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Kære medlemmer af DASAIM med Intensiv Medicin interesse. 
 

For at styrke behandlingen af kritisk syge patienter har der igennem en årrække eksisteret et forum for 
udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger (NBV) indenfor intensiv medicin i Danmark. 
 
Nye eller reviderede vejledninger bliver fremlagt på NBV-mødet dagen før Hindsgavl Intensiv 
Symposium. Efter godkendelse i DASAIMs bestyrelse bliver vejledningerne offentliggjort på DASAIMs 
hjemmeside. Vejledningerne bliver løbende opdateret. Som hovedregel revideres en vejledning hvert 
4. år. 
 
NBV-mødet finder sted torsdag den 26. januar 2023 kl. 15.30. 
 
Ved 2023-mødet præsenteres ny vejledning vedrørende End-of-Life.  
 
Herefter fremlægges revisioner af tidligere vedtagne vejledninger.  
Airway Pressure Release Ventilation til voksne patienter, Post Intensive Care Syndrom og Percutaneous 
Dilatational Tracheostomy in the Intensive Care Unit er på programmet i år.  
 
Vejledningerne tilgåes på www.intensivsymposium.dk/guidelinemøde til gennemlæsning, forberedelse 
og drøftelse på mødet, hvor der forhåbentlig opnås enighed om fremsendelse til DASAIM til endelig 
godkendelse. For at optimere NBV-mødet, anbefaler vi, at man har forberedt sig.  

Derefter vedtages nye emner, der skal arbejdes med frem til næste NBV-møde. Vi foreslår igen: 
Leversvigt, akut/akut i kronisk (behandlingsvejledning). Desuden: Tromboseprofylakse, SDD. 
 
Der skal nedsættes arbejdsgrupper til revision af vejledningerne: Ernæring til Kritisk Syge, 
Hypernatriæmivejledning, Hyponatriæmivejledning, ”Sedationsstrategi”, NBV for kritisk syge børn og 
”Politikpapir vedrørende dysfagi-vurdering af patienter med midlertidig trakealkanyle”. 
 
Repræsentation fra alle intensivafdelinger i Danmark i NBV-mødet er vigtig. Alle læger med interesse 
for udarbejdelse af kliniske retningslinjer er velkomne uanset anciennitet - og alle er velkomne til at 
byde ind med nye emner til en fremtidig national behandlingsvejledning. 
 

PROGRAM 
15.30 - 16.00  Registrering, kaffe, velkomst 
16.00 - 16.30  Ny guideline: End of Life ved Iben Darfelt, status 
16.30 – 17.00  PICS fra politikpapir til NBV ved Stine Estrup  
17.00 - 17.30  APRV ved Torsten Faber 
17.30 - 18.00  Dilatationstracheostomi ved Jonathan White 
18.00 - 18.15  Kaffepause 
18.15 - 18.45  Nedsættelse af nye arbejdsgrupper. Hvilke gamle skal revideres? 
18.45 - 19.15  Donation efter Cirkulatorisk Død ved Christina Rosenlund og Lars Kjærsgaard. 

Behov for NBV i intensiv regi? 
19.15 - 20.00  Stadig behov for nationale vejledninger? Bruger folk bare internationale 

guidelines eller uptodate? Hvordan foregår endorsement i SSAI/ESICM.  
Åben diskussion. Indlæg ved Morten Hylander og Nicolai Haase 

20.15 - ? Middag 
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PRAKTISK INFORMATIONER 
 
Tilmelding: 
Senest 12. januar 2023 på hjemmesiden www.intensivsymposium.dk/guidelinemøde 
 
Ved tilmelding angives: 

1) Arbejdssted 

2) Deltagelse i efterfølgende middag.  
Af hensyn til Foreningen Intensiv Symposium Hindgavl, der betaler middagen, kan tilmelding ikke 
ske på selve NBV-mødet. Det er vigtigt, at man melder afbud i god tid, såfremt man alligevel ikke 
har mulighed for at deltage.  

3) Ønske om overnatning fra torsdag til fredag – vær da venligst opmærksom på nedenstående ↓ 
 
Overnatning: 
Hvis man ønsker overnatning fra torsdag til fredag, skal man selv kontakte Hindsgavl Slot og booke et 
værelse (tlf. 6441 8800) - egenbetaling. Vi har forhåndsreserveret et antal værelser. Oplys, at du 
deltager i guidelinemødet, så burde der være ledige værelser. Brug referencen ”Guidelinemøde”. 
Forhåndsreservationen foretages umiddelbart efter d. 13. december 2022, så hvis man tilmelder sig 
inden er der rimelig garanti for, at man får et værelse på Hindsgavl. 
 
Materiale: 
Hentes på www.intensivsymposium.dk/guidelinemøde 
 
Ingen mødeafgift: 
Igen i år betales hele mødet af Foreningen Intensiv Symposium Hindsgavl. Deltagelse i møde og den 
efterfølgende middag er således gratis. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Styregruppen for formødet for Intensiv Symposium Hindsgavl ved 
 
Lars Kjærsgaard, Region Nord 
Jens Michelsen, Region Syd 
Jørgen Wiis, Region Hovedstaden 
Robert Winding, Region Midt 
Susanne Iversen, Region Sjælland   

http://www.intensivsymposium.dk/

