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NYE NBV’er



Christine Lodberg Hvas

Afdelingslæge, ph.d., klinisk 
lektor

Intensiv

Aarhus Universitetshospital 



DIC
Ikke grade – megen behandling baseret på expert opinion. 

ISTH s definition benyttet 

DIC er først og fremmest en klinisk diagnose

Patofysiologi: Heterogent flow hyppigere end vasculær trombose

Monitorering: Paraklinik – TEG/Rotem kan IKKE benyttes som retningsgivende for behandling

Behandling: Eneste evidens: Trombose profylakse – ATIII optional – lav evidens. Diskuteret i gruppen.



Behandling af den underliggende tilstand
- Hurtig og tilstrækkelig antibiotika behandling

- Løbende justering af antibiotika på basis af mikrobiologiske svar

- Drænage af infektionsfoci

- Kirurgisk revision af avitalt væv

- Kemoterapi eller cancer kirurgi

- Fremskyndet forløsning

BlødningTromboemboliAsymptomatisk

Parakliniske tegn på 
DIC

LMWH profylakse

Mikrotromber
LMWH profylakse

Verificeret VTE
Terapeutisk LWMH 

eller UFH, hvis ingen 
eller mindre 

blødning

Optional:
Antitrombin

Mindre eller ingen 
blødning

LMWH profylakse
Trombocyt-

koncentrat, indtil 
trombocyttal >20 

x109/L

Større blødning eller 
invasiv procedure

Trombocyt-
koncentrat indtil 
trombocyttal >50 

x109/L
FFP eller PCC/cryo 

indtil APTT/INR 
<1,5x øvre 

reference eller 
normal TEG/ROTEM

Fibrinogen-
koncentrat indtil 

>4,5 µmol/L
(>6 µmol/L ved PPH)

TXA
Kun ved verificeret 
hyperfibrinolyse, 

ellers 
kontraindiceret

Tabel 4: Guidelines fra British Committee for Standards in Haematology

(BCSH) og anbefalinger fra ISTH/Scientific and Standardization Committee

(SSC), evidens niveau sammenholdt I 2013

BCSH ISTH/SSC
Scoringssystem for DIC R; grade C R (moderate quality)

Single test analysis for DIC NR NR (moderate quality)

Behandling af underliggende 

tilstand

R; grade C R (moderate quality)

Trombocyt transfusion R; grade C R (low quality)

FFP R; grade C R (low quality)

Fibrinogen, cryoprecipitat R; grade C R (low quality)

PCC NM NM

UFH (ved trombose) R; grade C R (low quality)

UFH (profylakse) R; grade A R (moderate quality)

LMWH (ved trombose) R; grade C R; preferred to UFH (low 

quality)

LMWH (profylakse) R; grade A R (high quality)

Antitrombin NR, grade A PR

Tranexamsyre R; grade C R (low quality)
R: Recommended; NR: Not Recommended; NM: Not Mentioned; PR: Potentially Recommended; UFH: 

ufraktioneret heparin; LMWH: lavmolekylært heparin; FFP: frisk frossen plasma; PCC: Protrombin Complex 

Concentrat; 

Tabellen er oversat og modificeret fra: Wada H, Thachil J, Di Nisio M, Mathew P, Kurosawa S, Gando S, et al. 

Guidance for diagnosis and treatment of DIC from harmonization of the recommendations from three guidelines. J 

Thromb Haemost. 2013



NSTI
Ved

Annette Fedder



NSTI
Politisk ønske om en national tværregional retningslinje til diagnostik og behandling af NSTI

Arbejdsgruppe nedsat på tværs af regioner og specialer.  

Alle eksisterende vejledninger gennemgået og samlet til en. 

Arbejdet har været i høring hos samtlige specialer. Kommentarer forsøgt inkluderet hvor relevant.

Pointer: Tilstanden er tidskritisk. Diagnostik og initial behandling skal kunne varetages på alle akut hospitaler   
Behandlingen skal ske på tværs af specialer – speciallæger skal være involveret.

Det videre arbejde:

Dokumentet skal revideres i regionerne.  1. revision i Reg syd. Om 2 år

Oplæg; Hver region udarbejder vejledning tilpasser egen organisation.





Revision af eksisterende NBV



Nationale retningslinjer for behandling med
Non-Invasiv Ventilation og High-flow varmfugtet ilt

12. nationale guideline-møde
Hindsgavl slot

d. 24. marts 2022

Non-Invasiv Ventilation 

Olav Lilleholt Schjørring, MD, PhD
Afdelingslæge, Klinisk Lektor,

Aalborg

12. Nationale guideline-møde
Hindsgavl slot

d. 24. marts 2022

High-flow varmfugtet ilt





Tiltag i de nye retningslinjer 

Fokus på Kronisk obstruktiv lungesygdom og Akut respiratorisk svigt

- NIV ved neuromuskulære lidelser (hjemme-NIV)

- NIV ved cystisk fibrose (hjemme-NIV)

X
- Flere afsnit er skåret ned

- Nye tilføjelser: COVID-19 (kort)



NIV

Gruppen har repræsentation fra Dansk LMS og fra respirations centrene. 

Fokus på KOL og akut respiratorisk svigt. 

Officiel ERS/ATS guideline for NIV beh publiceret i 2017 er ikke helt dækkede for danske forhold blandt andet på 

grund af manglende overvejelser om mulige behandlings begrænsninger og ETIK



National 
behandlingsvejledning for 
voksne patienter med ARDS
Ved

Jonas Nielsen



ARDS
Operationel vejledning med korte overskuelige kapitler 

Steroid behandling diskuteret i gruppen. 

Anbefaling: Dosis regime fra DEXA-ARDS studie.  ”COVID dosis” ikke anbefalet pga. manglende evidens.

