Årsberetning fra Akut Kardiologi Arbejdsgruppen

Efter et større forarbejde i bestyrelse og arbejdsgrupper etableredes arbejdsgruppen Akut
Kardiologi ved årsmødet i 2012. Arbejdsgruppens område er akut kardiologi og omfatter
alvorlige livstruende tilstande, hvor visitation og tid til behandling er afgørende for
behandlingssuccesen. Det er arbejdsgruppens opgave at udbrede viden om akut kardiologi
samt at sikre samarbejdet mellem medicinske specialer, der arbejder med akutte tilstande.
ligeldes er det arbejdsgruppens praktiske formål at koordinere indsatsområder der går på
tværs af DCS' andre arbejdsgrupper samt koordinere fælles notater og arbejdspapirer med
andre videnskabelige selskaber og andre interessenter indenfor de tværgående patientforløb,
der har betydning for den akutte kardiologi.
Nucleus består aktuelt af Jens Flensted Lassen, formand, Christian Hasager, næstformand,
Jesper Kjærgaard, Jens Aarøe, Lars Køber, Anne Sejr Knudsen, Hans Henrik Tilsted, Christian
Juhl Terkelsen, Lisette Okkels Jensen, Niels Christian F. Sandgaard, Mathias Greve Lindholm og
Christian Vagtel. Carsten Stengaard er faglig sekretær for arbejdsgruppen.
I det forgangne år har akut kardiologi arbejdsgruppen konstitueret sig i tre temagrupper:
Kardiogent shock, formand. Mathias G. Lindholm der afløste Christian Wachtell på
formandsposten ved årsskiftet.
Out of Hospital Cardiac Arrest, formand: Jesper Kjærgaard, der afløste Christian Juhl
Terkelsen på formandsposten midt på efteråret.
Præhospital diagnostik og visitation af hjertepatienter, formand: Jacob Thorsted
Sørensen, der afløste Anne Sejr Knudsen som formand ved årsskiftet.
Temagrupperne varetager hovedområderne af arbejdsgruppens opgaver: Fokus på de store
sygdomsgrupper indenfor akut kardiologi og fokusere på præhospital diagnostik og visitation af
hjertepatienter, med henblik på direkte visitation til kardiologisk afdeling. Temagrupperne har
gennem det forgangne år udført et stort gedigen arbejde bl.a. med udarbejdelse af et
holdningspapir om ”hjertestop udenfor hospital” (vil blive diskuteret på Årsmødet), med en

koordinering af indsatsen indenfor behandlingen af kardiogent shock, herunder kontakt til den
landsdækkende Danshock Trial, der fokuserer på medicinske og invasive
behandlingsmodaliteter til patienter med manifest kardiogent shock. Endelig har
arbejdsgruppen præhospital diagnostik og visitation af hjertepatienter arbejdet med udbygning
af telemedicin mhp. nærpatient testudstyr til måling af troponiner etc. samt med direkte
patientkontakt og anamneseoptagelse i ambulancen, herunder udarbejdelse af et
triageringsredskab til identifikation af patienter der kan visiteres direkte til kardiologisk
afdeling udenom FAM. Ligeledes foregår der her tæt samarbejde med Dansk Anæstesiologisk
Selskab omkring de diagnostiske modaliteter i landets ambulancer, læge biler og
lægehelikoptere, herunder bl.a. nærpatient testudstyr til måling af troponiner, ekko (FATE),
samt end-tidal CO2 måling ved intuberede patienter med hjertestop. Atter for at sikre en
optimal præhospital diagnostik og visitation.
Akut kardiologi arbejdsgruppen var medarrangør af DCS' efterårsmøde. Man havde fokus på de
forskellige aspekter af den akutte kardiologi, herunder samarbejdet med Fælles akut
modtagelser (FAM). Forud for mødet havde vi gennemført en survey i et samarbejde med
Dansk Selskab for Akut Medicin for at belyse udbredelsen af fælles akut modtagelser (FAM) i
Danmark. Arbejdet blev varetaget af arbejdsgruppen præhospital diagnostik og visitation af
hjertepatienter og blev forestået af Gro Egholm Chisholm i tæt samarbejde med Anne Sejr
Knudsen. Survey'en viste, at der på nuværende tidspunkt er 21 forskellige FAM'er i landet og
at de synes at være organiseret på 22 forskellige måder. Undersøgelsen understregede, at
fokus på akut kardiologi er yderst vigtigt for at sikre en ensartet behandling af hjertepatienter i
Danmark.
Endvidere har man i årets løb haft tætte diskussioner med den præhospitale arbejdsgruppe og
forventer på årsmødet 2013 at sammenlægge de to arbejdsgrupper, således at den
præhospitale arbejdsgruppe lægges ind under temagruppen præhospital diagnostik og
visitation af hjertepatienter med Jacob Thorsted Sørensen som formand.
I årets løb har arbejdsgruppen tilnærmet sig ESC's arbejdsgruppe Acute Cardiac care med
fælles medlemsskab, samt repræsentation ved Christian Hassager i ACCA´s strategiseminar

den 21-22. april i Heart House ved Nice. Derved er der åbnet yderligere muligheder for også at
gøre indflydelsen gældende i Europa.
Endelig har arbejdsgruppen udpeget Carsten Steengaard som faglig sekretær og webmaster til
i et tæt samarbejde med DCS' webmaster at designe akut kardiologi arbejdsgruppens side
www.cardio.dk i en form, der både åbner mulighed for generel information og tilmelding til
arbejdsgruppen, men også giver mulighed for at opretter diskussionsfora med medlems login
så de enkelte temagrupper derved får yderligere muligheder for kommunikation og diskussion,
også udenfor de stipulerede møder.

Afslutningsvis skal der rettes en stor tak til alle de medlemmer, som har bidraget til dette
første års pionerarbejde. Det havde ikke været muligt uden deres store arrangement.

Tak - Jens Flensted Lassen - Maj 2013.

