då är det
långt ifrån säkert, att den som bedömde
patienten ens är i tjänst.
En spegelbild av detta är att inskrivande läkare på den opererande kliniken
långt ifrån alltid är operatören, vilket in-
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te sällan leder till otydligt skrivna operationsanmälningar, där anestesiologen
kan ha svårt att få reda på vilka önskemål operatören har – eller i extremfallet
vilket ingrepp som planeras! Det kan
alltså mycket väl röra sig om fyra läkares inblandning i stället för två. Sådant
gör ingen glad.
Men det finns fördelar med bedömningar i god tid. De ger bättre möjligheter att genomföra kompletterade
utredningar/undersökningar, om anestesiologen finner skäl för sådana, utan att
ingreppet måste skjutas upp.
Ytterligare en fördel, som jag inte reflekterat över förrän nyligen, är följande:
delar av Universitetssjukhuset i Linköping har operationsplaneringskonferenser på torsdagarna, där hela nästa veckas
program läggs. Då är det en självklar fördel om patienterna är anestesibedömda.
Det ger anestesiologer och IVA-läkare
en viss framförhållning, eftersom en del
ingrepp kräver postoperativ intensivvård
för att kunna genomföras – och åtskilliga fler kan behöva övernatta på postop.
Dessutom ges förstås viss översikt och
möjlighet att varna för alltför tidsoptimistiskt lagda program, där strykningar
hotar.
Andra delar i vår verksamhet har inte
infört detta – vilket försämrar framför-

hållningen. Fortfarande existerar inställningen hos vissa operatörer – eller
t.o.m. hela kliniker! – att uppdraget är
att genomföra ett specialiserat ingrepp
på någon liten del av kroppen. Resten
av patienten verkar betraktas som ett tidvis irriterande bihang till vad som skall
opereras, vilket leder till trista situationer. När detta skrivs i december, är det
bara någon vecka sedan jag träffade en
mycket svårt multisjuk man, som löpte en avsevärd anestesirisk. Bara hans
journalsammanfattning fyllde en A4-sida
och innefattade flera vändor på intensivvårdsavdelning, men detta hade operatören inte ägnat en sekunds uppmärksamhet eller eftertanke (jag kollade med ett
telefonsamtal). I stället hade patienten
rutinmässigt satts upp för ett ingrepp,
som i och för sig skulle kunna höja vederbörandes livskvalitet (om han överlevde!), men som inte på något vis var av
nöden.
Skulle jag efter knappt 35 år i yrket
lista alla patienter jag träffat, där det
varit befogat med en preoperativ anestesikonsult i god tid, skulle han hamna
högt upp på den listan!
Jag frågade honom om någon över
huvud taget diskuterat den avsevärda
anestesirisken, och svaret var ett häpet
nej – varpå han spontant sade, att han då

ställde sig tveksam till att alls genomgå
ingreppet. Resultatet blev att han åkte
hem och under de förestående storhelgerna tänkte över läget i lugn och ro, för
att därefter återkomma.
Så framförhållning har sina fördelar.
Om dagens organisation är kostnadseffektivare gäller förstås också, att fler
patienter får bra vård per skattekrona –
men inte sällan finns goda skäl att betvivla, att så är fallet.
En given slutsats är dock att med dagens organisation är ”patientcentrerad
vård” etc. mest politiskt-administrativa
floskler. Precis som Cecilia skriver, är
det ”flödet” och ekonomin som styr –
men det sägs inte rakt ut.
Ytterligare en politisk floskel har börjat spridas exponentiellt; att ”tillgången
till den egna journalen via nätet ökar patientsäkerheten”. Detta är förstås strunt.
Tillgången kan öka patientens inflytande
och förståelse – ett motiv så gott som något – men då kan man ju säga det! Att
krav dessutom ställs på att journalen –
som sedan sin tillkomst varit professionens arbetsinstrument, med språk därefter – nu skall föras så att en lekman kan
begripa vad där står, blir ännu fånigare.
Men det blir för långt att gå in på här.
Det kan måhända vara värt en egen, dyster betraktelse!

Uppgradering av
SSAI:s intensivistprogram
Av Jan Wernerman, Karolinska Huddinge

Det skandinaviska intensivistprogrammet har uppgraderats. Sedan starten
1997 har över 400 kollegor utbildats
inom programmet och idag har flertalet
IVA-chefer genomgått denna utbildning.
Omkring oss har världen inte stått stilla,
utan olika typer av utbildningsinitiativ
inom ESICM och även de formulerade
utbildningsmålen för specialitetsexamen
inom anestesi och intensivvård i Sverige
täcker numera delar av det ursprungliga intensivistprogrammet. Även själva
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programmet har utvecklats genom åren;
EDIC 1 har blivit obligatorisk för erhållande av SSAI-diplomet, ett projektarbete har införts och kravet på internationell auskultation har modifierats.
I ljuset av detta bedömde styrgruppen
för ett par år sedan att tiden var mogen
för en uppgradering så att programmet
borde inriktas på att värdera tillkommande kunskap i aktuell litteratur. Beslutet blev att sökande till programmet
skulle dokumentera sin ambition och

kunskapsnivå genom att redan före antagningen klara EDIC 1. En stor fördel
med detta var också att kunna göra kurserna mer interaktiva och minska andelen regelrätta föreläsningar. En annan
viktig förändring jämfört med tidigare
är att vi nu välkomnar flera kandidater
från samma klinik under förutsättning
att kliniken kan erbjuda fler kandidater
ett program med tjänstgöringsrotation
av tillräcklig kvalitet.
Den första gruppen med EDIC 1 i
7

Gruppövning med deltagare från det 14:e programmet 2012-2013. Från vänster; Lisbeth Liboriussen (Århus), Jonas Nielsen (Köpenhamn), Vibeke Renée Lind Jørgensen (Köpenhamn), Måns
Nilsson (Halmstad), Susanne Ryaz (Södersjukhuset), Peter Bentzer (Lund), Zahida Salman Ali
(Ålborg), Mikko Aarnio (Uppsala).

bagaget startade 2015. Antalet kurser
under det tvååriga programmet har bantats från sex till fem, och ämnena på de
olika kursorterna har i viss mån stuvats
om. Tonvikten på projektarbetena har
också förstärkts. Under 2015 har kurser i Stockholm/Uppsala, Köpenhamn
och Göteborg genomförts. Bergen och
Reykjavik återstår under 2016. I det nya
formatet ingår mer förberedelsearbete
i form av att förbereda presentationer

och läsa in artiklar. Hittills upplever vi i
styrgruppen en klar positiv respons från
deltagarna.
Uppgraderingen innebär också att
målsättningen med utbildningen förskjutits från att vara bara en specialistutbildning i intensivmedicin till att vara en
utbildning för ledande intensivmedicinare i Skandinavien. Man behöver inte
nödvändigtvis sikta på att bli IVA-chef,
utan ledande intensivmedicinare är en

Gruppövning med deltagare från det 14:e programmet 2012-2013. Från vänster; Kristo Erikson
(Uleåborg), Magnus Snäckestrand (Sahlgrenska), Karen Granheim (Oslo), Andreas Gidlöf (Karolinska Solna), Anders Åneman (kursledare Sahlgrenska), Mikko Aarnio (Uppsala), Elena Nikolic
(Västerås), Miklós Lipcsey (Uppsala), David Smekal (Karlstad/Uppsala).
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person som aktivt bidrar till att vidareutveckla intensivvården inom våra länder.
Liksom i tidigare versioner av intensivistprogrammet är här nätverkandet med
svenska och skandinaviska kollegor en
viktig hävstång.
Starten av den andra årskullen av det
uppgraderade programmet blev framskjuten till 2017 med ansökan 2016.
Skälet var att antalet sökande med godkänd EDIC 1 endast var fyra personer.
Det totala antalet sökande var tillräckligt
om man inkluderade dem som planerade
att hinna klara EDIC 1 under hösten före
programstarten. Samtidigt visar erfarenheten att bara cirka 70% av skandinaverna klarar EDIC 1 och i så fall skulle antalet kandidater ändå bli för litet både för
ekonomin och för ett effektivt nätverk.
Alltså tvingades vi blåsa av 2016 och i
stället uppmuntra fler att ta EDIC 1 inför
2017 års program. Ansökningar till det
ska vara inne i september 2016.
Vi vet att kravet på EDIC 1 för antagning till programmet var oväntat
för flera sökande och deras chefer, och
framförhållningen kunde ha varit bättre.
Detta har även bekräftats då frågan diskuterats på IVA-chefsmötet i Stockholm
i samband med SFAI-veckan och under
SIS-mötet på Sigtunahöjden. Vi upplever dock stödet för programmet i dess
nuvarande form som mycket starkt från
Sveriges IVA-chefer. Uppmaningen till
yngre kollegor är naturligtvis att prioritera EDIC 1, för att så tidigt som möjlig
ha formell kompetens att söka till framtida intensivistprogram.
Sammanfattningsvis har det skandinaviska intensivistprogrammet tagit ett betydelsefullt steg framåt med ett innehåll
som uppgraderats, för att spegla nutida
och framtida kunskapsutveckling. Detta
innebär ett högre krav på kandidaterna i
form av förberedelser både före ansökan
(EDIC 1), före de enskilda kurstillfällena, och i det projektarbete som skall
genomföras. Detta menar vi kommer att
garantera att skandinavisk intensivvård
även fortsättningsvis kommer att kunna
inneha en ledande position inom internationell intensivvård.

För programstyrgruppen

Sten Rubertsson,
sten.rubertsson@akademiska.se

Christian Rylander,
christian.rylander@vgregion.se

Jan Wernerman,
jan.wernerman@karolinska.se
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Tiden går fort
och snart är det höst...
SFAI-veckan 2016 går av stapeln i Karlstad. Vi
firar SFAI 70 år, och har även ett jubileum som
klinik då vi fyller 60 år. Dessutom var det 35
år sedan vi anordnade SFAI-veckan sist…
Många jubileum – men framförallt vill vi fira
vår specialitets utveckling! Det gör vi med
blickar in i framtiden, och vi ämnar anordna ett
interaktivt möte där vi använder oss av tekniken på ett helt nytt sätt.
Ladda ner vår app: SFAI-veckan 2016 och följ
oss på sociala medier. Snart är det dags att
anmäla sig och att få reda på vilka som är huvudtalare. Gå in på SFAI-veckans hemsida och
se vår film så kan du följa våra förberedelser…
Vi vill möta framtiden med Dig – kom till oss!

Följ förberedelserna i vår
App (iOS och Android),
eller på






Tina Crafoord
Verksamhetschef och
ansvarig för den lokala kommittén för SFAI 2016
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Facebook.com/
sfaiveckan2016
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TIVA eller gas?
– reflektioner med anledning av en studie
Av Olof Ekre, NU-sjukvården Trollhättan/Uddevalla; redaktör SFAI-tidningen

vs

Säkert har ni uppmärksammat artikeln av Wigmore et al [1],
som adresserar huruvida långtidsöverlevnad vid canceroperationer påverkas av anestesivalet. Om resultaten står sig i
kommande studier, så kan det få stor påverkan på hur vi söver
patienterna framöver. Läs artikeln, om du inte redan gjort det!
I korthet är studien en retrospektiv genomgång av överlevnad efter cancerkirurgi med hänsyn till om patienten erhållit
inhalationsanestesi eller totalintravenös anestesi. Samtliga patienter opererades under en treårs-period vid samma center i
London, och efter exklusion och matchning av grupperna omfattades 5 214 patienter i den mest renodlade analysen. Enligt
denna var hazardkvoten för död 1,46 (95 % konfidensintervall
1,29–1,66) för inhalationsbaserad anestesi (sevofluran eller
isofluran) jämfört med totalintravenös dito (propofol och remifentanil).
Rationalen för denna effekt skulle kunna vara påverkan på
immunsystemet – som enligt tidigare studier kan påverkas på
ett ogynnsamt sätt av inhalationsanestetika, i relation till tumörceller.
(Några för mig uppenbara svagheter i studien, som för övrigt
verkar mycket ambitiös, är att så stor andel av det totala patientantalet (som var 11 395 under studieperioden) inte ingick
i den matchade analysen, och att anestesiformen angavs bero
på den enskilde anestesiologens preferens).
Hur ska vi då tänka som kliniker, när vi tar del av dylika
resultat? Ska vi genast sluta söva med gas i de fall det handlar
om tumörkirurgi? För att få vägledning ställde jag frågan till
vår regionala ämnesföreträdare, professor Sven-Erik Ricksten
10

vid avdelningen för Anestesiologi, Sahlgrenska Akademin,
och hans kloka svar är följande:
Min principiella inställning är att man inte skall ändra några rutiner utifrån resultat från retrospektiva studier. Artikeln
verkar i och för sig väldigt välgjord, men trots att man försöker justera för ”confounders” (propensity score), så kan man
inte justera för allt. Det kanske fanns någon anledning till att
man givit inhalationsanestesi istället för TIVA, till exempel till
dem med långa ingrepp (mer utbredd cancer, komplex kirurgi
m.m.).
Minns den retrospektiva albuminstudien, som kom runt millennieskiftet, där de som fick albumin hade en ökad mortalitet!
Detta fynd ”höll” inte i senare prospektiva studier. Innan vi
ändrar rutiner får vi avvakta resultaten från den svenska multicenterstudien som leds av Enlund och medarbetare.
Den studie professor Ricksten hänvisar till benämns
CAN-studien och leds av docent Mats Enlund, överläkare
och dessutom chef för Centrum för klinisk forskning i Västerås. Det är en prospektiv multicenterstudie, där patienter med
mammar- och kolorektal cancer inkluderas. Det blir mycket
spännande att se resultatet av denna framöver.
I väntan på den fortsätter vi väl ”som vanligt, men väldigt
försiktigt”!
Referens
1. Long-term Survival for Patients Undergoing Volatile versus IV Anesthesia
for Cancer Surgery; Anesthesiology. 2016 Jan;124(1):69-79.
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Debattartikel:

Tillbaka till fysiologin!
Av Robert Hahn, forskningschef Södertälje sjukhus

För drygt ett år sedan föreläste jag i Riga
om vätskegivning under kirurgi tillsammans med den kanadensiske intensivisten John Marshall. Efter vårt gemensamma symposium fortsatte Marshall med
ett eget föredrag om vätskebehandling
vid sepsis. Jag började då grubbla över
en egenhet i hans båda föredrag. Marshall grundade dem nämligen enbart på
studier som publicerats i New England
Journal of Medicine (NEJM).
Sedan dess har jag allt oftare tänkt på
att kända forskare på kongresser knappt
aldrig citerar något annat än jättelika
outcome-studier av typ NEJM-publikationer. Där försöker man med stora patientmaterial ge definitiva svar på bland
annat anestesiologins och intensivvårdens stora frågor. Varken fysiologi, farmakologi, farmakokinetik, patologi,
djurstudier eller experimentella studier
tycks ha någon betydelse längre.
Det är aldrig fel att engagera sig i
större multicenter-studier, framför allt i
dem som administreras av ESA:s CTN
(Clinical Trials Network). Men det
finns problem med att förlita sig alltför
mycket på dem. Det är nämligen näst
intill omöjligt att skapa så enhetliga inklusionskriterier att betydelsen av ”den
goda doktorn” i behandlingen kan uteslutas. Ett annat problem är att de största
studierna vanligtvis riktar in sig på att
värdera effekten av en isolerad faktor i
ett mycket komplicerat sammanhang.
När sammanhanget går förlorat säger
studiens resultat ganska lite. Jag skall ge
några exempel.
Det finns en aktuell multicenter-studie
[1] och en mycket stor meta-analys [2]
som visar att en mycket restriktiv transfusion-praxis saknar nackdelar. Man söker alltså efter en enhetlig ”transfusion
trigger” utan hänsyn till cardiac output
(CO) eller om patienten är kardiosklerotisk eller har en befintlig njurpåverkan.
Är det vettigt?
Vi vet ju alla att Hb-värdet måste be-
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dömas tillsammans med cardiac output
(CO) för att ge en uppfattning om syretransporten. En patient med svagt hjärta
och därmed bristande förmåga att öka
CO behöver ett högre Hb-värde för att
förhindra hjärtinfarkt och njurpåverkan.
Kravet på syretransporten är också högre
på kardiosklerotiska patienter med partiellt förträngda blodkärl. En studie av
transfusion trigger utan hänsyn till fysiologin hos den enskilde kommer därför
att innehålla patienter klarar sig med lågt
Hb just därför att de har friska blodkärl
och förmåga att effektivt öka CO. Men
studien kommer också att innehålla sjukare patienter för vilka hjärtischemi och/
eller njurpåverkan uppkommer redan vid
ett relativt högt Hb. Det finns alltså all
anledning att tro att transfusion trigger
skiljer sig åt beroende på patientens hälsotillstånd.
Så är ju också våra kliniska riktlinjer
utformade. Men om du struntar i förekomsten kardiella sjukdomar och i kroppens förmåga att öka CO så spelar alltså
Hb-värdet föga roll, och det är förmodligen sant. Utan hänsyn till den enskilde
patientens fysiologi har dock en studie,
inriktad på ett isolerat Hb-värde, små

möjligheter att ge ett meningsfullt – eller
ens kliniskt användbart – svar.
Kritiken mot det begränsade fysiologiska sammanhanget i stora multicenter-studier initierades för tre år sedan av
den nederländske fysiologen Can Ince
[3]. De två studier i NEJM som visat att
HES är skadligt för njurarna vid sepsis
och IVA-vård (6S och CHEST) använde ingen enhetlig guideline för att styra
vätskegivningen hos den enskilde patienten. Enligt Ince är detta mycket viktigt
då njuren är kroppens känsligaste organ
för försämrad oxygen delivery. Ändå vet
vi att biverkningarna av vätska beskriver
en U-format kurva, där både för lite och
för mycket medför problem.
Det är främst gruppen kring Matthias Jacob i München som kritiserat de
tre stora HES-studierna i NEJM (Visep,
6S och CHEST) med argumentet att
indikationen varit tveksam. HES skall
användas för att behandla hypovolemi,
men när kolloiden faktiskt givits har den
sepsis-inducerade hypovolemin redan
hävts och patienten befinner sig i ett senare skede av behandlingen. Skälet till
fördröjningen är förstås etik-tillståndet.
Har tillräcklig resuscitering redan ge-
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nomförts är det ändå skadligt att ge mer
vätska, och då kan jag tänka mig att för
mycket kolloid skapar större problem
än en identisk volym kristalloid. Dessa
studier svarar alltså inte på om HES är
skadligt när kolloiden ges för att behandla hypovolemi.
Den relativt färska SPLIT-studien
från Nya Zeeland är ett exempel på att
mängden använt prövningsläkemedel
varit för blygsam för att kunna ge svar
på den fråga som ställts [4]. Syftet var att
hos drygt 2000 patienter jämföra koksalt
med Plasma-Lyte på IVA med avseende
på biverkningar i form av njurskada och
död. Experimentella studier på människa
visar att påtagliga problem med koksalt
uppstår först när 3-4 liter givits. Men här
gavs endast 2 liter prövningsvätska, och
de fyra intensivvårdsenheter som samlade data tog huvudsakligen emot post
operativa patienter. De som inkluderades
hade således redan fått stora mängder
vätska av okänd sort under själva kirurgin. Dessutom fortsatte terapin efter de
två litrarna prövningsvätska med vad

som helst. Vem får ut något av detta?
På en kongress i Antwerpen i slutet av
november 2015 raljerade den italienske
intensivisten Luciano Gattinoni över
bristen på medicinskt tänkande i den
typiska NEJM-studien. Han menade att
deras upplägg vore som att ge salicylika
till hela befolkningen för att undersöka
om den kan sänka feber. Man kommer
då inte att finna någon effekt, vilket ju
är fel svar. Att studien är jättestor hjälper
inte så länge salicylika ges på fel eller
tveksam indikation.
Slutsats
Stora multicenter-studier och meta-analyser har blivit helt dominerande inslag
när det gäller att styra vår kunskapsbildning. De publiceras i tidskrifter med hög
impact och betecknar gärna sig själva
som ”high-quality studies”, samt skryter med en liten risk för bias. Det gäller
dock att ställa sig frågan om hypotesen
grundats på rimliga kunskaper om bakomliggande fysiologi, om indikationen
för interventionen verkligen är korrekt,

samt om tillräckligt stor mängd prövningsläkemedel givits lege artis, för
att kunna ge svar på den ställda frågan.
Medicinska nyanser förloras tyvärr i
jakten på att kunna inkludera så många
patienter som möjligt.
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Femoralisblockad
– behärskar vi den?
Av Christian Bergek, ordf. Svensk Förening för Regionalanestesi
Specialistläkare Anestesi- och Operationskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
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kompression. Man gav 30 ml bupivakain med adrenalin. Femton minuter
senare gjordes en MR-undersökning av
området, och 45 minuter efter blockaden
gjordes en klinisk kontroll av sensorik
och motorik. Resultatet visar att ingen av
de tio patienterna fick någon som helst
påverkan på adduktormusklerna, d.v.s.
ingen motorisk blockad motsvarande n.
obturatorius. Inte heller såg man någon
spridning av bedövningsmedel till obturatoriusnerven på de MR-bilder som
togs. Visserligen fick man sensorisk
blockad på huden medialt på låret, men
man diskuterar om det verkligen tyder
på obturatoriusblockad. I många fall där
man riktar bedövningsmedlet specifikt
mot obturatoriusnerven kan man ha bevarad hudsensibilitet medialt på låret, så
kanske skall man ta obturatoriusnervens
ofta utritade huddermatom medialt på
låret med en stor nypa salt? Vad gäller