I forbindelse med præsentationen af ARDS vejledning diskuteres relevansen af en national vejledning for 
respirator behandling. 



Invasive svampe infektioner
Morten Steensen RH



Invasive svampe infektioner

Gruppen har repræsentation fra Dansk selskab for infektions medicin og Dansk selskab for klinisk mikrobiologi.

Vejledningen gennemgås.

Risiko faktorer – ses hyppigt hos den intensive patient.

Prædiktions model ikke brugbar i det daglige.



Højrisikopatient
• >3 døgn på ITA &
• Abdominal sepsis &
• Manglende respons på relevant AB

Start behandling*
• Seponer dræn og katetre

Diagnostik
• T2Candida PCR + Candida Mannan

Antigen
(bestilling og fortolkning, se 

bagsiden)
• Rutinemæssig mikrobiologisk diagnostik

#

• Billeddiagnostik

Rutinemæssig mikrobiologik diagnostik#

Risikopatient
• >5 døgn på ITA &
• Fortsatte infektionstegn trods >3 døgn AB 

&
• Minimum 2 organsvigt &
• Candida-koloniseret

Gastrointestinal perforation, 
nekrotiserende pankreatitis

Fluconazol-profylakse under pågående 
antibiotisk behandlingmediastiniis

Ingen behandling
• Afvent diagnostik

2Algoritme fo diagnostik og behandling af invasiv Candida-infektion på ITA, RH
Omfatter ikke patienter med udtalt immunsvækkelse f.eks. ved transplantation eller neutropeni

Diagnostik
• T2Candida PCR + Candida Mannan

Antigen
(bestilling og fortolkning, se bagsiden)

• Rutinemæssig mikrobiologisk diagnostik #

• Billeddiagnostik

Reevaluering (3-4 døgn efter prøvetagning)
Diagnostik negativ:
• Seponer echinocandin (hvis påbegyndt)
• Gentag T2Candida PCR/Candida Mannan Antigen efter 3 døgn ved fornyet mistanke
Diagnostik positi
• Start / fortsæt behandling*
• Oftalmoskopi + ekkokardiografi + ny bloddyrkning
• Seponer / skift dræn og katetre inkl. intravaskulære adgange, hvis dette ikke er gjort ved 

beh.start

Højrisikopatient	
• >3	døgn	på	ITA	&	
• Abdominal	sepsis	&	
• Manglende	respons	på	relevant	AB	

Start	behandling*	
• Seponer	dræn	og	katetre	

Diagnostik	
• Rutinemæssig	mikrobiologisk	diagnostik	#		
• Billeddiagnostik	
• Biomarkører	

• Eks	T2Candida	PCR,	Candida	
Mannan	Antigen	

		

#Dyrkning	fra	blod	inkl.	svampekolbe	(perifer	og	CVK),	nyanlagte	dræn	(<	24h),	andre	relevante	foci.	
Bestil	svampedyrkning		
*Behandling	af	invasiv	candidiasis	(se	bagsiden):	
Echinocandin	–	skift	evt.	til	fluconazol	efter	5	døgn	ved	fluconazol-følsom	Candida	og	stabil	pt.	
Behandlingsvarighed:	min.	2	uger	efter	sidste	positive	dyrkning	eller	biomarkør	

Rutinemæssig	mikrobiologisk	diagnostik#	

	

Risikopatient	
• >5	døgn	på	ITA	&	
• Fortsatte	infektionstegn	trods	>3	døgn	AB	&	
• Minimum	2	organsvigt	&	
• Candida-koloniseret	

Gastrointestinal	perforation,	
nekrotiserende	pankreatitis,	

mediastinitis	
Fluconazol-profylakse	under	pågående	
antibiotisk	behandling	

Ingen	behandling	
• Afvent	diagnostik		

Algoritme	for	diagnostik	og	behandling	af	invasiv	Candida-infektion	på	ITA	
Omfatter	ikke	patienter	med	udtalt	immunsvækkelse	f.eks.	ved	transplantation	eller	neutropeni	

Diagnostik	
• Rutinemæssig	mikrobiologisk	diagnostik	#		
• Billeddiagnostik	
• Biomarkører	

• Eks	T2Candida	PCR	+	Candida	
Mannan	Antigen	

		

Reevaluering	(3-4	døgn	efter	prøvetagning)	
Diagnostik	negativ:	
• Seponer	echinocandin	(hvis	påbegyndt)	
• Gentag	prøver	efter	3	døgn	ved	fornyet	mistanke	
Diagnostik	positiv:	
• Start	/	fortsæt	behandling*	
• Oftalmoskopi	+	ekkokardiografi	+	ny	bloddyrkning	
• Seponer	/	skift	dræn	og	katetre	inkl.	intravaskulære	adgange,	hvis	dette	ikke	er	gjort	ved	beh.start	



Ny børne app vs national 
behandlingsvejledning for børn 
på intensiv
Lasse Høgh Andersen 



Børne Parat



App udvidet så den indeholder behandlings vejledninger

Vægt op til 50 kg. Danske vægt kurver

Tubestørrelse opjusteret med et halv nummer

AKUTTE tilstande; 30 behandlings vejledninger. Inddelt efter ABCDE

App dækker min. de første 30 min af behandling – Skal ikke erstatte lokale 
vejledninger

Diskussion: Skal vi fortsat have en vejledning for intensiv behandling af børn? 
Forsamlingen ønsker vejledninger for intensiv behandling af børn. 



Nye emner

Blodsukkerkontrol og insulin behandling

Camilla Rødbro Dalgård - crd@rn.dk



Nye emner

End of Life

Iben Strøm Darfelt – IBEDAR@rm.dk
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