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Post-Intensive Care 
Syndrome
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Politikpapir

Ikke litteraturgennemgang

Ikke evidensbaseret guideline



Follow-up

Aftercare

Outreach

PTSD

Øget 
plejebehov

Kognitive 
problemer 

Angst

Depression

ICU-AW

Cafetilbud



Anbefalinger

Ingen anbefalinger om standardiseret opfølgning

Anbefaler individuel vurdering med PICS som checkliste

Information til samarbejdspartnere, patienter, pårørende og 
primærsektor

Protokoller og rapportering



Hyponatriæmi - Hypernatriæmi Guidelinemøde 2020

Samarbejde med pædiatrisk  og endokrinologisk selskab

Pdf folder efter invitation fra DASAIMs formand

Tidsproblemer ifht til DASAIMs godkendelsesprocedure, da der 
kommer en informationskampagne fra SST og 
Lægemiddelstyrelsen i marts. 

Jens Michelsen, Frank Hansen (Region Syd) 
Zahida Ali (Region Nord)
Henrik Gammelager, Masja Bluhme Hoe, Christoffer Grant 
Sølling (Region Midt) 
Helle Scharling Pedersen (Region Sjælland)
Christian Overgaard-Steensen (RegionH)
Ulrikka Nygaard (RegionH, Dansk Pædiatrisk Selskab), 
Christian Trolle (RegionM, Dansk Endokrinologisk Selskab).



Hyponatriæmi - Hypernatriæmi Guidelinemøde 2020
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Dysfagi
Udkast til politikpapir vedrørende dysfagi-vurdering af patienter med 
midlertidig trakealkanyle på intensiv

Karsten Rechnagel Wiborg

Ditte Gry Strange

Anette Marianne Fedder

Karen Doris Bødker

Lars Demant

Zahida Salman Ali

Robert Winding



Problemet

´ Der er ingen entydig definition af dysfagi

´ På danske intensivafdelinger er dysfagi et stort problem for estimeret 2.000 patienter 

´ Øget risiko for aspiration , pneumoni og død.

´ NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ØVRE DYSFAGI – OPSPORING, UDREDNING OG 
UDVALGTE INDSATSER 2015: systematisk tværfaglig intervention til cuffet trakealkanyle: 
´ tværfaglig indsats til hensigtsmæssig afcuffning og dekanylering

´ Ikke alle afdelinger har adgang til terapeauter. 

´ Rådet resulterer ofte i forlængelse af perioden med cuff, idet tendensen er, at følge det 
mest forsigtige indstilling i den tværfaglige vurdering

´ Terapeuter er ikke tilstede døgnet rundt, og kan således ikke lave vurderinger over døgnet, 
idet dysfagien også er døgnrytme afhængig

´ Praksis på danske intensivafdelinger er meget variende, og varierende adgang til 
terapeauter til vurdering og træning



Konklusion

´ Øget opmærksomhed på dysfagi kan potentiel forbygge mortalitet og 
morbiditet

´ Der er ikke international eller national konsensus omkring patienter på ITA 
med risiko for dysfagi i forhold til diagnosticering, screening og behandling

´ Et lægefagligt skøn i forhold til ekstubation, afcuffning og dekanylering og 
dysfagi er nødvendigt med den nuværende evidens på området

´ Det anbefales at der udvikles og valideres bedside screeningsværktøjer, 
som afprøves i randomiserede klinisk kontrollerede undersøgelser med 
patientcentrerede outcome



Arbejdsgruppen anbefaling

´ En grade/PICO baseret anbefalinger til f.eks. 2021 for hvordan man kan forholde sig til

´ Bed-side screening for dysfagi, 
´ FEES

´ PEG-sonde
´ Mundvandsproblem-behandling

´ BOTOX

´ scopoderm-plaster

´ atropindråber

´ Andre dysfagi-relaterede tiltag
´ tykke-tynde ernæringssonder

´ LISA med suction-aid/vocalaid

´ Operationel anbefaling af fremgangsmåde for systematisk tilgang til afcuffning og dekanylering 
af patienter med trakeostomi og mundvandsproblemer og dysfagi



En anvendelig 
DASAIM/DASEM 

algoritme?

Rhabdomyolyse

Væske, base, 
diurese. 

Hvad? Hvem?
Hvor?

Joakim Cordtz, DASEM
Jens Michelsen, DASAIM
Jørgen Wiis, DASAIM



Diuretics

DialysisAlkalinisation

Fluid Therapy

Antioxidants

NO !!
NO !!

NO !!

NO !!

NO !!



Men, hvad må vi så?



Figure 1 Rhabdomyolysis treatment algorithm

HOW



Figure 1 Rhabdomyolysis treatment algorithm

HOW Logistiske overvejelser, intensiv indlæggelse

• Væskebehandling til normovolæmi kan foregå i 
akutmodtagelsen eller på stationær afdeling og kræver 
ikke umiddelbart indlæggelse på intensiv.

• Er patienten fortsat hypovolæm og oligurisk efter 
væskeindgift på 30 ml/kg vurderes tværfagligt, om 
patienten kan tåle yderligere væsketerapi uden udvidet 
hæmodynamisk overvågning på intensiv.