FA K TA

I SFAI:s utbildningsbok[1] framgår
det bland annat att en specialistläkare i
anestesi och intensivvård skall behärska
centrala blockader, lokalanestesi samt
”blockad av perifera nerver”. Vilka dessa
perifera nerver är har ännu inte definierats. Många skulle nog säga att blockad
av brachialisplexus kommer högt upp på
en tänkt lista över sådana nervblockader,
men frågan är om inte femoralisblockad
(FB) kommer allra högst upp. Det är hos
normalviktiga patienter en ytlig nervblockad, den kan användas ganska ofta,
och den är förknippad med förhållandevis få risker. Frågan är om vi kan den så
bra som vi borde, och en provocerande
fråga är om den kanske nu håller på att
bli akutläkarnas blockad snarare än vår
blockad? Några uppsnappade artiklar
från det gångna året väcker funderingar.
För att komplicera det hela så har femoralisblockad på senare år blivit ett lite spretigt begrepp. Många ersätter den
med fascia iliaca-blockad (FIB) lagd
blint (eller med ultraljud) utifrån anatomiska landmärken, med förhoppningen
att täcka in även n. obturatorius och n.
lat. cutaneus femoris. Redan på 70-talet beskrevs också en 3-i-1-blockad där
man genom att ge en stor dos mot femoralisnerven skall kunna få bedövningen
att följa nerven uppåt och även nå de två
andra nerverna. För att lyckas med det
har det rekommenderats att man skall
applicera manuellt tryck distalt om injektionsplatsen. I en nyligen publicerad
artikel visar Swenson et al att täckningen
av n. obturatorius är minst sagt bristfällig med båda dessa metoder.[2]
Författarna har undersökt 10 patienter (ASA 1-2) som genomgick främre
korsbandsingrepp. Hälften fick FIB och
hälften 3-1-blockad. Blockaderna lades
med ultraljudsguidning och med distal

effekten på n. femoralis och n. lat. cut.
femoris i ovan nämnda studie var det
klart mer pålitligt.
Så hur skall man se på detta med FIB
och 3-i-1-blockad? Självklart kan inga
stensäkra slutsatser dras från en studie på 10 patienter, men studien verkar
mycket välgjord och att man kontrollerat spridningen med både ultraljud och
MR stärker slutsatserna. Därför är det
bestickande att man inte får någon effekt
på n. obturatorius? Själv använder jag
mig hellre av selektiva blockader mot n.
femoralis, och vid behov kompletterat
med n. obturatorius respektive n. lat. cut.
femoris. Ett annat alternativ att bedöva
samma område är förstås lumbal plexusblockad, men det är klart mer avancerat
och med större risker.
Under 2015 kom det också två review-artiklar om femoralisblockader i
tidskriften Canadian Journal of Emer-

Några snabba fakta om femoralisblockad:
• Femoralisnerven innerverar
• mm. quadriceps, sartorius, tensor fascia lata, pectineus,
• större delen av femur, en del av höftleden, en stor del av knäleden,
• huden över lårets fram-, och medialsida samt på underbenets
medialsida.
• Nerven kommer ut under inguinalligamentet lateralt om artären.
• Till skillnad från artären och venen ligger nerven under fascia
iliaca, uppe på m. iliopsoas.
• För att se nerven lättast med ultraljud bör man leta något proximalt om femoralisartärens bifurkation, och man kan behöva tilta
proben lite för att träffa nerven helt vinkelrätt med ultraljudsvågorna.
• Notera att nerven kan vara mycket platt och ibland till och med
lite utspridd.
• Vid eventuell nervstimulering bör man leta efter quadricepssvar,
”patellardans”.
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Författarens egen femoralisnerv, utan resp. med
anatomisk förklaring. N.
obturatorius finns några
cm utanför bildens mediala
kant, och n. cutaneus
femoris lat. flera cm
lateralt om bildens laterala
begränsning. En blind fascia
iliaca-blockad enligt landmärken skulle ha anlagts
i höjd med bildens laterala
kant.

gency Medicine.[3,4] Den ena avhandlar ren femoralisblockad och den andra
inkluderar även FIB och 3-i-1-blockad.
Båda gäller analgesi hos patienter med
höftfrakturer, och i båda artiklarna kommer man fram till att detta är bra metoder
att använda sig av. Man får anta att läsekretsen för tidskriften till största delen
består av akutläkare. Även den Cochrane-rapport om femoralisblockader på
barn med femurfrakturer som publicerades 2013 är skriven till största delen av
akutläkare.[5]
Är det en allmän trend att femoralisblockaderna håller på att gå oss narkos
läkare ur händerna? Akutmedicin är ju
en expanderande specialitet i landet, och
åtminstone på undertecknads sjukhus i
Linköping är det akutläkare som anlägger FIB på patienter med höftfrakturer.
Tyvärr tycks det i mina kontakter med
såväl höftfrakturpatienter som personal
på ortopedavdelningarna att lyckandefrekvensen för FIB:arna från vår akutmottagning kunde varit betydligt bättre. Rimligen har inte akutläkarna lika
mycket generell träning på nervblock-

ader, vilket säkert försämrar resultaten,
speciellt när det är svåra förhållanden.
Samtidigt är inte alla narkosläkare så
pigga på att lägga dessa blockader, och
det är kanske inte så underligt när vi inte har hand om standardpatienterna utan bara blir efterringda i speciellt svåra
fall. Just femoralisblockaden är ju med
tanke på ytligheten och de generellt låga riskerna en mycket bra blockad för
mindre rutinerade kolleger att börja lära
sig regionalanestesi på, och den utbildningsmöjligheten går vi alltså till stor del
miste om.
Med detta hoppas jag att kolleger runt
om i landet stimuleras att lära sig mer
om dessa nervblockader, och ser till att
patienterna (exempelvis de med femurfraktur) kan erbjudas en bra smärtlindring. Dessutom får vi hjälpas åt att driva
utvecklingen vidare. Som Swensons artikel visar finns det en del kvar att lära.
Ett sätt för den som vill lära sig mer
är att gå med i Svensk Förening för Regionalanestesi. Vi har en mail-lista där
frågeställningar som de ovannämnda
gärna dryftas. Vidare driver vi en årlig

kurs i april månad som kommer att rotera mellan intresserade kliniker, och vi
medverkar i en årlig kurs i Örebro. Vi arrangerade en workshop vid SFAI-mötet
och hoppas få göra mer av den varan vid
detta års SFAI-möte i Karlstad. Väl mött!

Referenser:
1. http://sfai.se/download-attachment/1650/
2. Local anesthetic injection deep to the fascia
iliaca at the level of the inguinal ligament: the
pattern of distribution and effects on the obturator nerve. Swenson JD et al. J Clin Anesth.
2015 Dec;27(8):652-7.
3. Use of Femoral Nerve Blocks to Manage Hip
Fracture Pain among Older Adults in the Emergency Department: A Systematic Review. Riddell M et al. CJEM. 2015 Sep 10:1-8 [Epub
ahead of print]
4. Regional Nerve Blocks For Hip and Femoral
Neck Fractures in the Emergency Department:
A Systematic Review. Ritcey B et al. CJEM.
2016 Jan;18(1):37-47.
5. Nerve blocks for initial pain management
of femoral fractures in children. Black KJ et
al. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec
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Robert Gad, dubbelprisad
handledare i Malmö
Av Jonas Åkeson
Till bästa kliniska handledare under termin 8 har läkarstudenterna vid Lunds
universitet i Malmö - för andra gången (!) - korat Robert Gad, som genomför sin
specialistutbildning i anestesi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i
Malmö. Motiveringen lyder:
Robert Gad är extremt pedagogisk och oerhört engagerad i sitt handledarskap.
Han ger studenterna god handledning, tid och utrymme vid exempelvis praktiska
moment, har koll på anestesi-checklistan (har den t.o.m. i fickan) och ett mycket
bra patientbemötande. Han går ”above and beyond the call of duty”, helt enkelt.
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Traumautbildning
– behövs fortbildning efter ATLS i Sverige?
Av Per Nellgård, överläkare, Thoraxanestesi och -intensivvård, Sahlgrenska, Göteborg

ATLS har under många år varit grunden
för internationell traumautbildning för
läkare inom den kirurgiska sfären. Inom
ESA har man lanserat European Trauma Course (ETC) som ett alternativ till
ATLS, med en mer europeiskt anpassad
traumahandläggning. I Skandinavien har
Danmark varit tidiga med ETC, men i
Sverige dominerar fortfarande ATLS.
Vi ser framför oss en värld där masskadesituationer, likt de från Utøya/Oslo,
Köpenhamn och Paris, kommer allt närmare vårt tidigare trygga Sverige, och vi
måste då vara bättre förberedda. På nationell nivå behöver man bestämma sig
om man skall ha ett Nationellt Trauma
Team (NTT), som är mobilt över hela
Sverige, eller om man skall ha ett par
Regionala Trauma Team (RTT), till exempel i Stockholm (Karolinska Solna)
och Göteborg (Sahlgrenska) – och kanske även på fler ställen som Linköping.
Kommer man i Skåne att samordna med
Stor-Köpenhamn? Det framstår inte som
klart än, men det verkar väl bli RTT som
kommer att gälla?
Landstingens Ömsesidiga Försäkringbolag (LÖF) har startat projektet
Säker Traumavård, som arbetar för att
öka säkerheten och kvaliteten i svensk
traumasjukvård genom självvärdering
och extern revision. Sjutton yrkesorganisationer och tre kvalitetsregister samarbetar och stöds ekonomiskt och administrativt av LÖF. Under våren 2016
genomför man detta i Stockholm/Mälardalsregionen.
Jag hoppas att alla kommer att använda SweTrau (Svenska Traumaregistret)
som kvalitetsregister, och att man får
en åtminstone regional, helst nationell,

!

traumajournal. Ett gemensamt sätt att
genomföra triagering kan också vara
bra, så att vi gör på liknande sätt, och
om det blir RETTS eller något annat triageinstrument återstår att se.
Om vi vill vara med i traumautbildningen på en högre nivå än ATLS/ETC
så kan vi välja att bygga upp en egen
kompetens, eller att anta ett relativt nytt
internationellt koncept – eller göra en
kombination av dessa. I Sverige har man
i Stockholm och Göteborg redan initierat att under 2016 ge utbildning enligt
DSTC – detta koncept är framtaget och
sanktionerat av International Association for Trauma Surgery and Intensive
Care (IATSIC), se www.iatsic.org.
DSTC, som står för Definitive Surgical Trauma Care, kom ut med sin tredje
upplaga 2011, och det är den som gäller
just nu. På bilden till höger ses manualens framsida.
Huvuddelarna för en särskild anestesi- och intensivvårdsutbildning under
DSTC-kursen kommer att vara bland
annat:
• Traumaanestesi
• ”Militär anestesi”
• Ventilation vid trauma
• Massiv blödning
• Vätsketerapi vid trauma
• Infektioner vid trauma
• ”Abdominal compartment syndrome”
• Nutrition vid trauma
• Kommunikation och rutiner för ”Critical Decision Making” (var tionde
minut under pågående operation),
samt
• ”Endpoints of resuscitation”.

Docent Per Örtenwall, kirurg i Göteborg, leder den västsvenska utbildningen, som genomförs i samarbete med
Försvarsmakten i vecka 35, 2016. Då
utbildas traumateam, och tanken är att
anestesi/intensivvård respektive kirurgi
under del av tiden får separat träning.
Vi kommer att behöva utbilda många
traumaintresserade kirurger och anestesiologer de närmaste åren, och DSTC
tror jag kommer att vara det nationella
traumakonceptet i Sverige på nivån efter
ATLS.
Jag kommer initialt att vara engagerad
i detta åtminstone på regional nivå, sannolikt även på nationell nivå, och kommer att delta i kursledningen för SFAI:s
del. Det vore bra om vi kunde samla en
liten grupp av traumaintresserade anestesiologer som kan vara med och forma
den framtida svenska traumautbildningen. Är du intresserad så kontakta mig via
e-post per.nellgard@vgregion.se!

Är du intresserad?
Kontakta Per Nellgård via e-post per.nellgard@vgregion.se!
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Den nya ST-utbildningen – del 4:

Hur ska vi gå vidare med
specialistutbildningen?
Är lärarna/instruktörerna vår nya målgrupp?
Av Anders Enskog, överläkare och regional ST-studierektor, Sahlgrenska, Göteborg;
KVAST-ledamot och SPUR-inspektör.
Detta är en fortsättning på Alexey Dolinins och Lars Spetz’ artiklar
i nr. 2, 3 och 4 av SFAI-tidningen 2015.

En bra utbildning bygger på motiverade
elever, bra undervisningsmaterial och
bra lärare. Anestesi- och intensivvårdsutbildningen av ST-läkarna i Sverige har
på 40 år genomgått en revolutionerande
uppgradering. Från att ha varit en huvudsakligen gesällutformad verksamhet
till att idag vara en målstyrd utbildning,
med tydliga och med jämna mellanrum
reviderade mål.
Vi anestesiologer/intensivvårdsdoktorer utbildade i Sverige har haft ett
rykte om oss att vara kliniskt skickliga,
men inte lika starka vad gäller teoretisk
kunskap. Med de nya utbildningsmålen
får ST-läkarna en möjlighet till en god
teoretisk och en fortsatt bra klinisk utbildning. Det teoretiska kunnandet har
förbättrats, och allt fler går upp och klarar europeiska tentamina. ST-läkarna genomgår även ledarskapsutbildning, viss
pedagogisk utbildning, och gör arbeten
med fokus på kvalitet och vetenskap. Vi
har simuleringscentra för att öva ovanliga situationer.
Handledarna är handledarutbildade
och gör ett bra arbete, och vi har årlig
bedömning av ST-läkarna via specialistläkarkollegium. SPUR-inspektioner sker
av de utbildande klinikerna, och utbildningskvaliteten enligt SPUR:s definitioner har förbättrats över hela landet.
Vi har också börjat diskutera det livslånga lärandet och vad det innebär i form
av vidareutbildning av oss specialister. Evidensbaserad medicin har vunnit
mark, och våra rutiner får ett alltmer vetenskapligt stöd. Vi gör inte längre ”som
16

vanligt – fast försiktigare” när vi ställs
inför en sjukare patient. Vi kan mera!
Krav ställs på utbildning av ST-läkare
och handledare, men se’n då? Hur är det
med alla lärare/instruktörer som finns?
Hur utbildas och värderas vi? Kongresser, kurser, podcasts och hashtags – vad
använder vi och vad ska vi använda för
att fånga in, diskutera och förmedla ny
kunskap? Vad kan vi om pedagogik och
olika in- och utlärningssätt? Vilken utveckling finns på dessa områden? Hur är
det med teoretiska diskussioner i de enskilda patientfallen? Vad kan förbättras?

ställningar, inklusive teoretisk kunskap,
med sina specialistkollegor. Dessa diskussioner är också viktiga för arbetsplatsens vitalitet genom den intellektuella
stimulans det tillför kliniken. Hur tar vi
fram och upp ny kunskap och frotterar in
den i vår verklighet? Använder vi journal club eller andra sätt att stimulera diskussionerna?
Och hur utvärderar vi lärarna/instruktörerna? Lärarkollegiet behöver kanske
bedömas och stimuleras på samma sätt
som ST-läkarna, för att uppmuntra till
diskussioner, studier och utveckling.
Några kliniker i landet har ST-läkarkollegium parallellt med specialistläkarkollegium, där ST-läkarna oftast bedömer
handledarna men inte hela lärarkollegiet.
Ett annat exempel är en webbaserad
bedömning av lärarkollegiet enligt en
modell utgående från Amsterdam, som
för närvarande testas på Sahlgrenska.
ST-läkarna ger där anonym feedback och
man bestämmer på förhand om svaret
går till läraren och/eller respektive chef.
Denna bedömning kan göras årligen,
och resultatet av denna feedback skulle
kunna öka intresset för att upprätthålla
teoretisk kunskap och behov av pedagogisk utveckling – och kan också vara en
grund för lönesättningen.
För att vidareutveckla ST-läkarutbildningen anser jag att vi behöver stärka lärarrollen, inkluderande en bedömning av
lärarna. Detta är en nödvändig utveckling!

ST-läkarna lär sig genom att arbeta
och genom att diskutera kliniska fråge-
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Ny svensk översättning av
ASA-klassifikationen
Antagen av SFAIs styrelse november 2015
Dokumentet ”ASA-klassificering på
svenska” är en svensk översättning av
”American Society of Anesthesiologists
(ASA) Physical Status”-systemet. Denna
översättning från 2015 skiljer sig från
SFAI:s första svenska översättning från
2012 på en del punkter där det bedömts
viktigt för att förbättra förståelse, språk
och/eller tolkning. Länk till ASA:s websida: www.asahq.org/resources/clinicalinformation/asa-physical-status-classification-system.
I dokumentet finns också en översätt-

ning av ASA:s exempel på olika klasser.
Utöver ASA:s kortfattade icke-begränsande exempel finns många andra olika
publicerade och skiftande ”tolkningar
med exempel” av hur ASA-klassifikationer skall och bör göras. Trots att definitioner och klassificeringsexempel ger
möjlighet till stor interindividuell variation i bedömningarna, så har ASA-klassifikation erfarenhetsmässigt ett värde bl.a.
vad gäller prediktiv perioperativ komplikationsrisk och den möjliggör bl.a. jämförelser mellan länder och över tid.

”American Society of Anesthesiologists (ASA) Physical Status”-systemet
ASA-klass
(svensk översättning)
ASA 1: En för övrigt frisk patient
ASA 2: En patient med lindrig systemsjukdom
ASA 3: En patient med allvarlig systemsjukdom
ASA 4: En patient med allvarlig och
ständigt livshotande systemsjukdom
ASA 5: En moribund patient, som inte
förväntas överleva utan operationen
ASA 6: En avliden patient där hjärnans
funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort och som ska genomgå en donationsoperation.

ASA physical status classification
ASA 1 - A normal healthy patient
ASA 2 - A patient with mild systemic
disease
ASA 3 - A patient with severe systemic
disease
ASA 4 - A patient with severe systemic
disease that is a constant
threat to life
ASA 5 - A moribund patient who is not
expected to survive without
the operation
ASA 6 - A declared brain-dead patient
whose organs are being removed for donor purposes

Svensk översättning av ASA-klass-exempeltext som ASA publicerat 2014
ASA 1: Frisk, icke-rökare, ingen eller
minimal alkoholkonsumtion.
ASA 2: En patient med lindrig systemsjukdom utan påtaglig funktionell
begränsning. Exempel inbegriper (men
begränsas inte till), aktiv rökare, regelbunden alkoholkonsumtion utan bero-
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(BMI 30–39), välkontrollerad diabetes/
hypertoni, lindrig lungsjukdom.
ASA 3: En eller flera allvarliga systemsjukdomar med påtaglig funktionell begränsning. Exempel inbegriper
(men begränsas inte till): otillräckligt
reglerad diabetes eller hypertoni, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL),
sjuklig fetma (BMI ≥40), aktiv hepatit,
alkoholberoende eller alkoholmissbruk,
pacemakerberoende, måttligt nedsatt
ejektionsfraktion, ischemisk hjärtsjukdom, terminal njursvikt med regelbunden dialysbehandling, prematura barn
med gestationsålder <60 veckor, genomgången (>3 månader) hjärtinfarkt
eller kranskärlsintervention, transitorisk
ischemisk attack (TIA) eller stroke.
ASA 4: Exempel inbegriper (men
begränsas inte till): nyligen genomgången (<3 månader) hjärtinfarkt eller kranskärlsintervention, transitorisk
ischemisk attack (TIA) eller stroke.
Pågående hjärtischemi eller allvarlig
klaffsjukdom, uttalat nedsatt ejektionsfraktion, sepsis, disseminerad intravasal
koagulation (DIC), akut njursvikt eller
terminal njursvikt som inte behandlats
med regelbunden dialys.
ASA 5: Exempel inbegriper (men begränsas inte till): rupturerat abdominellt/
torakalt aortaaneurysm, stort trauma,
intrakraniell blödning med masseffekt,
ischemisk tarm hos patient med svår
hjärtsjukdom eller multiorgansvikt.
ASA 6: Ej exemplifierat.

ende eller missbruk*, graviditet, fetma

Tillägg av bokstaven ”A” efter ASAklass anger att operationens angelägenhetsgrad är akut**.

* Detta är en i sammanhanget förmodad ändamålsenlig tolkning av ”social alcohol drinker”
som är ett välanvänt amerikanskt begrepp som
ASA använder i sin text. Efterforskningar
bland vårdpersonal i USA och på internet tyder
emellertid på att begreppet saknar entydig definition.

