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Kære kollegaer 
I forbindelse med moderniseringen er det som bekendt blevet muligt at rekvirere anæstesiologisk bistand 
til enkelte patientgrupper. 
 
De fleste klinikker har tidligere kun opereret i lokal anæstesi, og der vil være formentligt være behov for 
anskaffelse af noget udstyr, såfremt der skal bedøves i generel anæstesi. Der er dog ikke tale om særligt 
meget udover, hvad der er til stede i klinikken i forvejen. 
 
Patienter kan bedøves i intravenøs anæstesi uden anæstesigasser, og der vil således ikke være krav om 
udsugning. Der vil være behov for ilt/luft og sug, hvilket ikke vil være specielt omkostningskrævende. 
Yderligere apparatur medbringes af anæstesiologen. 
 
Det anbefales, at den anæstesilæge, som man laver en aftale med, kommer og inspicerer ens klinik, før der 
indkaldes patienter til generel anæstesi. Herved sikres det, at forholdene er i overensstemmelse med krav 
og ønsker fra henholdsvis anæstesiolog og ortopædkirurg.  
 
Rent praktisk vil det for såvel os som narkoselægen være en god ide at samle patienter, som skal i generel 
anæstesi til en halv eller en hel operationsdag, således at opstartstid med klargøring til anæstesi mindskes. 
 
Overordnet er budskabet, at det ikke behøver at være en større udskrivning eller specielt 
ressourcekrævende at komme i gang med generel anæstesi. Det kan formentlig gøres hurtigere end, hvad 
vi er vant til på sygehuset. Jeg har flere års erfaring med brug af generel anæstesi i klinikken, og I skal være 
velkomne til at kontakte mig med eventuelle spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen 
Tom Ringstrøm (tlf. 2327 9552, e-mail tomrn@dadl.dk) 
 
Krav til ortopædkirurgisk speciallægepraksis i forbindelse med anvendelse af anæstesi 
Kravene til ortopædkirurgisk speciallægepraksis er aftalt mellem Danske Ortopæders Organisation og 
Danske Anæstesiologers organisation. 
 
For at yde anæstesi i speciallægepraksis skal det apparatur og de utensilier, der er nødvendige i forhold til 
ydelserne, umiddelbart være tilgængelige og de fysiske forhold i den klinik, hvor der ydes anæstesi, skal 
ligeledes være forenelige med ydelsen. 
 
Det er anæstesiologens ansvar at sørge for tilstedeværelsen af specifikt udstyr til anæstesi, opvågning og 
nødprocedurer relateret til anæstesi/opvågning. Det er opererende klinik, som sikrer pladsforhold, 
operationslejer, opvågningslejer, udsugning til anæstesigasser og sug.  
 
Krav til fysiske forhold og udstyr i den klinik, hvor operationen og opvågningen foregår: 

• Operationsleje som kan vippes i Trendelenburg. 
• Opvågningsleje(r) 
• Tilstrækkelig plads omkring lejet til både kirurg og anæstesiolog 
• Ilt 
• Atmosfærisk luft 
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• Sug 
• Udsugning til anæstesigasser (hvis der anvendes gasanæstesi) 
 Evt. N2O (lattergas) 