• Indlæggelse på intensiv efter primære væskebehandling 
bør overvejes hos skrøbelige ældre, kronisk hjerte-
og/eller nyresyge patienter, uændret metabolisk acidose 
(pH<7,20) eller patienter med CK>40.000, men beror til 
fulde på intensivlægens konkrete vurdering.



Sedation v. Inge De Haas. 

En revision af en god og godt brugt 10 år 
gammel national vejledning. 
Vi besluttede os for Den vågne Patient.
Mål: kortere respiratortid, kortere ICU-tid. 
Opdateret, forkortet, gastrointestinale gener 
er udeladt. 10 af 12.
En 7-trins strategi ved stuegang og akut 
modtagelse af patienten. 
Vi afventer et centralt lille dokument: 
Manifestet.



Formål
Sikre en ensartet dansk praksis af høj kvalitet 
vedrørende brug af sedativa hos kritisk syge 
patienter (i respirator) på danske intensiv afdelinger.
Lindre smerte, angst og ubehag med færrest mulige 
bivirkninger.
Minimere det samlede forbrug af sedativa i 
forbindelse med kritisk sygdom.
Minimere antallet af respiratordage og 
indlæggelsesvarighed i forbindelse med kritisk 
sygdom.

Trin 1: Identifikation og behandling af smerter
Trin 2: Identifikation og behandling af angst
Trin 3: Identifikation og behandling af delirium
Trin 4: Identifikation og behandling  af dyspnø
Trin 5: Identifikation og behandling af abstinens
Trin 6: Identifikation og behandling af søvn og  døgnrytmeforstyrrelser
Trin 7: Sedation



Formål
Sikre en ensartet dansk praksis af høj kvalitet 
vedrørende brug af sedativa hos kritisk syge 
patienter (i respirator) på danske intensiv afdelinger.
Lindre smerte, angst og ubehag med færrest mulige 
bivirkninger.
Minimere det samlede forbrug af sedativa i 
forbindelse med kritisk sygdom.
Minimere antallet af respiratordage og 
indlæggelsesvarighed i forbindelse med kritisk 
sygdom.

Invasive svampeinfektion
Dilatationstracheostomi
Neuroprognosticering
Stress ulcer prophylaxis 
Pulmonale aspirationssyndromer 
NIV - Highflow

Nedsættelse af nye arbejdsgrupper

morten.steensen.01@regionh.dk
mikael.rewers@regionh.dk
a.fedder@dadlnet.dk
morten.hylander.moeller@regionh.dk
z.ali@rn.dk
o.schjoerring@rn.dk

a.fedder@dadlnet.dka.fedder@dadlnet.dk

Revision

http://dadlnet.dk
http://dadlnet.dk


Formål
Sikre en ensartet dansk praksis af høj kvalitet 
vedrørende brug af sedativa hos kritisk syge 
patienter (i respirator) på danske intensiv afdelinger.
Lindre smerte, angst og ubehag med færrest mulige 
bivirkninger.
Minimere det samlede forbrug af sedativa i 
forbindelse med kritisk sygdom.
Minimere antallet af respiratordage og 
indlæggelsesvarighed i forbindelse med kritisk 
sygdom.

Atrieflimren i intensiv Et 2 års arbejde, 1. år med kritisk 
litteraturgennemgang. 2. år med anbefalinger.
Systematisk litteratursøgning, studieselektion og
ekstrapolering af data
Evidensvurdering (GRADE)
Udarbejdelse af anbefalinger
Udarbejdelse af praktisk støttedokument (flowchart)
Formelt samarbejde med DKS

Kritisk syge børn 2013 vejledning skal gøres mere 
operationel og forkortet. 10/12 er stadig med!! Nyt er 
CRRT til børn. Ernæring kommer i selvstændig vejledning.

ARDS v. Marcela Carlsson Har fordelt opgaverne, holdt 
første møde

Igangværende grupper

anne.sofie.andreasen@regionh.dk
(wiis495@gmail.com)

marcela.carlsson@rsyd.dk
(wiis495@gmail.com)

jonas.nielsen@regionh.dk
(lars.kjaersgaard@rn.dk)

a.fedder@dadlnet.dka.fedder@dadlnet.dk

http://dadlnet.dk
http://dadlnet.dk


Formål
Sikre en ensartet dansk praksis af høj kvalitet 
vedrørende brug af sedativa hos kritisk syge 
patienter (i respirator) på danske intensiv afdelinger.
Lindre smerte, angst og ubehag med færrest mulige 
bivirkninger.
Minimere det samlede forbrug af sedativa i 
forbindelse med kritisk sygdom.
Minimere antallet af respiratordage og 
indlæggelsesvarighed i forbindelse med kritisk 
sygdom.

ICU-AW                     2020 => 2021

Neuroprotektion 2021 => 2022

DIC                            2021 =>  2022

Nedsættelse af nye arbejdsgrupper

helene.korvenius.nedergaard@rsyd.dk
(Jens.Michelsen3@rsyd.dk)

christian.overgaard.steensen@regionh.dk
(siv@dadlnet.dk) 

christine.lodberg.hvas@rm.dk
(Jens.Michelsen3@rsyd.dk)

a.fedder@dadlnet.dka.fedder@dadlnet.dk

Helt nye

Intermediær terapi nikolaj.wesche@regionh.dk

http://dadlnet.dk
http://dadlnet.dk
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