** Akut angelägenhetsgrad” föreligger när fördröjd operation/behandling medför påtagligt
ökad risk för patientens liv eller för funktion
hos kroppsdel/organ.
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Ny riktlinje kring intensivvård av organdonator
Detta är ett nationellt råd/expertutlåtande framtaget
2015 av en stor samling regionala donationsansvari
ga läkare i Sverige med representation, inflytande och
förankring hos bland annat det svenska DAL/DAS-nät
verket och Svenska Intensivvårdssällskapet (SIS).
Syftet är att främja enhetlig och högkvalitativ vård av
alla organdonatorer i Sverige. Dokumentet är avsett
att ersätta regionala/lokala donationspärmkapitel
med motsvarande innehåll.
Dokumentet behandlar endast intensivvård av

donator. Eventuell vård och behandling av donator
som ges på inrådan och ordination av transplanta
tionsenhet/transplantationskirurg berörs inte i detta
dokument.
Den version som publiceras via SFAI är innehålls
mässigt identiskt med författarnas version men skil
jer sig något i layout och har enstaka redaktionella
förändringar.
Dokumentet finns också tillgängligt på www.sfai.
se under riktlinjer.

Vård och behandling av organdonator
på intensivvårdsavdelning
Utarbetad av RDAL- och RDAS-gruppen i samarbete med SIS/
SFAI och landets transplantationsenheter. Samordnare: Kristina Hambraeus Jonzon, regionalt donationsansvarig läkare
(RDAL) Stockholm & Gotland.

Landets samtliga transplantationsregioner tillhandahåller så kallade Donationspärmar (donationsmanualer) i syfte att
sprida kunskap om donationsprocessen
och utgöra ett praktiskt hjälpmedel för
sjukvårdspersonal. Donationspärmarna
finns på alla intensivvårdsavdelningar
och operationsavdelningar i landet och
även i elektronisk form.
Följande kapitel är resultatet av ett nationellt multidisciplinärt och multiprofessionellt samarbete i syfte att ta fram en
gemensam nationell riktlinje för ”Vård
och behandling av organdonator på intensivvårdsavdelning”. Kapitlet är avsett
att ersätta tidigare, regionalt olika, kapitel
med motsvarande innehåll i regionernas
olika Donationspärmar/-manualer.
Arbetsgång:
Ett första förslag togs fram av RDAL
och RDAS-gruppen, Transplantationskoordinatorer i Uppsala- och Stockholmsregionerna, Johan Petersson, IVA-chef
Karolinska Solna, Michael Wanecek,
MLA IVA CSTG och Socialstyrelsens
vetenskapliga råd i donationsfrågor, David Nelson, överläkare NIVA Karolinska
Solna och Daniel Törnberg, MLA NIVA
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Avsedd att gälla nationellt och ingå i landets alla regioners
donationsmanualer.
Giltighetstid 2016-01-01 – 2018-01-01.
Även publicerad SFAI:s hemsida december 2015.

Karolinska Solna. Dokumentet sändes
därefter på remiss till SIS’ styrelse, VOG
Organ och via landets alla RDAL och
RDAS till intensivvårdsläkare, transplantationskirurger, transplantationskoordinatorer och DALar och DASar. Värdefulla synpunkter har inkommit från Mårten
Unnerbäck, DAL IVA SUS Malmö, Oscar Åneman, Verksamhetschef och DAL
NIVA Universitetssjukhuset i Linköping,
Martin Golster, Verksamhetschef Intensivvårdskliniken Universitetssjukhuset
i Linköping, Annika Tibell, Nationellt
sakkunnig och rådgivare i donations- och
transplantationsfrågor, Ulrika Östberg,
MLU Östersund och ledamot i SIS styrelse, David Konrad, ordförande SIS,
Ann-Christin Croon, transplantationskoordinator OFO Mellansverige, och
Bo-Göran Ericzon, Professor transplantationskirurgi Karolinska.

VÅRD OCH BEHANDLING AV
ORGANDONATOR PÅ
INTENSIVVÅRDSAVDELNING
Vården av en organdonator ska ske enligt gällande intensivvårdsprinciper för
att optimera organens funktion.

REFERENSER:

Bakgrund:
Den medicinska vården av en donator börjar så snart en potentiell donator
identifierats. Behandlingen på intensivvårdsavdelningen och under donationsoperationen är symtomatisk och syftar
till att behandla de patofysiologiska
följderna av utvecklingen av total hjärninfarkt. Målet är att bevara bästa möjliga funktion hos de organ som doneras.
Vid val av läkemedel bör hänsyn tas till
lokal kunskap och gällande rutiner vid
den aktuella intensivvårdsavdelningen.
Intensivvården har förtroendet och kompetensen att förvalta donatorns gåva till
mottagaren på bästa möjliga sätt.

1. Management of the heartbeating brain-dead organ donor. D.W. McKeown mfl. British Journal
of Anaesthesia 108(S1):i96-i107 (2012)
2. Guide to the quality and safety of organs for
transplantation. European Committee on Organ
Transplantation. 5th Edition 2013.

Ansvar:
Tjänstgörande specialistläkare på intensivvårdsavdelningen är ytterst ansvarig
för den medicinska vården av en donator. Respektive transplantationsenhets
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eventuella specifika behandlingsrekommendationer ges i kompletterande och
separata dokument.
Monitorering:
• Hjärtrytm och frekvens (HR): EKG
• Arteriell syremättnad (SaO2): puls
oximetri
• Medelartärtryck (MAP): artärnål
• Centralt ventryck (CVP): CVK
• Timdiures: KAD
• Temperatur: helst kontinuerligt via
KAD eller oesofagus
• Ventrikelförluster: v-sond
• Vätskebalans var 4:e timme
• Ekokardiografi vid behov enligt lokala
rutiner.
• Central hemodynamik vid behov enligt lokala rutiner.
• Daglig vikt. Längd vid inkomsten.
Behandlingsmål:
• HR: 60-110 slag/min
• SaO2 > 95%
• MAP: 65 - 100 mmHg
• CVP: < 10 mmHg
• Diures: 1-2 ml/kg/timme
• Hb: > 80 g/l
• Normalt pH. PaO2 10-13 kPa, och
PCO2 4,8–5,8 kPa.
• B-glukos 5-10 mmol/l. S-Na: 135-150
mmol/l. Normalvärden för S-K och S-Ca.
• Temperatur: 35,5-38,0° C
Laboratorieprover:
• Blodgaser, laktat, S-Na, S-K och
B-glukos initialt och minst var 4:e timme
• Blodstatus, S-kreatinin, ASAT, ALAT,
ALP, bilirubin, GT, LD, amylas, albumin, PK-INR, APTT och CRP initialt
och därefter 1 gång per dygn eller vid
ordination
• Blodgruppering och bastest
Cirkulation:
Då hjärnstammen utsätts för hypoxi
(”inklämning”) utlöses Cushingreflexen
som karaktäriseras av kraftigt ökat systemblodtryck på grund av ett neurohumoralt svar (”autonoma stormen”) som
leder till mycket höga nivåer av katechol
aminer. Under inklämningsattacker ökar
den perifera kärlresistansen kraftigt, vilket kan leda till hjärtsvikt och neurogent
lungödem. Vid total hjärninfarkt sjunker
katecholaminnivåerna i blodet till subnormala värden. Detta leder till perifer kärldilatation, sänkt kontraktilitet i
myokardiet och lägre pulsfrekvens. Den
kliniska bilden präglas nu av hypotoni
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beroende på perifer kärldilatation med
relativ hypovolemi och absolut hypovolemi på grund av diabetes insipidus och/
eller hjärtsvikt.
Behandlingsrekommendationer:
• Hypovolemi
Behandlas med kristalloid (Ringer-Acetat) och/eller kolloid (Albumin)
till maximalt CVP = 10 mmHg. Undvik övervätskning! Högre värden ökar
risken för stas i lever och lungor med
försämrad organfunktion som följd.
Kristalloider används restriktivt till
potentiella lungdonatorer på grund av
lungödemrisk, samt för att begränsa
reperfusionsödemet hos lungrecipienten. Blod och plasma ges vid behov
av de specifika komponenterna i dessa
produkter.
• Hypotoni (MAP < 65 mmHg).
Perifer vasodilatation behandlas med
målstyrd infusion av en vasopressor.
Noradrenalin är förstahandsval, alternativt vasopressin beroende på lokal
rutin. Vid hjärtsvikt och behov av ino
tropt stöd är dobutamin förstahandsval.
• Hypertoni (MAP > 100 mmHg)
Behandlas med labetalol. Efter döden
kan även nitroglycerin användas. Vid
samtidig hypertoni och takycardi, ges
labetalol eller metoprolol intravenöst.
• Tackykardi (> 110 slag/min) trots
optimerad ventilation, cirkulation och
temperatur, behandlas med metoprolol intravenöst om hjärtsvikt ej föreligger.
• Bradycardi (< 50 slag/min) behandlas med målstyrd infusion av sympatomimetika (Isoprenalin). Antikolinergika har ingen effekt hos avlidna,
på grund av bortfall av nervus vagus’
(kranialnerv X) funktion.
Respiration:
Den autonoma stormen som utlöses av
hypoxi i hjärnstammen (”inklämning”)
kan leda till ett neurogent lungödem på
grund av kraftig perifer vasokonstriktion. Total hjärninfarkt utlöser även ett
inflammatoriskt svar som kan bidra till
lungödem. Atelektasutveckling är vanligt och leder till ökad shunt, hypoxemi
och ökad risk för infektioner.
Behandlingsrekommendationer:
• Normoventilation: eftersträva PaO2
10-13 kPa, SaO2 > 95% och PaCO2
4,8-5,8 kPa.

• Lungprotektiv ventilation:
Tryckkontrollerad ventilation: Pla
tå
tryck < 30 cm H2O. PEEP 5-15 cm
H2O. Tidalvolymer 6–8 ml/kg baserat
på donatorns idealvikt.
• Undvik atelektasbildning och håll
lungorna öppna genom lungrekryteringar enligt lokala rutiner och vändningar, inklusive framstupa sidoläge
eller bukläge. Sugning utföres rent och
endast vid behov. Bronkoskopera vid
behov.
• Håll lungorna torra. Använd kristal
loider restriktivt på grund av lung
ödemrisk, samt för att undvika reperfusionsödem hos lungrecipienter. Ge
diuretika vid behov.
• Förebygg VAP enligt lokala rutiner.
Hormonella Funktioner:
Sekundärt till total hjärninfarkt uppstår
hypothalamisk och hypofysär insufficiens med bland annat upphörd produktion av antidiuretiskt hormon (ADH)
vilket ofta leder till diabetes insipidus
(timdiures > 4 ml/kg/tim under minst 2
timmar). För att undvika åtföljande hypernatremi bör profylaktisk behandling
med elektrolytfria lösningar och vatten i
sonden påbörjas omedelbart efter att döden konstaterats.
Behandlingsrekommendationer:
• Behandling med desmopressin påbörjas omedelbart efter att diabetes insipidus diagnostiserats enligt ovanstående
definition. Ordination: Inj. Minirin
0,25-0,50 μg intravenöst, eller Octo
stim (1 ml Octostim 15 μg/ml i 19 ml
NaCl = 0,75 μg/ml. Av denna blandning ges 0,25 – 0,5 ml intravenöst).
Dosen kan upprepas, men observera
att halveringstiden är 11 timmar, varför försiktighet ska iakttas för att undvika oliguri/anuri på grund av överdosering.
Alternativt ges infusion vasopressin
(licenspreparat) ≤ 2,5 E/tim vilket är
särskilt lämpligt vid samtidig hypotoni.
• Vid hypernatremi (S-Na > 150
mmol/l) ges förutom desmopressin
eller vasopressin glukoslösning utan
elektrolyter intravenöst och kranvatten
i sonden.
• Efter att dödsfallet konstaterats ges
Solumedrol (metylprednisolon) 15
mg/kg som engångsdos. Syftet är att
dämpa organskador till följd av inflammation.
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Infektion:
Infektioner behandlas efter relevanta
odlingar enligt gällande intensivvårdsrutiner. Antibiotika på annan indikation
ges efter ordination av transplantationskirurg.
Metabolism:
Hyperglykemi är vanligt förekommande hos donatorer på grund av ökad perifer insulinresistens. Hyperglykemi kan
försämra de transplanterade organens
funktion. Eftersträva B-glukos 5-10
mmol/l med kontinuerlig infusion av
glukos och insulin enligt gällande lokal
rutin.

Perioperativt Omhändertagande:
Vård och behandling av donator ska
fortsätta enligt ovanstående intensivvårdsprinciper under donationsoperation
till dess att organ är uttagna.
Behandlingsrekommendationer:
• För att undvika spinala reflexer ges
icke depolariserande muskelrelaxantia innan operationsstart och under
hela ingreppet.
• Spinala cirkulationsreflexer kan utlösas under ingreppet. Detta kan orsaka
kraftiga blodtrycksstegringar, vilka
vid behov kan behandlas med opioider
och/eller inhalationsanestetika.

Dokumentation, rapportering Och
Uppföljning:
Samtliga dödsfall på rikets intensivvårdsavdelningar rapporteras till Svenska intensivvårdsregistret (SIR) och följs
upp av donationsansvariga läkare (DAL)
och sjuksköterskor (DAS) i enlighet med
SOSFS 2012:14. En fullständig och
noggrann journalföring av ansvarig intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterska är en förutsättning för att uppföljningen ska vara tillförlitlig, hålla hög
kvalitet och utgöra ett korrekt underlag
för utveckling och förbättring av intensivvården inklusive vården av organdonatorer.

Bli och förbli medlem
på ett enklare sätt
Lill Bergenzaun, facklig sekreterare SFAI

Antalet medlemmar i SFAI minskade tyvärr under 2015. Vi
tror att en viktig faktor som kan ha bidragit till detta var att vi
skickade ut medlemsfakturor med mejl istället för med brev.
Tanken var god, nämligen att spara papper, därmed främja miljön och dessutom reducera kostnader. Vi kunde dock konstatera att ett antal medlemmar, trots flera mejlutskick, hörde av sig
för att de inte fått sin faktura och följaktligen inte heller någon
medlemstidning.
Andra blev irriterade för att de hade betalat, men att det på
något vis inte hade blivit registrerat, och även här uteblev tidningen.
I augusti skickade vi därför ut brevfakturor med god respons, och vi hoppas att alla betalande medlemmar nu också
fått sina SFAI-tidningar!
Vi ber om ursäkt för strulet!
Under hösten har vi tagit ett nytt grepp och ändrat medlemssidan på SFAI:s hemsida, så att man kan logga in och betala
direkt via SWISH eller bankgiro. Dessutom kommer det under
våren att finnas möjlighet till betalning med kreditkort direkt
på hemsidan.
För att inte göra samma misstag igen kommer det i slutet av
januari skickas ut fakturor via brev och mail, samt en instruktion hur man kan göra sina betalningar direkt via hemsidan om
man så önskar. Se instruktion överst på nästa sida.
Vi har också flyttat SFAI:s kanslifunktion till Malmö Kongressbyrå, som hjälper oss med medlemsservice, utskick m.m.
Medlemsregistret uppdateras numera aktivt!
Vidare kommer vi inom styrelsen gärna på ”hembesök” till
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klinikerna runtom i landet för att berätta om SFAI:s verksamhet, och hoppas därmed kunna värva ännu fler medlemmar.
Det är bara att höra av sig!
Som medlem får du:
• Prenumeration på SFAI-tidningen med 4 nr/år
• Medlemskap i SSAI och tidskriften Acta Anaesthesiologica
Scandinavica 10 nr/år
• Reducerade avgifter till SFAI-veckan och SSAI-mötet
• Reducerad avgift till SFAI:s kurser
• Tillgång till SSAI:s Postgraduate-program
• Reducerad medlemsavgift i ESICM
• Möjlighet att söka föreningens och SSAI:s stipendier
Utan medlemmar ingen specialitetsförening och utan specialitetsförening inga gemensamma riktlinjer, inga SFAI-kurser,
ingen tillgång till SSAI och de populära postgraduate-utbildningarna etc. – helt enkelt ingen utveckling av Anestesi och Intensivvård i Sverige. Förhoppningsvis kan vi alla hjälpas åt att
värva nya medlemmar, så att vår förening fortsätter att stå stark!
Ta gärna kontakt
med mig som facklig
sekreterare och/eller
med Malmö Kongressbyrå om du undrar
något beträffande ditt
medlemskap eller and
ra fackliga frågor.
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Så här betalar du din
medlemsavgift via hemsidan!
Gå in på sfai.se/sfai/medlemskap; längst ned på
sidan, klicka på grön eller blå ”knapp”.
Om du vet vilken mejladress du tidigare meddelat till SFAI: välj blå knapp; annars grön knapp
(om du glömt lösenordet får du ett nytt).
Klicka dig vidare, betala via bankgiro eller SWISH!

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Varför har vi
SFAI Verksamheter AB?
Av: Jan Wernerman, Skattmästare i SFAI:s styrelse, jan.wernerman@karolinska.se
SFAI Verksamheter AB är en service
till föreningen, dess delföreningar och
arbetsgrupper, och till medlemmarna,
främst vid anordnande av möten och
kurser. Många av oss har möjlighet att
få hjälp med ekonomiredovisning vid
sådana aktiviteter av sjukhuset eller universitetet. Detta är dock ofta både dyrare
och ibland mer riskfyllt än att använda
vår specialistförening. Därför finns SFAI
Verksamheter AB.
Själva föreningen SFAI är en ideell
förening, som inte betalar skatt, men
som inte heller kan hantera moms och
som kan ha svårt att hantera löner. Därför har vi ett aktiebolag parallellt med
den ideella föreningen, som äger 100%
av aktierna i SFAI Verksamheter AB.
Man kan säga att konstruktionen är en
anpassning av den ideella föreningen till
svensk (europeisk) skattelagstiftning.
SFAI som ideell förening kasserar in
våra medlemsavgifter och betalar medlemsavgifter till andra organisationer där
vi är medlemmar, såsom SSAI, ESA,
WFSA etc. Föreningen kan ge ägarbidrag till eller ta ut beskattad vinst från
bolaget. Delföreningar som har medlemsavgifter har egna kostnadsställen
inom föreningen SFAI:s ekonomi, med
samma syften som för SFAI som helhet.
Inom SFAI Verksamheter AB finns
ett antal permanenta konton eller kostnadsställen. Dessa svarar mot långsik-
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tiga aktiviteter inom vår förenings verksamhet, såsom ekonomiadministration,
sekretariat, hemsida, SFAI-tidningen,
SFAI-veckan, verksamhetschefsmöten,
KVAST, delföreningarna och återkommande utbildningsaktiviteter. Dessutom
skapas kontinuerligt nya event-kostnadsställen för tidsbegränsade aktiviteter såsom kurser, möten eller arbetsgrupper.
Varje kostnadsställe har en ansvarig person, men kan ha mer än en attestansvarig
och flera fakturagranskare.
Principen är att den som önskar öppna
ett kostnadsställe för ett event inkommer
med en budget till skattmästaren, och då
budgeten godkänts tilldelas ett kostnadsställenummer. För att öppna ett permanent kostnadsställe krävs likaså en överenskommelse med skattmästaren.
Genom ett mångårigt samarbete administreras såväl föreningens som bolagets
ekonomi av LRF-konsult i Kalmar. Vår
ekonomikonsult heter Enar Edvardsson
(enar.edvardsson@lrfkonsult.se) och vår
ekonomiassistent heter Marie-Louise
Åberg (marie-louise.aberg@lrfkonsult.
se). De sköter alla kostnadsställen med
inbetalningar och utbetalningar, och så
länge transaktionerna håller sig inom
fastlagd budget och blir attesterade av
ansvariga, blir skattmästaren inte kontaktad. De tekniska detaljerna finns beskrivna som tolv bilagor på SFAI:s hemsida.
Ekonomiadministrationen finansieras

genom en avgift om 6% på alla intäkter. Som säkerhet vid öppnandet av ett
eventkonto gäller att man kan hänvisa
till ett permanent konto med tillräcklig behållning, som ”går i borgen” och
står för en eventuell förlust. Om sådan
säkerhet saknas krävs att budgeten är
överbalanserad och att eventet antas ge
en vinst. Då eventkontot avslutas sker
en vinstdelning, där SFAI Verksamheter
AB får 15% av överskottet som ersättning för risktagandet.
Tidigare var systemet att alla eventkonton förutsattes generera överskott
som blev föremål för vinstdelning, samtidigt som administrationsavgiften var
5%. Eftersom det systemet upplevdes
producera en del ”orättvisor” prövar vi
nu ett nytt system.
Varje år (30 juni, p.g.a. brutet räkenskapsår relaterat till SFAI-veckan i september) gör aktiebolaget ett bokslut som
blir föremål för företagsbeskattning, för
närvarande 22%. Efter bokslutsdispositioner blir skatten normalt något lägre.
Som omnämndes i inledningen kan
SFAI Verksamheter AB hantera moms,
dvs. SFAI erlägger moms vid inköp och
adderar moms vid försäljning. Genom de
betydande internationella aktiviteterna
har bolaget även registrerats för moms i
andra länder inom EU, vilket är till nytta
vid aktiviteter i andra länder, exempelvis
inom olika SSAI-program.
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2ND Scandinavian Intensivist Meeting in
Helsinki – Finland June 1-3, 2016


IMPROVING OUTCOME
IN CRITICAL CARE
Keynote speakersRinaldo Bellomo (AUS) & Rob Fowler (CAN)

www.SIM2016.org

The Scandinavian Intensivist Meeting (SIM) is
an initiative to enforce Scandinavian academic Intensive Care Medicine.
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sions on ongoing activities within SSCTG, SSAI
and the national registries.

For more than 20 years there has been a network
of Scandinavian intensivists collaborating to
strengthen intensive care medicine in Scandinavia. We now feel that a regular meeting-point would
be advantageous to keep up and s trengthen the
network, and we hope the launching of the Scandinavian Intensivist Meeting will serve this pur
pose.

Our second meeting June 1-3, 2016 will have
‘Improving outcome from intensive care’ as its
theme. The choice is obvious – as the presence of ICU registries in all Scandinavian countries
give us exceptional possibilities. We hope that as
many as possible of working groups using these
registries, or in other ways focusing upon ICU
outcome, choose to come and share their work
with us and each other.

The concept is a biannual meeting in June in
Helsinki – thematic, single-session, low-budget.
Short presentations and plenty of time for discussions. Also room for reports from and discus-

Together we can develop Scandinavian academic intensive care medicine, and the presence
of everybody as presenter or discussant will
contribute.
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Som en fortsättning på SFAI-tidningens serie om aneste
siologins och intensivvårdens historia publiceras här en
artikel från september 1944, som redaktionen erhållit
från Torsten Gordh jr. När denna skrevs, fanns en ane
stesiläkartjänst i Sverige (på Karolinska)!
En omedelbar reflektion är att många av utsa
gorna är lika giltiga nu som då, och här återfinns
ett flertal underbara formuleringar vari man som
anestesiolog – mer än 70 år senare – känner igen
sig väl. Läs och njut! /Red.

MEDDELANDEN från
Sveriges Yngre Läkares Förening
Årg. 3 | Nr 17 | 25. 9. 1944
Nya arbetsfält för läkare.
Det svåraste problem, som Sylf efter kriget får att bemästra, är frågan om utkomstmöjligheter skall finnas
för det stora relativa läkaröverskott, som då kommer
att uppstå.
Sylf har länge intresserat sig för hithörande problem
men någon definitiv lösning av desamma har ännu ej
kunnat framläggas. Naturligtvis komma en del läkare
att se sig tvingade söka sin utkomst såsom praktiker
i olika delar av landet, och man vågar hoppas, att en
hel del skola finna sysselsättning inom detta område.
Av stort intresse är emellertid de strävanden, som
pågå för att söka vinna nya arbetsfält för läkarnas sysselsättning. Sylf har haft sin uppmärksamhet riktad
på intresset härav och kan peka på områden, där behov av läkarkrafter föreligger och även i fortsättningen kommer att yppa sig. Såsom exempel kan anföras
önskvärdheten av tillskapandet av särskilda narkosläkartjänster, tjänster för kliniska laboratorer och industriläkare m.m.
För att fästa de yngre läkarnas uppmärksamhet på
det både för samhället och de sjuka värdefulla i att
inrätta sådana tjänster kommer Sylf att i sina ”Meddelanden” införa en serie artiklar, som klarlägga förhållandena inom olika nya arbetsfält.
Vi publicera i dag en artikel av doktor T. Gordh såsom ett första led i denna artikelserie.
Narkos som specialitet och dess framtidsutsikter.
Svenska kirurger som besökt utländska kliniker i
England och U. S. A. ha samtliga imponerats av den
höga anestesistandard, som där visats. Sålunda säger
Bohmansson i sin rapport i Nord. Med. Tidskr. efter en englandsresa 1938: ’’Vad som mest imponeraSFAI-Tidningen 1-2016

de på oss under vårt englandsbesök var narkoserna.
Engelsmännen äro oss betydligt överlägsna härvidlag,
och vi sågo intet annat än lugna och goda narkoser,
där narkotisörerna fullständigt behärskade situationen och apparaturen. Anestesimedlen voro många
och växlade från fall till fall. Vi voro alla ense, att vi
på detta område hade mycket att lära och att denna
fråga ligger efter i de skandinaviska länderna. Frånvaron av utbildade narkosläkare behöver säkerligen
avhjälpas”. Sandblom konstaterar i sin rapport från
kliniker i U. S. A. 1939: ” ... den höga ståndpunkt
deras anestesier nått, och detta utan tvivel tack vare
att anestesi där är en medicinsk specialitet, som på
de flesta kliniker handhas av narkosöverläkare med
en stab av biträdande narkosläkare. De fördelar som
vunnos, voro följande: alla moderna smärtstillningsmetoder användes jämsides, ofta kombinerade, utvalda efter fallets art, narkotisören befriade i stort sett
kirurgen från bekymren om patientens tillstånd under
operationen och utförde intubation, in- och transfusioner vid behov. Alla dessa omständigheter bidraga
till att underlätta genomförandet av större kirurgiska
uppgifter och minska riskerna, varför en narkosläkare
numera måste anses som oundgänglig vid moderna
sjukhus.”
Allt detta insågs också klart av de ledande och
framsynta kirurgerna i vårt land, och på initiativ av
professor Söderlund inrättades den första narkosläkartjänsten vid Karolinska Sjukhuset 1940, vilken
undertecknad tillträdde efter 1½ års utbildning vid
ledande narkoskliniker i U. S. A. Redaktören för
”Meddelanden” från Sylf har bett mig uttala mig om
mina erfarenheter, och jag tänker därvid uppehålla
mig vid narkosläkarens uppgifter, resultat och framtidsmöjligheter.
En narkosläkares uppgift är i första hand smärtlindring. Han skall under kirurgiska ingrepp söka
åstadkomma de bästa möjliga arbetsförhållanden för
kirurgen, samtidigt som patientens säkerhet övervakas, under den tid denne är utsatt för narkosmedlens
påverkan. Genom noggrann övervakning under hela
narkosen och förande av narkosjournal med kontinuerlig registrering av blodtryck, puls och respiration
och iakttagande av narkossymptomen, har man en
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ständig kontroll över patientens tillstånd och kan i tid
vidtaga förebyggande åtgärder för att hålla patienten
i bästa möjliga kondition. En operationsshock kan på
detta sätt undvikas, och vi se numera sällan en shock
på operationsbordet. Narkosläkaren sköter sålunda
vätske- och blodterapin under operationen, svarar
för att anoxi-faran elimineras genom att hålla luftvägen fri och vid behov öka syrgaskoncentrationen
i inandningsluften. Vid dåliga risker och operationer
på gamla betyder en skonsam narkos mycket för ett
lyckat resultat. Målet utsäges i slagordet ”Bättre efter
än före”, och att efter en krävande operation kunna
återsända patienten till avdelningen nästan opåverkad skänker en tillfredsställelse, fullt jämförbar med
kirurgens. Narkosläkarens arbete är fyllt av spänning människan i narkos hålles ju praktiskt taget svävande
mellan liv och död - och vid akuta accidenter måste
det handlas snabbt och målmedvetet för att klara situationerna utan att patienten tager skada.
Narkosläkaren skall naturligtvis behärska samtliga
anestesiformer; inhalationsnarkos, intravenös narkos,
spinalanestesi, lokalanestesi, rektal narkos och kombinationerna samt på rätt sätt utnyttja de olika narkosmedlen och narkosapparaterna. Han skall vidare följa
med utvecklingen och litteraturen på området (fem
specialtidskrifter finnas) och angränsande discipliner:
kirurgi, medicin, fysiologi, farmakologi, cardiologi etc.
Han skall leda undervisning och utbildning av kolleger, studerande och sköterskor. Han är lämpad att
organisera vätskekontroll- och blodbanksystem i samarbete med fysiologiska avd. eller kliniske laboratorn
och kan på flera sätt hjälpa till att avlasta kirurgernas överfyllda arbetsprogram. Med sin erfarenhet att
handskas med medvetslösa människor och behandla
komplikationer under narkos är han den lämplige att
sköta behandlingen av akuta sådana tillstånd av andra
orsaker, eller med andra ord organisera upplivningsproblemet: t. ex. med intubation och syrgasbehandling. Terapeutiska och diagnostiska anestesier vid
olika slag av smärttillstånd, såsom sympaticusblockader, alkoholinjektioner, bör han kunna utföra. Han
skall vidare tillkallas för specialnarkoser vid behov på
andra avdelningar, såsom öron- och ögonoperationer,
vid förlossningsoperationer m.m. Vissa specialiteter
inom kirurgin, såsom plastikkirurgin, lungkirurgin
och neurokirurgin, fordra helt enkelt specialnarkoser
för tillfredsställande resultat.
Narkosläkaren arbetar alltid hand i hand med kirurgen. Hans arbete är ej slut i och med att patienten
lämnar operationsrummet. Uppvaknandet och det
omedelbara postoperativa stadiet är inte det minst
viktiga att noggrant övervaka. Komplikationer från
cirkulations- och respirationssystemen äro till största
delen orsakade av en otillfredsställande och påfrestande narkos. En väl avvägd och skonsam sådan tillsammans med effektivt övervakande omedelbart postoperativt minska dessa komplikationer, förkortar därmed
sjukhusvistelsen o. s. v.
Statistiker från utländska kliniker visa en minskning
av operationsmortalitet och postoperativ morbiditet
sedan narkosspecialister anställts. Följande tabell är
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hämtad från en sammanställning av doc. Rödén 1944
(ej publicerad), och visar operationsmortaliteten på
material från tiden 1913-1927 jämfört med ett sådant från modern tid.

Siffrorna visa överlag en påfallande sänkning av
mortaliteten och differenserna äro alltför påfallande
för att enbart kunna orsakas av en förbättrad kirurgisk teknik. Orsaken får nog sökas i de moderna behandlingsmetoderna med vätskebalans, kemoterapi
etc. och till icke ringa del i en förfinad narkosteknik.
För den som är intresserad av ytterligare siffror har
en sammanställning gjorts av operationsmortaliteten
efter ingrepp vid sjukdomar i lever, gallvägar, magsäck,
duodenum, jejunum, ileum och colon (grupperna XI,
XIV och XV i de officiella årsrapporterna). Dessa
ingrepp tillhöra samtliga den större bukkirurgin och
omfatta alla fall, alltså både goda och dåliga risker,
och fordra en i alla avseenden tillfredsställande anestesi. Mortalitetstalen inom dessa grupper äro också
genomgående högre än i övriga grupper såsom njurar,
strumor etc. Statistiken är hämtad från våra universitetskliniker och ett av våra större lasarett, där behandlingsmetoderna böra vara jämbördiga och där ett stort
material fördelas ungefär likartat. Den omfattar två
treårsperioder, 1937-39 och 1941-43. Mellan dessa
perioder har narkosspecialist anställts vid två av sjukhusen (Karolinska sjukhuset och Serafimerlasarettet),
och av tabellen framgår, att mortaliteten minskats
med c:a 40 % vid dessa sjukhus. Så mycket vågar man
nog påstå, att anställandet av kompetent narkosläkare bidrager till att minska operationsdödligheten med
ett par procent, vilket faktum bör vara nog för att motivera hans existens.

Gå vi sedan till dödsorsakerna och utvälja gall
operationerna som exempel, finna vi, att den största gruppen av väsentliga dödsorsaker i äldre statistiker, nämligen komplikationer inom cirkulations- och
respirationsorganen, avsevärt minskats. Framstegen
i narkosteknik och individualisering av narkosmedel
SFAI-Tidningen 1-2016

har helt säkert bidragit härtill. Följande siffror visa
tendensen och äro hämtade ur professor Hellströms
uppsats ”Operationsindikationer vid galloperationer’’
N. M. 1942:15:2779, och jämförda med motsvarande
från Karolinska sjukhuset.

För den erfarne anestesören finnes knappast några
kontraindikationer för en indicerad operation. Genom sin erfarenhet är han tillsammans med kirurgen
den rätte att bedöma riskerna inför ingreppet, då han
ju rättar narkosmedel och teknik efter patientens
tillstånd och kirurgens krav. Vi ha sålunda med gott
resultat opererat ett flertal patienter, där internare avrått från operation, t. ex. på grund av ett dåligt cor.
Man kan nästan säga med den moderne fysiolog-internare, som varit med om några sådana fall, att en
patient, som kan lägga sig i sängen, kan också lägga
sig på operationsbordet, under förutsättning att narkosen handhaves skonsamt av kompetent anestesör.
Den kirurgiska skickligheten kommer aldrig till sin
fulla rätt med en dålig narkos. Ju mera fulländad anestesi, ju lättare arbetsförhållanden och därmed ökade
möjligheter och bättre resultat för de sjuka.
Beträffande framtidsutsikterna inom denna färska
specialitet – anestesiologin – så gör sig behovet av
narkosutbildade läkare alltmer gällande. Narkosunderläkartjänster ha redan inrättats på ett par lasarett:
Norrköping och Örebro. Kontinuiteten och erfarenheten är dock här, liksom vid all annan verksamhet
av allra största betydelse, varför inrättandet av per-

Torsten Gordh vid
tillträdet av Sveriges
första narkosläkartjänst
på Karolinska sjukhuset
1940. Nyss hemkommen från utbildning i
Madison, USA.

Okänd fotograf.

SFAI-Tidningen 1-2016

manenta narkosläkartjänster i samma ställning och
lönegrad som t. ex. klinisk laborator eller överläkare, bör vara den riktiga lösningen. Narkosläkaren bör
liksom övriga överläkare uppföras på den rådgivande
taxan för privatavdelningarna, ha pension samt äga
rättighet att ha privat verksamhet, t. ex. narkoser på
kringliggande lasarett, sjukstugor, hos tandläkare, på
förlossningshem o. s. v. En tjänst med ovan skisserade
ekonomiska anordningar torde väl försörja sin utövare + familj, även om den aldrig ger några jätteinkomster. Stockholms stad har redan föregått med gott exempel och inrättat en sådan narkosöverläkartjänst vid
Sabbatsbergs och S:t Eriks sjukhus. En liknande befattning planeras i Lund, och så småningom får man
antaga och hoppas, att utvecklingen går därhän, att
narkosläkartjänster inrättas vid alla våra större kliniker och centrallasarett till patienternas och kirurgiens
bästa.
Som kompetensfordringar för en narkosöverläkartjänst kommer förslagsvis att uppställa grundlig utbildning i fysiologi och farmakologi, helst flerårigt
arbete inom dessa institutioner, vidare minst två års
kirurgi och tre års narkos med ev. utomlandsstudier.
Till slut vill jag framhålla, att det döljer sig mycket
mer av variation och intresse inom anestesiologin, än
många läkare ana. Varje narkos är ett nytt fall, och
även om samma medel användes, äro icke två helt lika
varandra. För den sanne narkosläkaren är handhavandet av en narkos ett ständigt och fascinerande studium, en aldrig sinande källa till spänning, nöje och
tillfredsställelse. Det omedelbara kliniska studiet av
tillämpad fysiologi och farmakologi på människa med
skiftningar och nyanser i puls, blodtryck och respiration inför de olika koncentrationerna och åtgärderna
är ett tjusande och ännu föga utnyttjat fält för vetenskaplig forskning.
Karolinska Sjukhuset den 1 september 1944.
T. Gordh

Torsten Gordh 1907-2010
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SSAI i Reykjavik 10-12 juni 2015:

Föredömlig bredd efter väl
etablerat skandinaviskt mönster
Av Anna Persson, Halmstad, Gunnar Nilsson, Malmö, Mikael Bodelsson, Lund, och Jonas Åkeson, Malmö.
jonas.akeson@med.lu.se

Från den södra landsändan hade vi förmånen att i början av
juni 2015 besöka SSAI-kongressen i Reykjavik på ett kylslaget, halvdisigt och alltjämt vårvintrigt Island – vädermässigt
faktiskt jämförbart med den sydsvenska våren i slutet av mars,
alltså mer än två månader tidigare. Bara detta blev för oss
sydsvenskar en ny och fascinerande erfarenhet.

The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive
Care Medicine (SSAI) anordnar skandinaviska möten vartannat år med roterande värdskap mellan våra fem stora nordiska länder. Den senast gången mötet gick av stapeln på svensk
mark var för snart tio år sedan i Göteborg 2007. I början av
september nästa år är det dags igen. Då anordnas SSAI-kongressen 2017 i Malmö (se annons på annan plats i tidningen)
och samorganiseras med SFAI-veckan.
Att i denna form rapportera från en kongress med flera
hundra enskilda programpunkter låter sig i praktiken knappast
göras annat än som enstaka axplock baserade på personliga
intressen och preferenser. Vi hoppas ändå att dessa nedslag i
kongressprogrammet kan vara till nytta och glädje för er som
inte hade möjlighet att vara med under dessa extremt ljusa försommardagar på den mytiska och sagoomspunna ön i Nordatlanten.
Naturligt integrerad bredd
Vad som speciellt gladde oss var hur väl den kliniska och akademiska bredden inom specialiteten och ämnesområdet aktivt
lyfts fram inom ramen för det stora antalet enskilda symposier
i det imponerande kongressprogrammet. Just symposier kan
erbjuda goda möjligheter att belysa komplexa processer och
samband, där vår specialitets olika delar genom naturlig interaktion tillför både bredd och fördjupning – här såväl som i den
kliniska vardagen och forskningen. Vi kommer att arbeta efter
samma principer i Malmö 2017.
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Att söva hjärtsjuka barn
Under morgontimmarna på kongressens första dag kunde intresserade närvara vid en session anordnad i samarbete med
SSAI Advanced Educational Program in Paediatric Anaesthesia. Inledningsvis gav Torsten Lauritsen, Köpenhamn, en
inblick i hur man kan använda ultraljudsteknik bl.a. för att
diagnostisera pneumotorax. Baserat på fysiologiska konsekvenser av hjärtåkommor hos barn höll sedan Hanne Ravn,
Köpenhamn, ett inspirerande föredrag om vad man kan behöva
tänka på i samband med narkos av ett hjärtsjukt barn som ska
genomgå akut eller elektiv icke-kardiell kirurgi. Tonvikten låg
på hur anestesiologiska och kirurgiska tekniker kan förväntas
påverka cirkulationen, och problem som detta kan leda till. Avslutningsvis diskuterade Urban Fläring, Stockholm, intraoperativ vätskebehandling till barn och framhöll särskilt vikten av
att förebygga hyponatremi.
Patientsäkerhet – igen...
Kongressen invigdes i den största konsertsalen under högtidliga former. Ett
effektfullt tidigt inslag var den distinkt
rytmiska ljudkuliss,
framkallad av fyra
drivna slagverkare
nedanför en flammande fond av dramatiskt sprutande
vulkaner, som föregick Laerdals högtidsföreläsning på
temat patientsäkerhet som hjärtefråga
med Jan-Louis Vincent, Bryssel, vid rodret. Föreläsaren konstaterade att misstag är vanliga och drabbar upp till varannan
intensivvårdspatient [1]. Han pläderade också för återkommande systematiska diskussioner kring patientsäkerhet under
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ledning av erfaren läkare, med fokus på lagarbete, individuell
reflektion och förebyggande av liknande framtida incidenter
utifrån försök till förståelse för vad som gått snett och varför
– alltså i princip systematiska händelseanalyser med relevant
återkoppling. Mänskliga misstag kan vara svåra att komma
tillrätta med. Viktigt är att genom förbättrad kommunikation,
minimala störningsmoment i kritiska situationer samt rimliga
och relevanta kontrollsystem säkerställa arbetsmiljöer som minimerar riskerna för denna typ av misstag.
Islands president Ólafur Ragnar Grímsson invigde formellt
kongressen via videolänk, varefter en isländsk manskör i högtidsdräkt underhöll innan kvällens get-together-party gick av
stapeln på Reykjavik Art Museum i anrika industrilokaler nere
i de gamla hamnkvarteren.
Enteral nutrition
Inom ramen för ett symposium om nutrition vid svår sjukdom
konstaterade Annika Reintam Blaser, Tallin, inledningsvis att
akut gastrointestinal svikt är en del av multipel organsvikt
(MODS) och måste uppmärksammas i klinisk intensivvård.
Tidig enteral nutrition (inom 24 h) rekommenderas idag [2],
och man bör därför ha starka skäl för att avvakta. Övertygande
bevis för skadliga effekter saknas så länge man aktivt anpassar
volymer (sikta på 200–500 ml residualvolym) och energitillförsel efter enskilda patienters behov.
Föreläsaren lyfte också fram tre potentiellt användbara biomarkörer för gastrointestinal svikt, vilka av allt att döma dock
reagerar tidigast efter några dygn. Vid nedsatt tunntarmsfunktion minskar plasmafrisättningen av den halvessentiella aminosyran citrullin från tunntarmens enterocyter. Samtidigt ökar
frisättningen till plasma av intestinalt fettsyrebindande protein
(I-FABP) och av fettbindande protein i ileum (ILBP). Dessutom utvecklas metabolisk acidos genom syntes av D-laktat via
bakteriell fermentation.
Vid symtomatisk övre gastrointestinal paralys rekommenderade föreläsaren metoklopramid (10 mg x 3 iv) och erytromycin (100 mg x 3 iv), och vid nedre laxativa och neostigmin
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(0,5–1,5 mg iv under 4 h). Vid kvarstående ventrikelparalys
övervägs förstås enteral nutrition via jejunum.
Avslutningsvis diskuterade Jan Wernerman, Stockholm, proteinbehov vid kritisk sjukdom och konstaterade att balanserad
aminosyratillförsel motsvarande 1,2–1,5 g/kg ideal kroppsvikt
(vid samtidigt adekvat energitillförsel) per dygn – i enlighet
med gällande riktlinjer från the European Society for Parenteral and Enteral Nutrition [3] – normalt täcker proteinbehovet
hos intensivvårdspatienter, men att deras exakta proteinbehov
alltjämt inte är känt.
Kronisk smärta
Inom ramen för en session om risker för kronisk smärtutveckling och behandling av kronisk smärta berättade Andrew Rice,
London, som vad man som anestesiolog bör känna till om
neuropatisk smärta. Föga överraskande talade han sig varm för
behandling med icke-opioider som pregabalin, gabapentin, tricykliska antidepressiva eller SSRI-preparat.
Esther Pogatski-Zahn, Münster, diskuterade definitioner
och prevention av persisterande postoperativ smärta. Det finns
ännu ingen tillräckligt bra metod för att identifiera patienter
som kan komma att drabbas, men faktorer som ökar risken är
kvinnligt kön, låg ålder, kraftig akut postoperativ smärta och
långvarig smärtproblematik före operationen. Möjligen spelar
även genetiska faktorer, sensoriska prediktorer och psykosociala faktorer in. Risken för postoperativ persisterande smärta
har rapporterats kunna minskas genom peroperativ tillförsel av
pregabalin eller ketamin. En låg dos (0,5 mg/kg) ketamin kan
till högriskpatienter ges som iv bolusinjektion efter induktionen. Föreläsarens vision var, att vi blir bättre på att identifiera
högriskpatienter och specifikt förebygga och behandla deras
smärta.

arbetsgrupp för att optimera medicinsk evidensgradering inom klinisk hälso- och sjukvård [4]. Arbetsgruppen har tagit
fram generellt användbara rekommendationer för evidensbaserad medicin med enhetlig evidensgradering och skattning av
styrka för kliniska rekommendationer. Riktlinjerna, som finns
tillgängliga på nätet [5] för att underlätta sammanställning av
relevant information för medicinskt beslutsfattande, används
idag av ett stort antal internationella organisationer, där flera
även aktivt bidragit till utformningen.
Genomtänkt inramning
Mötet på Island hölls i en spektakulär kongressbyggnad, uppförd med vatten på tre sidor i hamnområdet Austerhöfn i själva
hjärtat av Reykjavik. Den mångfaldigt prisbelönade, och redan
smått legendariska byggnaden, som fått namnet Harpa, är numera säte för Islands symfoniorkester och Islandsoperan.
Tankar på ett konsert- och operahus i Reykjavik lär ha funnits sedan slutet av 1800-talet, men det skulle komma att dröja
mer än ett sekel innan drömmen kunde bli verklighet. Med
kommunala och statliga ekonomiska garantier påbörjades hösten 2007 byggnationen i en attraktiv del av Reykjavik, som
så småningom även ska inrymma ett gigantiskt hotell- och finanskomplex. Projektet tvärstannade redan under den följande
hösten och vintern, när finanskrisen med full kraft sköljde in
över Island. Som ett av få större isländska byggnadsprojekt
kunde det dock så småningom rulla vidare, och i augusti 2011
invigdes byggnaden på 28 000 kvadratmeter. Slutnotan landade på runt 1,6 miljarder svenska kronor – ungefär som för

Från intryck till evidens
Ett matnyttigt symposium arrangerades av SSAI Clinical Practice Committee för att belysa hur man kan omsätta idéer och
intryck i den kliniska vardagen i evidensbaserad praxis. Inom
ramen för symposiet diskuterade Per Olav Vandvik, Oslo, the
Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation (GRADE), där kliniker och forskare sedan millennieskiftet är verksamma inom en informell internationell
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Turning Torso i Malmö. Bygget, som efterlämnat betydande
hål i de offentliga finanserna, i synnerhet regionalt och lokalt,
har följts av livliga diskussioner, inte minst mot bakgrund av
kostnadsutvecklingen inom högspecialiserad hälso- och sjukvård på Island.
Harpa är ritat av danska Henning Larsen Architects (som
även ritat bland annat Operahuset i Köpenhamn och Stadsbiblioteket i Malmö) och isländska Batteríið Architects. Det
drygt fyrtio meter höga operahuset är byggt i stål och betong
med en skimrande mosaikliknande glasfasad i olika nyanser.
Byggnaden fick 2013 Europeiska Unionens pris för samtidsarkitektur, Mies van der Rohe-priset, för sin unika gestaltning,
där framför allt glasfasaden, starkt influerad av det isländska
landskapet, knyter samman naturen med det urbana.
Fasaden, som designats av den dansk-isländska installationskonstnären Olafur Elíasson, utgörs av ett stort antal prismaformade enheter i stål och klarglas eller spegelglas. När den
tänds upp kvälls- och nattetid, återkastar den i ett starkt och
varierande uttryck ljuset nästan som norrsken utmed byggnadens silhuetter – en sinnebild för vattnet och den energifyllda
metropolen nära polcirkeln. Byggnadens inre med bland annat
fyra stora konsertsalar (där den största rymmer 1 800 åhörare)
är extremt återhållet i mörkt grafitgrått – enligt arkitekterna en
metafor för det karga vulkaniska landskapet – samtidigt som
man som besökare hela tiden kan uppleva kontakten med vattenytorna alldeles utanför.
Ventilation under anestesi
Professor Anders Larsson, Uppsala, föreläste initierat och underhållande om olika aspekter på peroperativ ventilation. Risken för postoperativa lungkomplikationer påverkas av faktorer
relaterade till anestesiteknik och ventilation, men även till patienten själv, det kirurgiska ingreppet, vätsketillförsel, positionering, samt postoperativ smärtlindring och mobilisering.
Redan 1963 beskrev Bendixen et al., att ventilation med
normala tidalvolymer under anestesi kan leda till atelektas
utveckling med ökad veno-arteriell shuntning och minskad
lungcompliance, samt att dessa förändringar kan motverkas
genom hyperinflation av lungorna. Uppkomst av atelektaser
minskar den effektiva lungvolymen hos de allra flesta sövda
patienter genom att i genomsnitt reducera alveolararean med
ca 4%, främst basalt, och volymen ventilerad lungvävnad med
10–15% – och mer än så hos patienter med övervikt.
Föreläsaren lyfte fram betydelsen av små tidalvolymer (6–8
ml/kg ideal kroppsvikt) för att minimera alveolar väggtension
[6], av preoperativt CPAP, peroperativt PEEP [6,7] och postoperativt CPAP/PEEP [7], samt av minimal sugning, kort exponering för högt FiO2 [8] och lungrekrytering med luftvägstryck
cirka 40 cm H2O under 10 sekunder [9], i synnerhet efter induktion och sugning. Vid övervikt förebygger lungrekrytering
med efterföljande PEEP röntgenologisk atelektasutveckling
[6,10]. Hos adekvat lungrekryterade friska normalstora sövda
patienter behövs PEEP 6–7 – hos överviktiga 10–12 – cm H2O
för att i teorin förebygga atelektasutveckling.
Prehospitala utmaningar
På ett symposium om prehospitala utmaningar påminde Wolfgang Voelckel, Salzburg, inledningsvis om att en asfyxisitua
tion medför att den arteriella syrgastensionen faller med 1,5–
2,5 kPa/min medan koldioxidtensionen stiger med 0,7–0,8
kPa/min. Luftvägshantering har alltså som bekant högsta prio
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ritet i akuta situationer, och vikten av preoxygenering med tillräckligt FiO2 för att öka säkerhetsmarginalerna kan inte nog
understrykas. En kraftig neurogent och humoralt medierad
sympatikusaktivering gör det möjligt att upprätthålla omkring
60% av hjärtminutvolymen vid akut blödning motsvarande
en tredjedel av blodvolymen. Mortaliteten efter trauma ökar
redan när det systoliska blodtrycket vid ankomst till akutmottagningen understiger 110 mmHg [11], och redan negativt BE
i intervallet 3–6 mmol/l i samband med akut blödning stärker
indikationerna för transfusion [12]. Föreläsaren påpekade avslutningsvis även att vetenskapligt stöd för nytta med adrenalintillförsel vid hjärtstopp utanför sjukhus saknas [13].
Nils Petter Oveland, Stavanger, belyste därefter ultraljudstekniker i prehospital miljö, främst för riktad torakoabdominell
screening vid trauma (FAST), och konkluderade att tekniken
idag är fältmässig och snabb (kan genomföras inom <6 min)
med mycket hög tillförlitlighet för diagnostik av fri blödning
i buk- och brösthåla, hjärttamponad eller pneumotorax. Sammantaget har prehospital ultraljudsteknik samma sensitivitet
(93%) men avsevärt högre specificitet och precision (99%)
jämfört med konventionell klinisk undersökningsteknik (52–
57%). Prehospitala ultraljudsundersökningar förbättrar akut
triagering och handläggning. Bildinformation kan också överföras trådlöst. Men det vetenskapliga underlaget är fortfarande
sparsamt, och meta-analyser har ännu inte lyckats verifiera positiva effekter på patientöverlevnad.
En liten andel av alla traumapatienter bedöms behöva genomgå RSI prehospitalt. Avslutningsvis aktualiserade David
Lockey, London, att en rad studier under senare år genomgå29

ende påvisat sämre utfall vid försök till akut trakeal intubation
av paramedicinsk personal än av anestesiologer. Den entydiga
slutsatsen blir att anestesiverksamhet inkl luftvägshantering –
såväl i Skandinavien [14] som i Storbritannien [15] – måste
bedrivas med samma medicinska kvalitetskrav utanför som på
våra sjukhus.
Luftvägshantering
Under kongressen fanns också möjlighet att deltaga i en
workshop om säker luftvägshantering. Michael Seltz-Kristensen, Köpenhamn, och Wendy Teoh, Singapore, inledde med att
i en inspirerande föreläsning beröra allt från nyheter i riskbedömning och kliniska strategier för luftvägshantering, till nya
indikationer för larynxmask, alternativa intubationstekniker
och hur man på bästa sätt identifierar krikotyroidmembranet.
Vid workshopen tränades sedan deltagarna individuellt i att
praktiskt identifiera krikotyreoidmembranet med ultraljudsteknik, i akut kirurgisk luftväg, i akut trakeotomi med dilaterande teknik, i intubation med kombinerad flexibel fiberoptisk
och videoassisterad teknik, samt i intubation med videolaryn
goskopi. Sammanfattningsvis erbjöds deltagarna en väl uppdaterad hands-on-session inom området.
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Kristalloid eller kolloid?
De senaste årens stora utfallsstudier inom intensivvård är ett
återkommande ämne som avhandlades både vid SSAI-mötet
i Reykjavik och vid ESA-mötet i Berlin någon vecka tidigare.
Bristen på kliniska vetenskapliga bevis för effektivare vätskebehandling med kolloidala lösningar har genomsyrat de nya
nordiska riktlinjerna för vätskebehandling [16]. En av författarna till riktlinjerna, Anders Perner, Köpenhamn, ligger också
bakom den stora 6S-studien, som visar att sepsispatienter som
randomiserats till vätskebehandling med hydroxietylstärkelse
(HES) hade högre mortalitet och incidens av njursvikt än de
som randomiserats till Ringeracetat [17]. Författaren presenterade riktlinjerna, som rekommenderar kristalloider framför
HES, albumin och gelatin vid såväl sepsis som trauma. Författarna avstår dock från rekommendationer för val av vätska vid
brännskador, då bevisunderlaget är för magert.
Dessa rekommendationer går stick i stäv mot såväl vätskefysiologisk kunskap som klinisk praxis men fick stå i stort sett
oemotsagda i Reykjavik. Tyske Matthias Jacob, Straubing, hade dock gått till motangrepp vid ESA-mötet i Berlin en vecka
tidigare och framhöll där, att man ofta drar alltför långtgående
slutsatser av stora kliniska vätskestudier. Till exempel har det
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inte sällan hunnit gå så lång tid innan patienterna fått sin randomiserade behandling, att de redan hunnit stabiliseras cirkulatoriskt. Han menade bl.a. att HES visserligen inte är bra för
njurarna men att hypovolemi är ännu värre.
Trots att albumin är det utan jämförelse vanligaste proteinet
i plasma, är mycket av dess funktion och kinetik en gåta. Vår
egen Jan Wernerman, Huddinge, gav en underhållande exposé
över egen och andras forskning kring molekylen och dess kinetik. Han levererade knappast några kliniskt handfasta tips
men väl många tankeväckande funderingar. Det är tydligt att
albumin är en akut fasreaktant, som produceras i större mängder i samband med inflammatoriska tillstånd. Trots detta är
det en gåta varför albuminnivåerna halveras under de första
timmarna av en pankreasoperation.
Sammantaget kan man konstatera, att det är glädjande att
vi fått nordiska riktlinjer kring vätskebehandling av kritiskt
sjuka, men frågan är hur mycket de kommer att påverka den
egentliga kliniska handläggningen av våra patienter. Därtill är
bevisen fortfarande inte oantastliga. Grundläggande fysiologisk kunskap talar för att kolloider snabbare än kristalloider
expanderar en kraftigt reducerad plasmavolym. Kanske vore
effekter av riktlinjerna på patientomhändertagandet något att
studera framöver?
Klinisk forskning
Under ett symposium på temat forskning inom ämnesområdet summerade Jean Louis Vincent, Bryssel, med fingret på
avtryckaren – och med glimten i ögat – evidensläget inom
ett antal kliniska forskningsområden med anknytning till
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anestesiologi och intensivvård. Föreläsaren framhöll att stora
multicenterstudier inte lyckats påvisa inverkan på intensivvårdsöverlevnad genom tidig parenteral nutrition, strikt blodsockerreglering eller monitorering av blandvenöst pO2. Inga
överlevnadseffekter har heller verifierats vid tillförsel av fritt
hemoglobin vid trauma, av aktiverat protein C, NOS-inhibitorer eller talaktoferrin vid sepsis, av bikarbonat vid metabolisk acidos, eller av tillväxthormon, dopamin, hydroxietylstärkelse, antioxidanter eller glutamin. Inte heller har sådana
effekter påvisats vid användning av aortaballongpump eller
pulmonaliskateter, eller av stora tidalvolymer, högfrekvent
ventilation eller beta-agonister vid ARDS. Det framhölls att
randomiserade kontrollerade studier inom intensivvård begränsas av att kliniska och biokemiska inklusionskriterier är
osäkra, speciellt tidigt i förloppet, att handläggningsprinciper
varierar över tid, och att långtidsuppföljning kan vara svår.
Intensivvårdsförlopp, t.ex. hemodynamisk handläggning vid
septisk chock, är komplexa med inte sällan mer än ett tiotal
samvarierande variabler. Föreläsaren varnade avslutningsvis
för en relativt utbredd benägenhet att oreserverat acceptera
(eller kategoriskt förkasta) P-värden strax under (eller strax
över) 5%. Vi borde betydligt oftare ha modet att försiktigt
ta till oss nya forskningsrön istället för att okritiskt antingen
svälja eller spotta ut.
Lars Rasmussen, Köpenhamn, tillika chefredaktör för Acta Anaesthesiologica Scandinavica, varnade inledningsvis för
aktiva försök från redaktörer på vissa vetenskapliga tidskrifter
att påverka författare till nya originalmanuskript att inför beslut om publikation tillfoga referenser till originalartiklar pub
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Blå Lagunen.

licerade i samma tidskrift – i syfte att öka den egna tidskrift
ens citationsindex. Vidare betonade föreläsaren, att man som
forskare ingående måste ange om, varför och hur sekundära
dataanalyser gjorts. Han framhöll också vikten av att publi
cera forskningsresultat (även negativa) och att bedömningar av
vetenskaplig förmåga fortfarande ofta baseras på antal publikationer och citationer, samtidigt som dessa idag etablerade
principer för rangordning och kvalitetsbedömning av forskare har sina svagheter och brister. Men vi fick inga konkreta
förslag till förbättringar. Däremot avslutningsvis en jovialisk
förklaring till varför Gud ännu inte blivit professor – han har
bara en större publikation, som dessutom är på hebreiska och
inte är refereegranskad, han skapade förvisso världen men har
inte redovisat något arbete sedan dess, och vetenskapssamhället har inte lyckats reproducera hans resultat…
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Spirituella intryck
Att under ett knappt dygn färdas med bil över isländska lavafält genom förhistoriska öde landskap är på gränsen till surrealistiskt. Färden går i dis under tunga regnmoln via ibland
spikraka, men oftare mjukt slingrande, asfalterade landsvägar
på bankar av vulkaniskt material – som av allt att döma på de
allra flesta ställen torde ha kunnat hämtas alldeles intill vägen. Man slås överallt av hur öde den isländska landsbygden
faktiskt ligger. Nästan ingenstans har man valt att försöka anpassa husens fasader till landskapets dovare nyanser i gråsvart,
gröngrått, brunbeige eller rostbrunt. Däremot återkommer vitt
på många byggnader – måhända en blinkning till kung Bore…
Söder om Reykjavik passerar huvudvägen ett område mot
havet i väster helt utan bebyggelse eller synlig växtlighet. Här
forsar allt regnvatten omedelbart vidare ut i havet eller för-
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svinner utom räckhåll i djupa lavasprickor. Denna sterila och
ogästvänliga miljö stämmer till eftertanke. Här blir man ytterst
medveten om krafterna bakom den förvandling av jorden som
pågått sedan den bildades och som fortfarande pågår. Och som
gör att man året runt kan bada i 40-gradigt geotermiskt vatten
ute i lavafälten, i Blå lagunen. Men som vi inte anar på hemmaplan.
Huvudturen går norrut och vidare ut på halvön Snæfellsnes
med sin mäktiga glaciär längst ut på udden. På vägen dit dyker en välanvänd buss upp framför ett hus på ett fält vid sidan
om vägen. Linjesträckningen från Reykjavik är handmålad på
karossidan. En gång har den uppenbarligen trafikerat just den
sträcka som är målet för dagens resa. Den har gjort sitt. Nu står
den där som ett monument över tidens framfart. I rött, vitt och
rostbrunt. Åldrad med charm…
Lite längre fram ligger ett litet kafé ända nere vid havet.
Byggnaden är uppförd i korrugerad plåt, och inga synliga ansträngningar har gjorts att dölja materialvalet inifrån. Uttryck
för postmodern brutalism skulle kanske en kännare ha sagt.
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Kaffet smakar hur som helst gudomligt, och de flottyrstekta
klenäterna liknar dem vi har hemma på julen. Men här äts de
tydligen året runt och även under kaffepauserna på kongressen.
Färden går vidare över månlandskap, genom djupa raviner,
över smala broar omgivna av gigantiska vattenytor, genom
tunnlar och utmed branta bergssidor där vattenmassor kastar
sig utför stupen och snön ännu vilar meterdjup högre upp. Ett
gigantiskt vattenfall tecknar i tre dimensioner den virtuella
rörliga bilden av en sittande kvinna i fotsid klädnad. Är det
en brud, en älva, eller ett andeväsen som möter oss här? Som
plötsligt träder fram – föränderlig men ändå hela tiden igenkännbar – ur detta uråldriga myternas, legendernas och sagornas landskap?
När man börjar styra tillbaka mot Reykjavik sent på kvällen har det fortfarande inte börjat skymma, men under timmen
fram till strax före två är det halvljust. Under den tiden är det
fascinerande att strosa i hamnkvarteren och utmed kajerna för
att uppleva hur stadens orangeröda ljusflöden gradvis möter
dagens blågröna och hur allt detta återspeglas i vattnet och i
Harpas fascinerande fasader.
Enbart temperaturen skvallrar om att sommaren ännu är en
bit bort – drygt tre timmar med flyg. Och snart är det dags för
nästa SSAI-kongress. I Malmö sensommaren 2017.
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Något från Medicinska
Rikstämman 2015
Av Olof Ekre, redaktör SFAI-tidningen

Riksstämman har verkligen förändrats från ”när jag var ung”.
Då var det en arena för många medicinska specialiteter, som
såg det som en årlig nationell samlingspunkt, där man presenterade sina posters och föredrag – nu satsar de flesta specialitetsföreningar på sina egna årliga möten, medan Riksstämman
blivit ett forum för mer allmänna frågor som sjukvårdens organisation och patientsäkerhetsfrågor. Inte mindre viktig för det
kan man tycka, och jag har de senaste åren satt stort värde på
dess programpunkter. Men frågan om stämmans berättigande
har väckts, och som ett försök att relansera dess attraktivitet
var den i år helt avgiftsfri för Läkaresällskapets medlemmar.
Jag hade tyvärr bara möjlighet att vara med en av dagarna
(fredagen) men vill här återge några axplock till er som inte
var där. Alla var nämligen inte där kan man säga.
Genusmedveten medicin
– om könsdiskriminering i läkarutbildningen
och betydelsen av vidgade perspektiv
Detta symposium med Sara Svensson, Kalmar, och Karl Stattin, Uppsala, relaterade studier om upplevd diskriminering under läkarutbildningen. För att kunna bedriva vård, forskning
och utbildning på lika villkor behöver läkarvetenskapen förstå
inverkan av diskriminering, som kan vara subtil. När man jäm-
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för studier från 2002 respektive 2013 kan konstateras att det
skett en utveckling till det bättre, men att mycket återstår att
göra för att uppnå verklig jämställdhet.
Det är mycket beklagligt om studenter och kollegor av endera könet inte ser samma möjligheter att ta sig fram inom vissa
specialiteter, eftersom det då kommer att konservera ojämlikheten på dessa områden.
Working and learning in the service;
Managing continuing professional development
Detta symposium handlade om fortbildning och livslångt lärande. Janet Grant, Director of CenMEDIC (the Centre for
Medical Education in Context) relaterade förutsättningarna i
Storbritannien, där man använder CPD-poäng för att monitorera fortbildning och kompetens. Hon menade dock att ”ticking
boxes” inte är ett särskilt moget sätt att utvärdera. En av hennes huvudpoänger var också att lärandet framförallt sker i det
dagliga arbetet (”immersion in practice”) och i de kollegiala
diskussionerna, väl så mycket som på kurser och kongresser.
”Learning is a process, not an event”. Poängsättning och poängkrav kan vara ett incitament att fortbilda sig överhuvudtaget, men en fortbildningsplan behöver individualiseras både i
relation till den aktuella arbetsplatsen, den enskilde läkarens
behov och vilka metoder för fortbildning som ska användas.
(Ytterligare ett symposium om fortbildning timade, men det
väsentliga innehållet där har redan relaterats i tidigare artiklar
i SFAI-tidningen under 2015).
Hur tillvaratar vården utlandsutbildade
läkares kompetens?
Av de 2 200 läkare som årligen legitimeras i Sverige är unge-
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fär hälften utbildade utanför Sverige. Härav kommer 150–200
från tredje land (utanför EU/EES). Sören Berg från Linköping
konstaterade att det framförallt är läkarna från tredje land som
har en lång och krånglig väg att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Det tar lång tid att ta till sig såväl språk och
kultur – och medicinska kunskaper i relation till svenskt sjukdomspanorama och behandlingsarsenal. Det är viktigt att inte
individen berövas yrkesidentiteten under den tiden. Många har
stort behov av kompletteringsutbildning för såväl språk som
medicinsk teori och praktik – och det finns ett antal koncept
för att tillgodose detta – med de regionala skillnaderna är stora
och utbildningsplatserna är för få.
Är det kostsamt? Nej, det är en oerhört billig investering i
jämförelse med att utbilda en svensk läkare, även om man får
en kortare arbetsperiod före pension. Men vi behöver tillgodose tidiga och aktiva insatser med språk- och annan utbildning.
Heba Shemais, anestesiolog och överläkare på Södersjukhuset i Stockholm, berättade om ”Vägen från Kairo till
svensk legitimation”. Hon examinerades i Kairo 1980 och
kom till Sverige 1983. Det tog sedan netto sex år till legitimation, och hon fick specialistkompetens 1995. Genom sin
bakgrund har hon ett stort engagemang för utlandsutbildade
läkare, och konstaterar att det ofta tar otroligt lång tid att in-
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vänta Socialstyrelsens godkännanden. Det är för många aktörer, ingen har ansvar för hela processen, och tydlig struktur
saknas. SFI som start är heller inte relevant – den immigrerande läkaren har helt andra förutsättningar än många andra
invandrare. Och sedan får man själv jaga AT, provtjänstgöring, praktikplatser och så vidare.
Heba lyfte fram goda exempel, från bland andra Linköping,
och PLUS-projektet i VGR. Hon betonade också fördelarna med utländsk bakgrund: Språk och kulturell kunskap kan
hjälpa patienter som är landsmän, och det är också viktigt att
läkarkåren har en mångfald. Och Sverige har stora kompetensförsörjningsbehov, där våra utlandsutbildade kolleger är
ett viktigt tillskott. Vi behöver förstå och uppmärksamma att
dessa läkare kan uppleva ensamhet, vilsenhet, identitetskris,
och att man tappar kompetens – man vill bara börja arbeta
igen! Sammanfattningsvis efterlyste Heba en snabbare process, bättre språkutbildning, fler platser på kompletteringsutbildningar som KUL och PLUS, samt mentorer!
Slutligen kan konstateras att SLS såg 2015 års Riksstämma
som en framgång, med ökat antal deltagare – men man avser
att inte hålla någon stämma under 2016, utan den återkommer
2017.
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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
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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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Hjärtsviktsutbildning
med Ung i SFAI
Av Anders Silfver, för Ung i SFAI

En fredag i mitten av oktober förra året
anordnade Ung i SFAI (UiS) en refresher course om hjärtsvikt. ST-läkare och
specialister från Sunderbyn i norr till
Malmö i söder tog sig till Stockholm för
att delta i kursen, skickligt modererad av
Bengt Petersén (Thorax, Linköping) som
avhandlade mycket av vad som finns att
veta om när hjärtat sviktar, ur anestesiologiskt och intensivvårdsperspektiv.
Brian Cleaver (Södersjukhuset, SöS)
inledde dagen med ett föredrag om patienter med hög risk som skall genomgå
kirurgi. På SöS använder man en matris
för att förutsäga hur patienterna klarar
kirurgi, utifrån patientcentrerade samt
kirurgiska faktorer. Optimering av vätskebehandling är svårt, och man bör diskutera goal directed therapy (GDT) istället för de äldre beteckningarna restriktiv
vs liberal strategi, då de sistnämnda medför en stor interindividuell variation.
Hur vet vi vad vi gör? Icke-invasiv
dopplerteknik i esofagus erbjuder per
operativ cardiac output-mätning. Aktivering av epidural är ett exempel på
hur anestesiologen kan förändra cardiac
output. Med hjälp av övervakningsutrustning kan man övervaka samt optimera DO2, vilket är förenat med bättre
överlevnad.
Optimering innebär inte bara optimering av anestesi, utan av hela vårdkedjan
inklusive kirurgin. Ett tydligt exempel
på detta är ERAS-konceptet (Enhanced
Recovery After Surgery). Patienter med
hög risk bör ha så litet inflammatoriskt
påslag som möjligt, och laparoskopisk
teknik har visat sig kunna erbjuda denna
fördel.
Sammanfattningsvis; optimera vätskebehandling (GDT), optimera DO2, optimera vårdkedjan och optimera kirurgin.
Jonny Hillgren (Gävle) fortsatte dagen med hjärtsvikt inom allmän intensivvård, på temat: Missar vi hjärtat?
Vanliga orsaker till hjärtsvikt på IVA är
sepsis, hjärtstopp, hjärtsvikt som komor-
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biditet, samt obstetriska komplikationer.
Sepsis ger både systolisk och diastolisk svikt med nedsatt vänsterkammar-compliance och stegrat end-diastoliskt tryck, varför man även bör tänka på
lusitropi och behandla den komponenten
vid behov. Man ska heller inte glömma
bort högerhjärtat, och avlasta detta vid
behov. Hjärteko är ett viktigt verktyg
som kompletterar vår kunskap om cirkulationens fysiologi.
Njurens roll vid hjärtsvikt berättade
Kristjan Karason (transplantationskardiolog vid Sahlgrenska) om, och hur
njurens funktion kan påverkas av hjärtat
vid det kardiorenala syndromet. Detta
syndrom påverkas av systemmekanismer (ändringar i den centrala hemodynamiken, inflammation, neurohormonell
aktivering), renala mekanismer (mikrovaskulär störning, ischemiska skador,
oxidativ stress) och diuretika.
Optimering av hjärtsvikt påverkar njurens funktion, varför vi inte ska glömma
bort det förstnämnda.
Ultraljud är framtiden! Detta visade
Peter Rudberg och Niklas Jonsson (bägge KS Solna) under en workshop där

deltagarna fick se, prova på och få experttips vid hjärtekoundersökningar. De
driver hemsidan www.hemodynamik.se
som är väl värd ett besök, för att få ännu
mer kunskap och tips om ultraljud och
hjärteko.
Avslutningsvis talade Mikael Broman
(KS) om ECMO vid sepsis och cytotoxisk hjärtsvikt. Venovenös respektive venoarteriell ECMO och deras indikationer
avhandlades, samt hur man kan optimera
V/Q (med hjälp av ventilator, inhalationer, prone position, vätskebalans), öka
DO2 (inotropi, vätskebehandling) samt
minska syrgaskonsumtionen (analgesi,
sedation, relaxering).
När idéerna börjar att sina och tiden
rinner ut, när FiO2 är 90–100%, PO2
<10kPa, PCO2 stiger och pH sjunker,
tveka inte att ringa ECMO-centrum Karolinska (08-51 777 000, växel). De får
cirka 300–350 samtal per år, och fungerar som ett kostnadsfritt bollplank.
UiS planerar att även under hösten
2016 hålla en refresher course om hjärtsvikt, riktad till både specialister och
ST-läkare. Håll utkik på SFAI:s hemsida
samt i SFAI-tidningen efter annons!
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Ny regional forsknings-,
utvecklings- och
inspirationsdag i syd
Av Jonas Åkeson, Malmö, jonas.akeson@med.lu.se

I början av maj inbjöd det nya övergripande kliniska verksamhetsområdet Intensiv och perioperativ vård (IPV) – det största
på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund – tillsammans
med Medicinska fakultetens vid Lunds universitet båda avdelningar för anestesiologi och intensivvård, intresserade medarbetare från hela regionen att under en riktad utbildningsdag i
Malmö bidra till, ta del av och diskutera pågående forskningsoch utvecklingsarbete inom anestesiologi och intensivvård.
Regional samverkan
En av de viktigaste drivkrafterna bakom forskning och utveckling inom sjukvården är förstås, att ny kunskap och nya
erfarenheter snabbt ska kunna komma till nytta för våra patienter. Det var därför naturligt att även denna gång vidga vyerna
och markera betydelsen av regional samverkan inom specialiteten och ämnesområdet.

På programmet fanns totalt tretton projektpresentationer av
sjuksköterskor, läkare och läkarstuderande, tematiskt arrangerade efter verksamhetsområdets kliniska kärnområden och
modererade av Mikael Bodelsson och undertecknad. Varje
medarbetare disponerade runt tio minuter för presentation och
ytterligare några minuter för frågor och diskussion. I organisationskommittén ingick (utöver moderatorerna) Anna Ericsson,
Christina Follrud, Petra Palm, Sofia Jönsson, Synnöve Lott,
Maria Ohm, Desirée Sjöstrand och Eva Åkerman.
För åttonde gången anordnades en utbildnings- och inspirationsdag på detta tema för all sjukvårdspersonal. Liksom tidigare belystes även forskningsmetodologi och etik – ur skilda,
och inte sällan personliga, infallsvinklar – av företrädare för
universitetet eller regionen.
REGIONAL UTBILD
NINGSDAG FÖR
ANESTESI-, OPERA
TIONS- OCH

Pågående
forskning
och utvecklin
g
inom anestesi
och intensivvå
rd

INTENSIVVÅR
DSPERSONAL

Fredag 8 m

aj 2015

Jubileumsaulan
Jan Waldenstr
Skånes unive öms gata 5
rsitetssjukhus
Malmö

565

Med vår utbildningsdag ville vi förmedla levande och trovärdiga bilder av det kreativa forsknings- och utvecklingsarbete som, med patienternas bästa för ögonen, planeras och
genomförs av våra anestesi-, operations- och intensivvårdsmedarbetare.
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Vi ville också aktivt inkludera samtliga yrkesgrupper, belysa
skilda typer av studier i olika utvecklingsskeden, och täcka in
bredden i vår akut-, anestesi-, intensivvårds-, operations- och
smärtverksamhet.
Utbildningsdagen öppnades av det nya verksamhetsområdets divisionschef Eva Todoulos Thorén och avrundades av vår
verksamhetschef Carolina Samuelsson.
Tankar kring vetenskaplig forskning
Direkt efter divisionschefens välkomsthälsning på morgonen
tecknade Ewa Idvall som
avgående professor i vårdvetenskap vid Malmö högskola en personligt färgad
bild av dagens och morgondagens förutsättningar
för vårdvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Hon framhöll att forskning är roligt och att man
inte behöver vara rädd för
det första, lilla steget…
Icke-invasiv optisk gasmätning
ST-läkaren Emilie Krite Svanberg, Malmö, hade utvärderat
diodlaserspektroskopi för
noninvasiv bestämning av
syrgas och vattenånga i
lungorna på nyfödda fullgångna barn. Tydlig detektion av syrgas (definierat
som signal-brus-förhållande >3) var möjlig i 60%
av mätningarna, och även
vattenånga (som alltid finns
i gasfyllda hålrum) kunde
bestämmas. Tekniken skulle sannolikt kunna användas på prematurt födda med påverkad lungfunktion.
Komplikationer till gastric bypasskirurgi
I Malmö hade sjuksköterskan Johan Ericsson kartlagt kostnader, vård- och sjukskrivningstider samt smärtproblematik för
18 (av totalt 74) patienter som 2010–2012 opererats i Malmö
för komplikationer till gastric bypasskirurgi. De patienter som
längre fram i förloppet utvecklade ytterligare komplikationer
hade redan vid första komplikationstillfället längre vårdtider
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och oftast betydande smärtproblematik, och de totala vårdkostnaderna kunde beräknas till ca 3,0 miljoner kronor. Motsvarande DRG-baserade ekonomiska ersättning till universitetssjukhuset från Region Skåne uppgick till ca 2,5 miljoner
kronor – en underfinansiering motsvarande ca 30 000 kr per
vårdtillfälle.
Orsaker till fördröjd akut höftkirurgi
I Lund hade sjuksköterskan Desirée Sjöstrand i en retrospektiv registerstudie utvärderat
tidsförlopp för 484 höftfrakturpatienter
opererade under 2010–2011 vid
Skånes universitetssjukhus
i Lund. Trots en regional
målsättning att operation
ska påbörjas inom ett dygn
från ankomst till sjukhus
hos minst 80% av patienter
med höftfraktur, tvingades
nästan 30% vänta längre än så på sin operation. De tre vanligaste orsakerna till fördröjning av operationen var otillräcklig
operationskapacitet, medicinsk instabilitet och pågående antikoagulantiabehandling. Det kunde inte klarläggas i vilken omfattning bristande operationsplanering, hög akutbelastning och
personalbrist bidragit.
Hantering av vårdbegränsningar
Efter förmiddagskaffet reflekterade Marie Omnell Persson,
enhetschef vid njur- och transplantationskliniken i Malmö,
över hur vi i praktiken kan hantera olika typer av vårdbegränsningar i den kliniska vardagen.
Anslagstider och intubationsförhållanden
med rokuron respektive succinylkolin
I en systematisk genomgång av 19 relevanta (18
randomiserade och 15 blindade) vetenskapliga originalartiklar baserade på
prospektiva studier, hade
ST-läkaren Dag Edström,
Malmö, kartlagt anslagstider, grad av muskelslapphet
och intubationsförhållanden
med rokuron jämfört med
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succinylkolin i samband med akut intubation. Anslagstiden
för totalt 466 patienter i sju studier var 88 s med rokuron (0,6
mg/kg), och 48 s med succinylkolin (1,0 mg/kg). Acceptabla
intubationsförhållanden uppnåddes i 92–100% med rokuron
(0,9–1,2 mg/kg) och i 92–98% med succinylkolin (1,0–1,5
mg/kg). Kan man kliniskt acceptera en något längre anslagstid uppnår man alltså lika goda intubationsförhållanden med
rokuron 0,9–1,2 mg/kg som med succinylkolin 1,0–1,5 mg/kg.
Med sugammadex kan man vid behov snabbt reversera rokurons effekter.
Postoperativ smärtskattning
I Malmö hade sjuksköterskan Synnöve Lott på hundra nyopererade allmänkirurgiska och urologiska patienter utvärderat en
nyutvecklad tregradig GPS-skala för beskrivande och numerisk skattning av smärtintensitet med NRS-skalan som referens. Överensstämmelsen mellan skalorna vid smärtbedömning var 72% i rörelse och 75% i vila, och 58% av patienterna
föredrog GPS-skalan.
Epidural smärtlindring
Läkaren Sofia Jönsson, Malmö, hade – efter övergång till epidural smärtlindring med enbart
ropivakain på grund av opioidrelaterade biverkningar
– kvalitetsutvärderat drygt
sextio kirurgiska och urologiska patienters epidurala
smärtlindring på uppvakningsavdelning och vårdavdelning. Smärtlindringen
fungerade bättre på uppvakningsavdelning (82%) än på
vårdavdelning under första postoperativa dygnet (62%). Orsaken bedömdes delvis vara toleransutveckling. Återgång till
epidural rutinbehandling med lokalanestetikum och opioid och
förnyad kvalitetsuppföljning aviserades.
Smärtlindring med icke-opioider
ST-läkaren Anna Sellgren Engskov, Malmö, hade i en prospektiv dubbelblindad studie
med crossover-metodik utvärderat effekter på 17 friska frivilliga forskningspersoner
av
intravenöst
paracetamol och parekoxib
i kliniska doseringar på
titrerad icke-inflammatorisk smärta framkallad med
koldioxidlaser.
Upplevd
smärtintensitet skattades på
visuell analog skala (VAS) under fyra timmar efter läkemedelstillförsel, och lägre nivåer av smärta rapporterades efter
infusion av paracetamol (P=0,043), men inte av parekoxib
(P>0,300), jämfört med placebo. Att paracetamol (men inte
parekoxib) lindrar laserinducerad nociceptiv smärta skulle
kunna innebära att klinisk smärta med lågt inflammatoriskt
inslag följer samma mönster.
Upplevelser av sjukvårdsarbete i Västafrika
Efter lunch gav anestesisjuksköterskan Gustaf Andersson,
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Malmö, en tankeväckande, fängslande och mycket
personligt färgad skildring
av sina erfarenheter av att
under en dryg vintermånad
ha arbetat med att hjälpa
ebola-smittade i Västafrika.
Med initierade egna bilder
– genomsyrade av en genuin känsla och unik blick för
det speciella, annorlunda
och tankeväckande.

Gustaf Andersson berättade med inlevelse om sina västafrikanska äventyr...

Samvårdssjuksköterska inom intensivvård
Sjuksköterskorna Anna Christensson och Katarina Bramell,
Malmö, presenterade ett pilotprojekt för att under ett
halvår försöka säkerställa
en för patient, närstående
och personal trygg och sammanhållen vårdkedja från
IVA till vårdavdelning. Vid
intensivvårdsavdelningen
inrättades efter internationell förebild två tillfälliga
halvtidsbefattningar
som
samvårdssjuksköterska. Preliminära resultat, baserade på
femton patienter, talade för att en samvårdssjuksköterska kan
underlätta, säkerställa och följa upp överföring av patienter
från IVA till vårdavdelning. Dokumentationsrutiner och läkemedelsordinationer upplevdes ha blivit tydligare och säkrare,
formaliserade utskrivningsplaner bedömdes ha lyft fram huvudproblematik, åtgärder och uppföljning, och patienter och
vårdpersonal rapporterade att de kände sig tryggare och bättre
förberedda.
Sökmönster och läkarbedömningar
på en barnakutmottagning
ST-läkare Julia Ellbrant, Malmö, hade under en femveckors
period prospektivt utvärderat föräldrars sökmönster
och initiala läkarbedömningar av deras barn på
barnakutmottagningen
i
Malmö. I studien inkluderades föräldrar till 657 av
713 möjliga patienter, och
två femtedelar av barnen
sökte akut utan föregående
kontakt med sjukvården.
Huvudanledningen angavs vara upplevelse av akut sjukdom i
behov av snabbt omhändertagande, och dessa barn hade kortare och snabbare sjukdomsförlopp. Misslyckade försök att
kontakta sjukvården var vanligare under kvällar och helger.
Dessa patientfall bedömdes vara mindre brådskande än de där
föräldrarna nyligen varit i kontakt med akuten, telefonrådgivning eller primärvård.
Early warning scoring och överlevnad på sjukhus
En utvärdering av inverkan på antalet oväntade dödsfall på
vårdavdelning genom regelbunden användning av modifierad
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early warning scoring (MEWS) vid ett universitetssjukhus presenterades av sjuksköterskan Gitte Bunkenborg, Köpenhamn.
Antalet oväntade dödsfall minskade signifikant (P = 0,013).
Hög hjärtfrekvens (P = 0,012) och hög andningsfrekvens (P
<0,001) tidigt i förloppet var, liksom hög ålder (P = 0,028),
vanligare bland de patienter som senare allvarligt försämrades.
Att tidigt uppmärksamma ökad hjärt- eller andningsfrekvens
hos äldre patienter, i synnerhet under de första vårddygnen,
är därför angeläget. Risken att dö inom 30 dagar för patienter
med MEWS 2 tidigt i förloppet var 8,7% om ingen ytterligare
försämring inträffade men tre gånger högre (27%) vid försämring till MEWS 4 eller mer.
Information och stöd vid
förälders hjärttransplantation
Vuxna barns erfarenheter av information och stöd i samband
med förälders hjärttransplantation hade utvärderats av sjuksköterskan Bodil Ivarsson, Lund. Semistrukturerade intervjuer
gjordes med nio kvinnor och fyra män och analyserades med
kvalitativ innehållsanalys. Tiden före, under och efter transplantationen upplevdes som fysiskt, psykologisk och ekonomiskt belastande. Det mesta av informationen fick barnen från
föräldrar. Informationen från sjukvården upplevdes otillräcklig.
Barnen hade velat vara mer involverade i processen före, under
och efter transplantationen och att deras behov efterfrågats. Behovet av helhetssyn är stort, och sjukvården behöver bli mer
lyhörd för vad barn vill och kan hantera, och vara öppen för
hur de mår. Nätbaserad information skulle kunna underlätta för
inte bara patienter utan även deras barn och övriga närstående.
Praktiska redskap för forskning
Mot slutet av eftermiddagen
fick auditoriet åter stifta bekantskap med Jonas Björk,
professor i epidemiologi
vid Lunds universitet. Han
serverade ett antal personliga och praktiskt användbara
tips och erfarenheter, som
delvis återfinns i en nyligen
publicerad översiktsartikel i
Läkartidningen [1].
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Postoperativ skattning av kognitiv funktion
Läkarstudenten Magnus Mårtensson, Malmö, hade på 28
nyopererade vuxna allmänkirurgiska patienter utvärderat möjligheter att praktiskt använda ett etablerat
psykometriskt elektroniskt
testbatteri,
Postoperative
Quality of Recovery Scale
(PQRS), implementerat enligt ISO-standard 9241-11
på en digital läsplatta med
pekskärm, för att inom 24
timmar postoperativt inhämta kliniskt användbar information
om kognitiva funktioner. Samtliga patienter testades preoperativt, men hälften (samtliga öppet opererade) klarade inte att
testas på nytt, främst till följd av smärta, trötthet och konfusion. Samtliga nio laparoskopiskt opererade patienter kunde
genomföra båda testerna utan påvisbar kognitiv sänkning. Att
de svårast allmänpåverkade patienterna inte kunde testas på
nytt skulle kunna förklara frånvaron av postoperativ kognitiv
funktionsnedsättning. Elektroniska testbatterier kan inte alltid
användas på svårt allmänpåverkade patienter, och dessutom
kan kognitiv påverkan hos oroliga patienter föreligga redan
preoperativt.
Svenska läkarstudenters intresse för olika specialiteter
I en nätbaserad nationell enkätstudie hade läkarstudenten Maria Håkansson, Malmö, under vår- och höstterminerna 2014
undersökt vilka kliniska specialiteter som mest tilltalar svenska läkarstudenter i början, mitten och slutet av utbildningen.
Enkäten besvarades av 1905 studenter (45,3%) på termin 1, 6
och 11 vid samtliga medicinska fakulteter i Sverige. Populärast bland svenska läkarstudenter i slutet av utbildningen var
allmänmedicin (12,6%), barn- och ungdomsmedicin (11,9%),
anestesi och intensivvård (9,6%), obstetrik och gynekologi
(8,6%) och allmän kirurgi (8,1%). Fler kvinnor (13,1%) än
män (2,1%) angav att de ville ägna sig åt obstetrik och gynekologi, men för övrigt fanns inga könsskillnader. Flertalet
studenter kände sig osäkra på sitt val. Intresset för vägledning
var stort, i synnerhet på termin 1. Faktorer som angavs som
viktiga för val av specialitet var att kunna arbeta deltid, att
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kunna arbeta på en ort där man också vill bo, och att kunna se snabba behandlingsresultat. En högre andel kvinnor än
män värdesatte långvariga patientrelationer med regelbunden
kontakt och uppföljning. Den avsatta projekttiden (20 veckor)
medgav ingen mer ingående bearbetning av materialet, men
det är förstås angeläget att även analysera skillnader mellan
specialiteter, utbildningsnivåer och studieorter.
Till sist
Skillnaden behöver inte vara särskilt stor mellan renodlat kliniskt forskningsarbete och det kvalitetsarbete som i princip
ständigt pågår vid våra kliniker och där involverar alla kategorier av medarbetare. Ett viktigt syfte med vår utbildningsoch inspirationsdag var att belysa och försöka bredda engagemanget, förmågan och viljan att vidareutveckla verksamheten

till nytta för skadade eller svårt sjuka patienter på olyckplatser
och akutmottagningar såväl som på operations-, uppvakningsoch intensivvårdsavdelningar.
Vårt ständiga sökande efter ny kunskap bottnar nästan alltid i genuin nyfikenhet och förutsätter personligt engagemang,
där vi även är beredda till gemensamma satsningar och egna
uppoffringar. Det kan vara tufft till en början och mellan varven, men enligt ett gammalt nordiskt talesätt kan bara den som
simmar mot strömmen nå källan…
Referenser:
1. Björk J. Hellström M, Mejare I, Nyman U. Diagnostikstudier bör följa
internationella riktlinjer. Planering och utveckling kräver praktiska överväganden. Läkartidningen 2013; 110: 562-5.

Lokala organisationskommittén med (från vänster) Anna Olsson, Maria Ohm, Jonas Åkeson, Christina Follrud, Desirée Sjöstrand och Mikael Bodelsson. På bilden saknas Sofia Jönsson, Synnöve Lott, Petra Palm och Eva Åkerman.

website: euroanaesthesia2016.esahq.org

LONDON, UK

Euroanaesthesia
2016
The European Anaesthesiology Congress



44

28-30 May 2016

SFAI-Tidningen 1-2016

Välkommen till årets Op-ledningsmöte

Foto: Såstaholm

19-20 maj 2016 på Såstaholm

Bästa operationslednings-intresserade!
Såstaholmsmötet 2015 blev återigen mycket välbesökt! 2016 är åttonde året i rad som vi träffas och som vanligt
ser vi fram emot intressanta föreläsningar och livliga diskussioner! I år planerar vi en programpunkt med presentationer från fyra operationsavdelningar som gjort framsteg under året. Har ni utvecklat något bra som ni vill
berätta om, och finns det exempel att lära av, så vill vi höra det! Anmäl era ämnen till epost-adresserna nedan.
Bjud in operatörer att delta! Det är bra att komma flera från samma operationsavdelning, för att kunna ta med
och genomföra förbättringar på hemmaplan.
Årets program behandlar bland annat vem som äger operationsprogrammet, ansvar/delegering på operation,
forskning och utveckling av WHO´s checklista, samt resiliens och patientsäkerhet. Det kommer också en rapport
från AACD Perioperative Leadership Summit. I USA har denna förening för operationschefer funnits i över 28 år.
Vilka är deras nuvarande knäckfrågor och vad gör de som är bra?

Preliminärt program och länk för att anmäla sig kommer att finnas på SFAI:s hemsida www.sfai.se under rubrik:
Delföreningar/Operationsledning
Det går även att anmäla sig direkt via denna länk: https://dinkurs.se/35235
Välkomna att delta i utvecklingen av svensk operationssjukvård!
Helena Krook
Ordförande
SFAI:s delförening Operationsledning
helena.krook@regionostergotland.se
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Gunnar Enlund
Mötesarrangör
SFAI:s delförening Operationsledning
gunnar.enlund@akademiska.se
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Artikeln är även insänd till tidskrifterna Jordemodern och SFOG:s Medlemsblad

Mödradödsfall 2014
Av Annika Esscher, Uppsala; för SFOG:s (Svensk Förening för Obstetrik och
Gynekologi) Arbets- och Referensgrupp för Mödramortalitet, MM-ARG.

MM-ARG vill här presentera de fem
mödradödsfall som inrapporterats under
2014. Tre kvinnor drabbades av plötslig
hjärtdöd och två drabbades av hjärnblödning, varav en hade HELLP-syndrom.
Vår målsättning när vi granskar och
presenterar fallen är att som kollegor
lyfta fram vad vi kan lära oss av dessa
tragiska händelser. Vi ersätter inte
granskning av IVO i de fall där detta är
befogat. Det är oundvikligt att vi i denna
presentation beskriver vård som ibland
var suboptimal, men vi hoppas att vi gör
det med full respekt för de avlidna och
för all personal som var inblandad i de
aktuella dödsfallen.
Fall 1.
Akut hjärtmuskelinflammation
Denna kvinna var en 29-årig förstföderska med typ 1-diabetes sedan 9 års ålder,
känd hypothyreos, ansträngningsutlöst
astma och BMI 30. Hennes graviditet
och förlossning var komplikationsfria.
Hon födde en gosse som var tung för tiden (3870 g) i vecka 37+4, och mor och
barn skrevs välmående ut fyra dagar efter förlossningen.
Tjugosju dagar efter förlossningen
fann maken sin fru livlös i sängen. Hon
hade mått bra föregående dag. Hjärtlungräddning påbörjades av räddningstjänsten som anlände efter ungefär 15
minuter, och fortsatte på akutmottagningen under 85 minuter innan hon dödförklarades. Rättsmedicinsk obduktion
utfördes och dödsorsaken bedömdes
som akut hjärtmuskelinflammation. Det
finns inget i journalen som signalerat att
hon var sjuk innan hon plötsligt avled.
Fall 2. Hjärtinfarkt
Denna tidigare friska kvinna var 35 år,
förstföderska med BMI 23 och utan
anamnes för hjärt-kärlsjukdom, och ha-
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de en okomplicerad graviditet. Vid 39
veckors graviditetslängd gick vattnet och
drygt två dygn senare inducerades hon
med Cytotec®. Fosterläget bedömdes genom yttre palpation. När modermunnen
var öppen 8 cm konstaterades att barnet
låg i sätesläge. Man beslutade då om akut kejsarsnitt som utfördes okomplicerat
i spinalanestesi och med en blödningsmängd på 500 ml. Hb före hemgång var
normalt (128 g/L). Postoperativa förloppet var normalt och mor och barn skrevs
ut välmående tre dagar efter förlossning.
Femton dagar efter förlossningen fick
kvinnan plötsligt andningssvårigheter
och tillkallade ambulans. Under trans
porten till sjukhuset fick hon hjärtstillestånd. Upplivningsförsök var resultatlösa och kvinnan avled. Rättsmedicinsk
obduktion visade utbredd ischemisk
myocardskada, men orsaken till hjärtinfarkten förblev okänd. Alla utförda
kemiska, genetiska och virologiska undersökningar var negativa. Inte heller i
kvinnans sjukhistoria fanns några ledtrådar. Induktionen var onödig då det var
sätesbjudning, men det finns inget som
talar för att induktion eller akut kejsarsnitt, eller de läkemedel som användes
(misprostol, terbutalin, diklofenak och
oxytocin i normala doser) skulle ha haft
ett samband med dödsfallet två veckor
senare.
Fall 3. Intracerebral blödning
Detta var en 25-årig förstföderska med
BMI 21 som var somatiskt frisk, men
medicinerade med Sertralin 200 mg
dagligen, då hon led av depression och
ångest som försämrats under graviditeten. I övrigt hade hon normal graviditet
utan blodtrycksstegring. Förlossningen
startade spontant i vecka 40+6 och förlossningen gick fint framåt tills modermunnen var öppen 6 cm. CTG-registre-

ringen blev mer och mer påverkad, och
laktat i skalpprov steg till 4,0 varför man
beslutade om kejsarsnitt som utfördes
okomplicerat i spinalanestesi. Blödning
500 ml. Barnet fick Apgar 3-7-9 men
hämtade sig snabbt och pH i navelartär
var 7,11, BE -7,6.
Kvinnan kom tillbaka till vårdavdelning 2,5 timmar efter operationen och
var då helt vaken och opåverkad, hade full rörlighet, VAS 0 och blodtryck
115/45. Elva timmar efter kejsarsnittet
blev kvinnan plötsligt tyst och blå och
maken larmade personalen. Hon hade
då hjärtstillestånd och hjärtlungräddning påbörjades, kvinnan återfick snabbt
cirkulation men ingen spontanandning.
Hon var djupt medvetslös (RLS 8) och
fördes till IVA via röntgen där datortomografi visade en massiv intracerebral
blödning med genombrott till ventriklar
och helt upphävd cirkulation i hjärnan.
Organdonation utfördes. Klinisk (partiell) obduktion visade intracerebral blödning i basala ganglierna höger sida med
genombrott till ventrikelsystemet, men
inget i förloppet synes kunna förklara
det inträffade.
Fall 4.
Hjärtstillestånd med oklar orsak
Den fjärde kvinnan var en 38-årig förstföderska som blivit gravid med hjälp av
IVF efter många års ofrivillig barnlöshet. Hon var 154 cm lång och hade BMI
29. I tidig graviditet hade hon ett högt
blodtryck på 155/104, men under graviditeten låg blodtrycket mellan 115/85
och 133/88 utan medicinering. Med anledning av ett högt SF-mått gjordes en
tillväxtkontroll i graviditetsvecka 32
som visade en viktavvikelse på +10%.
Vid vecka 40+0 inkom kvinnan till förlossningsavdelning med värkar sedan 18
timmar. Modermunnen var då öppen 8
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cm och huvudet stod ovan spinae. Tre
timmar senare utfördes amniotomi i
värkförstärkande syfte och tre timmar
senare var modermunnen retraherad. Ytterligare tre timmar senare startades ett
syntocinondropp för värkförstärkning.
Efter 40 minuters krystning beslutades
att förlossningen skulle avslutas med en
sugklocka. En pudendusblockad lades
och syntocinondroppet höjdes i rask takt
först till 300 ml/timme och sedan till 600
ml/timme. Då kvinnan fick en fyra minuter lång värkpaus gavs två bolusdoser
(en bolusdos i detta fall = 1 ml av Syntocinon 8,3 µg/ml spätt med 9 ml NaCl).
Efter tre dragningar med sugklockan och
ett klocksläpp föds huvudet fram i vidöppen bjudning och därefter uppstod en
skulderdystoci.
Under tiden man försökte lösa skuldrorna upptäcktes att kvinnan blivit okontaktbar och man larmade för hjärtstillestånd. Efter att skuldrorna suttit i åtta
minuter föddes en flicka med födelsevikt
4850 g och Apgar 1-2-3 som omhändertogs av neonatalteam. Mamman blödde
sammanlagt 1500 ml. Hjärtlungräddning
av mamman startades omgående av personalen på förlossningsrummet och narkospersonal tog över när de anlänt. Åtta
minuter efter hjärtstoppet återfick kvinnan spontan cirkulation och transporterades 2,5 timmar senare till intensivvårdsavdelning på universitetssjukhus.
Där konstaterades en anoxisk hjärnskada efter hjärtstilleståndet. Kvinnan avled
dag 6 efter förlossning. Rättsmedicinsk
obduktion visade utbredd uttalad syrebristbetingad hjärnskada, men orsaken
till hjärtstoppet kunde inte fastställas vid
obduktionen. I det rättsmedicinska utlåtandet saknas uppgifter om att toxikologisk, genetisk eller fostervattenemboliutredning har utförts, vilket är olyckligt.
Detta fall illustrerar vikten av att göra
en riskbedömning inför förlossningen
och att denna riskbedömning behöver
omvärderas av barnmorska i samarbete
med läkare under förlossningens gång.
I detta fall fanns ett flertal riskfaktorer
såsom att kvinnan var en äldre kortvuxen förstföderska med IVF-graviditet och
högt SF-mått. När förlossningsförlopp
avviker bör en bedömning av eventuella orsaker till detta göras. I detta förlossningsrum inträffade två katastrofer
samtidigt, skulderdystoci och hjärtstopp.
I denna situation brast övervakningen
av mamman vilket sannolikt ledde till
fördröjd start av hjärtlungräddningen.
Denna kvinna fick stora mängder oxyto-
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cin, som har en myokarddeprimerande
effekt. Bolusdoser av oxytocin bör undvikas, främst för att det kan vara skadligt
för barnet. Kan ryggläget och uppdragna ben lett till vena cava-syndrom som
i kombination med höga doser oxytocin
bidragit till utgången?
Fall 5. HELLP-syndrom
En frisk 26-årig förstföderska med afrikanskt ursprung men som talade svenska
hade en normal graviditet fram till vecka
25+2 då hon ringde till förlossningsavdelningen för att hon hade kräkningar
och diarré. Hon hade ingen huvudvärk
eller epigastriesmärta och misstänkte
själv magsjuka. Kvinnan fick rådet att
stanna hemma och återkomma vid eventuell försämring. En och en halv timme
senare sökte hon på akutmottagningen
och där uppmättes ett högt blodtryck
på 177/105. Ytterligare en och en halv
timme senare bedömdes kvinnan av infektionsläkare som kontaktade förlossningsjour. Kvinnan hade då förutom
högt blodtryck, diarré och kräkningar
även epigastriesmärta och hematuri.
Blodtrycket togs om, och var då ännu
högre, och man överenskom att patienten skulle flyttas till förlossningen. Detta fördröjdes bland annat av att ett förlossningsrum behövde städas. Kvinnan
transporterades från akutmottagningen
till förlossningsavdelningen av en vaktmästare.
I samband med att hon flyttades över i
en säng på förlossningsrummet, ungefär
fyra timmar efter ankomst till akutmottagingen, fick hon en generell kramp.
Hon erhöll då magnesiumsulfat, bolusdos och infusion, samt Trandateinfusion då blodtrycket fortsatte vara högt,
200/110. Laboratorieprover försämrades
snabbt, trombocyter sjönk från 177 på
akutmottagningen till 100 fyra timmar
senare och kreatinin steg på samma tid
från 63 till 100, ASAT 20, ALAT 16,2,
men APTT och PK inom referensvärden.
Man bedömde detta som svår HELLP
med eklampsi och beslutade om kejsarsnitt.
I samband med att spinalanestesi lades sjönk blodtrycket från 180/110 till
130/90. Strax efter att kvinnan var förlöst men kejsarsnittet ej avslutats kräktes
hon och krampade igen. Hon blev då intuberad och fick då ett blodtrycksfall till
systoliskt 60. Efter avslutad operation
flyttades hon till intensivvårdsavdelning
där hon extuberades ca 1,5 timme senare. Hon var då orolig och plockig man

observerade en svaghet i höger arm och
kvinnan intuberas åter efter drygt tre
timmar. Datortomografi hjärna utfördes och visade subaraknoidalt blod och
ödem. Laboratoriemässigt så fortsatte
trombocyter att sjunka till ett lägsta värde på 31, Hb sjönk också. ASAT/ALAT
vänder med högsta värde 25 respektive
16,2, och kreatinin fortsatte att stiga.
Patienten försämrades natten efter förlossning och kontinuerlig dialys inleddes. På morgonen hade hon dilaterade
pupiller och medvetandegrad RLS 8.
Neurokirurgerna försökte då på vitalindikation göra en hemikraniektomi för att
lätta på trycket i hjärnan, men hjärnan
fortsatte att svullna och man fick göra
en resektion av hjärnvävnad. Patienten
uppvisade kliniska tecken till upphävd
cirkulation till hjärnan och diagnosticerades som hjärndöd. Organdonation av
njurar och lungor utfördes. Obduktion
visade att kvinnan även hade en hypertrof kardiomyopati.
Detta fall visar hur snabbt HELLP-syndrom kan progrediera. Snabb diagnos
och behandling är central vid preeklampsi och HELLP och i detta fall fördröjdes
behandlingen i flera steg, främst för att
hon sökte på en akutmottagning och inte
förlossningsavdelning. Det kan i ett akut
skede vara svårt att veta vilket av tillstånden HELLP, TTP (trombotisk trombocytopen purpura) eller HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom) som en patient
har drabbats av. Vi vill påminna om att
transport av svårt sjuka patienter mellan
kliniker är en känd risksituation där man
behöver bedöma hur patienten ska övervakas. MM-ARG har också diskuterat
om en icke vaken patient som krampat
två gånger bör genomgå datortomografi
av hjärnan före extubering.
Vi vill tacka de kliniker som har delat
med sig av journaler till de dödsfall som
inträffat under 2014 och samtidigt be er
informera oss i MM-ARG om det inträffat ett dödsfall under 2015 som kan ha
haft samband med graviditet och förlossning.
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”Akut nefrologi &
dialys inom intensivvård”


Datum: 5-7 december 2016
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna:
Kirurgisalen A6:04
Målgrupp: Seniora ST-läkare och nyblivna specialister inom anestesi- och intensivvård. Även läkare inom
njurmedicin kan beredas plats.
Kursledare: Claire Stigare and Max Bell
Kursadministratör: Nadine Khammari
Mail: claire.rimes-stigare@karolinska.se,
nadine.khammari-heuman@karolinska.se
Tel: 08-517 720 66.
Adress: ANOPIVA-kliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 Stockholm
Innehåll: För åttonde året ges kursen Akut Nefrologi
& Dialys inom Intensivvård. Kursen hålls av företrädare
för Karolinska Intensive Care Nephrology Group. Tonvikten har lagts på indikationer, principer och val av
akut dialys för olika tillstånd inom intensivvården. Användandet av interaktiva patientfall är genomgående
under kursen.
Målbeskrivning: Målsättningen är att deltagaren efter genomgången kurs skall:
• Kunna värdera behovet av akut dialys vid olika intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd samt ha
kunskap om vanliga problem i samband med kontinuerlig dialysbehandling
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• Kunna ordinera kontinuerlig dialys i adekvat dos till
svårt sjuka intensivvårdspatienter
• Förstå principerna bakom olika dialysmodaliteter
• Ha kännedom om basal njurfysiologi samt patofysiologin vid akut njursvikt
• Kunna bedöma nivån av vanliga biokemiska markörer vid akut njursvikt
• Förstå principerna bakom läkemedelsdosering och
nutrition vid akut njursvikt och dialys
• Kunna bedöma val av kärlaccess (lokalisation, begränsningar, komplikationer) för kontinuerlig dialysbehandling
• Förstå för- och nackdelar med olika typer av antikoagulantia vid kontinuerlig dialysbehandling
Kursen uppfyller målen 1,2,4,6 i utbildningsboken.
Undervisningsform: Föreläsningar, interaktiva patientfall.
Språk: Svenska och Engelska
Kursavgift: 8 500:- exklusive moms för SFAI-medlem. 9 000:- för övriga.
Anmälan: Anmälan är bindande. Använd elektronisk
anmälningsblankett på kurshemsidan www.akutdialyskursen.se. Vid problem kan SFAI:s generiska anmälningsblankett användas.
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Sepsis: State of the art
De senaste forskningsrönen anpassade till klinisk vardag för
anestesiologer/intensivister.
Fri SK-kurs på Akademiska Sjukhuset, Uppsala 17–20 oktober 2016

Kursen syftar till att ge en avancerad och omfattande kunskap om intensivvårdskrävande
sepsis med avseende på patogenes, patofysiologi och klinisk handläggning. Katedrala
föreläsningar varvas med fallbeskrivningar och scenarioövningar. Målgrupp är
huvudsakligen ST-läkare inom anestesi/intensivvård men specialister och intresserade
från andra specialiteter kan också beredas plats om möjlighet finns. Berör delmål
1,2,3,4,6 och 9.
Föregående års kurs fick i genomsnitt 5,3 av 6 på frågan om kursen rekommenderas till
kollega.
Anmälan göres senast den 31 augusti 2016 på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för
ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart.
Kursavgift 9 500 kr + moms för medlem i SFAI, för icke-medelm 10 000 kr + moms.
Ansökan sändes till:
Katja Andersson
Anestesi & Intensivvårdskliniken
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Kontaktperson: Katja.Andersson@surgsci.uu.se, tel 018-6112944.
Kursledare: Miklos Lipcsey, miklos.lipcsey@surgsci.uu.se
Robert Frithiof, robert.frithiof@surgsci.uu.se
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SK-kurs: Den svåra luftvägen
- ett problem för anestesiologer och ÖNH-läkare
Datum:
3-6 oktober 2016
Plats:
Karolinska Sjukhuset, Solna
Stockholm
Adress:
ANOPIVA, Karolinska Sjh,
Solna, 17176 Stockholm
Kursledare:
Åse Danielson,
Anders Högmo,
Johan Ullman
Kursadministratör:
Nadine Khammari Heuman
E-post:
nadine.khammari-heuman@karolinska.se
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Tel:
08-517 731 19
070-775 58 78

Anmälan:
Senast 2016-05-15
via E-post enligt ovan.

Målgrupp:
Yngre ST-läkare i anestesi och ÖNH

Delmål som täcks:
Anestesi:
a1,b3,c2,3,4,5,9,10,11,12.
ÖNH:
a1,b3,c1,2,4,5,6,8,11.

Innehåll:
Kursen ger en teoretisk och praktisk
genomgång av luftvägshantering.
Stor vikt läggs vid samarbete mellan
anestesi och ÖNH. Workshops med kirurgisk luftväg, bronkoskopi, ultraljud
och videotekniker. Flertalet instrument som finns på svenska marknaden finns tillgängliga.
Flera sessioner med
seminarier och falldiskussioner.

Avgift:
13.000:- + moms.
Faktureras av SFAI Verksamheter AB.
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Bakjourskurser
för Anestesi och Intensivvård
SFAI:s styrelse har beslutat att SFAI skall erbjuda Bakjoursackreditering, på liknande sätt som Svensk Kirurgisk Förening redan gör sedan flera år, se artikel i
SFAI-tidningen nr 2, 2015.
En del av meriteringen för att bli bakjoursackrediterad

är de bakjourskurser som planeras till hösten 2016. Här
presenteras datum och preliminärt innehåll för dessa
kurser. Anmäl gärna intresse till kursledaren redan nu.
Mer detaljerad information kommer i senare nummer av
SFAI-tidningen, och på www.sfai.se, kalendariet.

Bakjourskurs del 1: 3-7 oktober, 2016 (vecka 40)

Plats: Göteborg

Bakjourskurs del 2: 21-25 november, 2016 (vecka 47)

Intresseanmälan till: Kursledare Per Nellgård, Över
läkare, Med.dr. Thoraxkliniken, Sektion TOP/TIVA,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Målgrupp: Kolleger som snart skall börja gå bakjour,
men också de som redan gått bakjour några år och
behöver en uppfräschning.

Bakjourskurs Del I kommer att innehålla:
1. Lagar och förordningar som gäller för bakjour.
2. Prehospital sjukvård, katastroflarm etc.
3. Bedömning och optimering av vitala organ (cirkulation, respiration, lever, njure och endokrina organ)
och systemfunktioner (t.ex. koagulation och CNS)
hos patienter inför anestesi och operation.
4. Val av optimal anestesimetod (lokal, regional eller generell anestesi, samt olika kombinationer av
dessa).
5. Handläggning av svår luftväg (bl.a. videolaryngo
skopi, flexibel bronkoskopi, koniotomi, perkutan
trakeostomi).
6. Anestesiologisk handläggning av “akut buk” inklusive “rapid sequence induction and intubation”
(RSII), och aspiration.
7. Profylax och behandling av PONV.
8. Handläggning av akut obstetrisk anestesi (inkl.
HELLP-syndrom etc.).
9. Stor blödning och tranfusionsstrategi (inkl. provtagning, TEG/ROTEM etc.).
10. Handläggning av akut kärlkirurgi (t.ex. rupturerat
AAA)
11. Handläggning av akuta endokrina och neuromuskulära tillstånd inkl. porfyri, malign hypertermi och
malignt neuroleptikasyndrom.
12. Handläggning av anafylaktiska reaktioner.
13. Akut barnanestesi.
14. Handläggning av akut postoperativ konfusion/delirium.
15. Diagnostik och behandling av de vanligaste perioperativa komplikationerna.
16. Perioperativt ultraljud.
17. Handläggning av akut postoperativ smärta och behandling av kronisk smärta med akutisering.
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E-post: per.nellgard@vgregion.se.

Bakjourskurs Del II kommer att innehålla:
1. Handläggning av hjärtsvikt, t.ex. ischemisk hjärtsjukdom, aortastenos, aortainsufficiens, mitralisinsufficiens, högerkammarsvikt, pulmonell hypertension, supraventrikulära och ventrikulära arytmier
samt pacemaker. Monitorering av central hemodynamik (inklusive Swan-Ganz-kateter/PiCCO och
ultraljudskardiografi etc.).
2. Mekaniska pumpar (ECMO, VAD, IABP etc.).
3. Handläggning av respiratorisk svikt (t.ex. pneumothorax, atelektaser, lungödem, KOL/emfysem/
status astmatikus och ARDS, och ultraljudsbedömning av lungor och pleuravätska).
4. Svår lungsvikt och akut venovenös ECMO – bedömning/behandling.
5. Massiv lungembolism för akut behandling (radiologi/kirurgi/ECMO).
6. Handläggning av leversvikt.
7. Handläggning av akut njursvikt och akutisering av
kronisk njursvikt inklusive CRRT.
8. Handläggning av sepsis.
9. Svåra infektioner hos immunosupprimerade patienter.
10. Koagulationsoptimering vid blödning, tromboembolism och DIC.
11. Handläggning av de vanligaste intoxikationerna inklusive antidotkunskap.
12. Handläggning av multitrauma inklusive thoraxtrauma.
13. Handläggning av oklar medvetslöshet och akuta metabola rubbningar.
14. Handläggning av vätsketerapi och nutrition.
15. Svåra intoxikationer.
16. Svårbehandlat status epileptikus.
17. Indikationer för tryckkammarbehandling.
18. Akut subarachnoidalblödning och akut sinustrombos.
19. Akut skallskada (TBI) och thoraxtrauma.
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KURSER 2016

Neuroanestesi och
neurointensivvård
Fortsättningskurs i Intensivvård för
seniora ST-läkare och juniora specialister

SK-kurs i Linköping, 25-28 april 2016

Datum:
Plats:
Kursledare:

Kursen omfattar: grundläggande cerebral fysiologi och patofysiologi, teoretisk och praktisk anestesi inklusive anestesi vid
intrakraniell tryckstegring, genomgående principer för och
monitorering vid neurokirurgisk och neurologisk intensivvård,
akut och prehospitalt omhändertagande inklusive transportmedicin, samt neuroradiologi, outcome efter neurointensivvård och hjärndödsdiagnostik.

E-post:
Telefon:
Adress:

4-8 april 2016
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Per Nellgård, Överläkare, Med.dr. VO Thorax,
Sektion TOP/TIVA.
per.nellgard@vgregion.se
Tel: 031-342 81 46, 0703-28 65 63
Blå stråket 5, plan 4, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Under kursen lär du dig handlägga svår höger- och
vänsterkammarhjärtvikt, samt svår njur-, lever- och respirationssvikt, koagulationsstörningar och TEG. Vi kommer att
diskutera handläggning av svår sepsis, och avancerat traumaomhändertagande på IVA. Vi kommer också att diskutera
ECMO-behandling, handläggning av SAH, CNS-infektioner, metabola rubbningar och det senaste inom vätsketerapi på IVA.
Dessutom kommer vi att gå igenom de senaste behandlingsriktlinjerna som berör intensivvårdspatienten.
Alla förmiddagar och två eftermiddagar har vi föreläsningar
och falldiskussioner. Under tre eftermiddagar deltar du i undervisningsronder 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.

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt
fullskalesimulering, och avslutas med examination.
Kursen motsvarar för specialistutbildning i anestesi och intensivvård 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 beredas företräde.
Ansökan: på SFAI:s kursblankett som insändes till sekreterare
Angelica Gunnarsson, Intensivvårdskliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, senast den 15 mars 2016.

Målgrupp: I första hand ST-läkare med IVA-erfarenhet och juniora specialister som vill lära sig mer intensivvård.

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

Kursen uppfyller målen 1, 2, 4, 6 i utbildningsboken.

Arrangörer: Intensivvårdskliniken, Operationskliniken och Neurokirurgiska kliniken, alla vid Universitetssjukhuset i Linköping.

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 Verksamheter AB.
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För ytterligare information: kontakta specialistläkare
Fredrik Ginstman, Intensivvårdskliniken, US Linköping.
fredrik.ginstman@regionostergotland.se
Mycket välkomna!
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Den svåra luftvägen
Datum:
Plats:
Kursledare:
E-post:
Tel:
Adress:

29 augusti– 1 september 2016
(Måndag-Torsdag)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Per Nellgård, Överläkare, Med.Dr. TOP/TIVA
per.nellgard@vgregion.se
031-342 81 46, 0703-28 65 63
Blå stråket 7, plan 4, SU-Sahlgrenska,
Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Under kursen lär du dig hur man gör en adekvat bedömning 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 fiberendoskopisk intubation. En mängd olika hjälpmedel för att hantera den ”svåra” luftvägen kommer att demonstreras och finnas
tillgängliga för praktisk träning i mindre grupper (simulator
och klinisk fiberintubation), vilket varvas med teoretiska föreläsningar och falldiskussioner. En förmiddag får man koniotomera och trakeotomera gristrakea.
På kvällen (kl.16-20) den 30 augusti har vi en praktisk
workshop med ”luftvägsprylar” och de vanligaste 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 anestesiolog 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 Verksamheter AB.
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Kurs, smärta och smärtbehandling för
ST-läkare och juniora specialister
Datum:
Plats:
Kursledare:
E-post:
Tel:
Kurssekr.:
E-post:
Tel:
Adress:

24-28 oktober 2016
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Per Nellgård, Överläkare,
Med.dr. VO Thorax, Sektion TOP/TIVA.
per.nellgard@vgregion.se
031-342 81 46, 0703-28 65 63
Lukas Lannemyr, Specialistläkare
VO Thorax, Sektion TOP/TIVA.
lukas.lannemyr@vgregion.se
031-342 88 60
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 malign smärta, samt obstetrisk smärtbehandling. Smärtfysiologi
och -farmakologi samt andra
behandlingsalternativ. Kursen
riktar sig i första hand till ST-läkare och yngre specialister i
anestesi och intensivvård men
är även öppen för andra specialiteter med smärtintresse.
Kursens ges vid AnOpIVA och
TOP/TIVA, SU/Sahlgrenska i
samarbete med Multidisciplinära Smärtenheten vid SU/Östra
och Dagkirurgen, SU/Mölndal.
Målgrupp: I första hand ST-läkare, som inte får smärtenhets
placering, och yngre specialister
med smärtbehandlingsintresse.
I lärarstaben finns Olaf Gräbel
och Paulin Andrell, Multidisciplinärt Smärtcentrum, SU/Östra; Peter Dahm och Christopher
Lundberg, AnOpIVA, SU-Mölndal; Meta Brattwall, Dagkirurgen, SU/Mölndal; Gunnar Eckerdal, Onkologi SU/Sahlgrenska,
samt Lukas Lannemyr och Per Nellgård, TOP/TIVA, SU/Sahlgrenska.
Under förmiddagarna hålls föreläsningar, medan stora delar
av eftermiddagarna ägnas åt falldiskussioner och demonstrationer i mindre grupper. Kursdeltagarna uppmanas att ta med
egna fall för att få ett större engagemang och bredd på behandlingstraditioner.
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 Verksamheter AB.
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European
Trauma
Course (ETC)
Clinicum i Östergötland inbjuder till en 2,5-dagars
europeisk traumakurs där fokus är teamarbete
och non-technical skills.

Thoraxanestesi och
thoraxintensivvård
Datum:
Plats:
Kursledare:

22–26 augusti 2016
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg,
Blå stråket 5, 5:e vån, Katastrofledningsrummet.
Per Nellgård, Överläkare, Med.Dr.,
VO Thorax, Sektion TOP/TIVA.
per.nellgard@vgregion.se
031-342 81 46, 0703-28 65 63

E-post:
Tel:
Kurssekreterare: Gudrun Bragadottir, Överläkare, Med.Dr.,
gudrun.bragadottir@vgregion.se
Tel:
031-342 74 53
Adress:
Blå stråket 5, 5:e vån, SU, Per Dubbsgatan 15,
413 45 Göteborg

Innehåll: Under kursen lär du dig handlägga hjärtsjuka patienter för icke hjärtkirurgi, får en teoretisk och praktisk presentation av thoraxanestesi och -intensivvård. Användande av dubbellumentub, behandling av höger- och vänsterkammarsvikt,
njur- och respirationssvikt, koagulationsstörningar och TEG,
samt thoraxtransplantationer och GUCH finns också med på
programmet. Under fyra förmiddagar följer du arbetet på thoraxoperation och TIVA varvat med fallbeskrivningar. Första dagen och resterande eftermiddagar är fyllda med föreläsningar.
På kvällen (kl.16-20) den 24 augusti är det workshop och god
buffé.

Kursen leds av internationella instruktörer och efter godkänd
kurs registreras och utfärdas internationellt certifikat. Kursen
ges muntligt på engelska. Kurslitteraturen är på engelska.
ETC är en praktiskt inriktad kurs där 85 % av kurstiden ägnas
åt scenariobaserade workshops. Under kursen simulerar kursdeltagarna 30 traumafall.
Kursens målgrupp: Läkare/teamledare som arbetar inom
akutsjukvård/traumasjukvård. Under kursen kommer deltagaren bedömas kontinuerligt som medlem i teamet och som
teamledare. Det finns möjlighet att observera kursen som observatör (passiv deltagare) till kostnad av 2500 kr exkl moms.
Tidsomfattning: Kursen ges under 2,5 sammanhängande dagar.
Plats: Clinicum, Universitetssjukhuset i Linköping.
Datum för kursen: 20-22 april 2016
Nästa planerade kurstillfällen är: Vecka 42, 2016
Avgift: 7.600 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur,
förtäring under kursdagarna samt kursmiddag den första dagen. Resa och boende ingår inte i kursavgiften.
Anmälan: Senast 6 veckor före kursstart; anmälningar inom
4 veckor före kursstart kan beaktas i mån av plats. Länk till
anmälan: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Clinicum/Clinicums-kursutbud/ETC/Anmalan-till-ETC/

Målgrupp: Fr.a. ST-läkare som inte får Thoraxplacering, men
också kardiologiskt intresserade ST-läkare och nyblivna specialister.
Kursutvärdering: Kursen i Göteborg fick mycket bra kursbedömning 2011–2015.
Kursen uppfyller målen 1, 2, 3, 4, 6 och 11 i utbildningsboken.
Kostnad: 12.000:- + moms faktureras av SFAI Verksamhet AB
Anmälan: Använd ansökningsblanketten på SFAI:s hemsida
(www.sfai.se, under ”Utbildning/Fortbildning”) och sänd den
till Per Nellgård.
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Kalendarium 2016
Grundläggande anestesi
14 - 18 mar, 2016
Örebro

SFOAI Vårmöte 2016
11 - 12 maj, 2016
Såstaholm, Täby

Advanced Life Support ALS (Motala)
4 - 5 apr, 2016
Motala

Den akut hjärtsjuka patientens diagnostik
19 - 20 maj, 2016
Karolinska Institutet, Stockholm

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

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

Advanced Life Support ALS (Linköping)
6 - 7 apr, 2016
Clinicum, US i Linköping
Masterclass Anestesi 16/17
7 - 8 apr, 2016
Knivsta
Grundläggande kurs i regionalanestesi
11 - 14 apr, 2016
Danderyds sjukhus
Prehospital akutsjukvård för anestesiläkare
11 - 15 apr, 2016
Göteborg
SK-kurs:
Barnanestesi Barnintensivvård Barn-AHLR
18 - 22 apr, 2016
Stockholm
Ventilatorbehandling
18 - 22 apr, 2016
Akademiska sjukhuset, Uppsala

World Congress of Vascular Access
– WoCoVA
22 - 24 jun, 2016
Congress Center Lisbon (CCL), Lissabon,
Portugal
World Congress of Anaesthesiology (WCA)
28 aug - 2 sep, 2016
Hong Kong
Sk-kurs: Den svåra luftvägen
29 aug - 1 sep, 2016
SU-Sahlgrenska, Göteborg
SK-kurs:
Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård
5 - 9 sep, 2016
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg,
SFAI-veckan 2016
21 - 23 sep, 2016
Karlstad

Bakjourskurs del 1
3 - 7 okt, 2016
SK-kurs: Allmän intensivvård
10 - 13 okt, 2016
Skånes Universitetssjukhus, Lund
BAS Simulatorkurs för akuta
anestesiologiska tillstånd (baskurs11)
11 - 13 okt, 2016
Umeå
SK-kurs: Sepsis – State of the art 2016
17 - 20 okt, 2016
Akademiska sjukhuset, Uppsala
SK-kurs: Smärta och smärtbehandling för
ST-läkare och juniora specialister
24 - 28 okt, 2016
Sahlgrenska, Göteborg
Bakjourskurs del 2
21 - 25 nov, 2016
Postgraduateutbildning i intensivvård
December, 2016
Huddinge, Solna och Uppsala
Akut nefrologi & dialys inom intensivvård
5 - 7 dec, 2016
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

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
BAS Simulatorkurs för akuta
anestesiologiska tillstånd (baskurs10)
10 - 12 maj, 2016
Örebro

!
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Styrelsen för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
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-utbildning i Jönköping. Specialist sedan 1998. Främst sysslat med anestesi inom den tyngre
inneliggande kirurgin på länssjukhus. Tidigare verksamhetschef på Operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping under åren 2005–2013. Numera
brett kliniskt verksam utan särskilt fördjupningsområde. Intresserad av lednings-, utvecklings-, kvalitets- och säkerhetsfrågor. Varit med och startat delföreningen för operationsledning 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 informationssystem (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, Verksamhetschef Anestesi/Operation,
Aleris, Lasarettet Motala.
Tel: 010-104 77 96, mobil: 0709-52 37 38
E-post: anna.oscarsson.tibblin@@regionostergotland.se
Läkarstudier i Uppsala och Linköping. Specialist i anestesi och intensivvård sedan 1998. Disputerad 2009, där avhandlingen fokuserade
på hjärtkomplikationer i samband med kirurgi, docent 2015. Har tidigare varit ST-läkarchef, medicinsk chef på Anestesikliniken respektive medicinsk ledningsläkare Intensivvårdskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Sedan januari 2016 verksamhetschef för Anestesi och operation, Aleris, Lasarettet Motala.

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, Överläkare, med.dr., Verksamhetsområde Intensivoch Perioperativ Vård, Skånes Universitetssjukhus, SUS Malmö/Lund
Mobil: 0733-57 26 64
E-post: lill.bergenzaun@med.lu.se
Född i Sverige men uppvuxen i Tyskland. Läkarutbildning vid Lunds
Universitet med engagemang i internationellt studentutbyte. ST
i Malmö med mångårigt fackligt engagemang på kliniknivå. Yngre representant i SFAI:s styrelse 2002–2005 och ordförande Ung
i SFAI 2005–2006. Har som specialist arbetat med både anestesi och intensivvård dock
med tyngdpunkt intensivvård och genomgått SSAI:s postgraduateprogram i intensivvård
2007–2009. Disputerad 2014 med en avhandling på ämnet hjärtultraljud hos kritiskt sjuka
patienter där mitt fortsatta intresse ligger. Tycker att fackliga frågor, utbildning och undervisning är viktiga, och sedan 2009 extern bedömare inom Anestesi och Intensivvård för
Socialstyrelsen. Arbetar i styrelsen med fortbildning, medlemsregister och fackliga frågor.

SKATTMÄSTARE och Styrelseordförande i SFAI Verksamheter AB
Jan Wernerman, professor, överläkare, Anestesi och intensivvårdskliniken 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, forskningsnätverk och skandinaviska intensivvårdsmöten. Varit internationellt aktiv inom ESPEN och
ESICM. SFAI:s ordförande 2007–2010.

www.sfai.se
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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. Specialistkompetens 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 Trollhättan). Intresse för allmänanestesi, smärtlindring och vårdens organisation och ledning.

YNGRE REPRESENTANT
Erik von Oelreich, ST-läkare, ANOPIVA-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-kliniken. 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/neurointensivvård) 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 Adelaide 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
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