
Dansk Præhospitalt 
Forskningssymposium

20. april 2023
Stakladen, Aarhus Universitet 

Velkomst
  9:30 – 10:00 Ankomst og morgenmad
10:00 – 10:15  Velkomst og åbning  

v. Ulla Væggemose, forskningsleder, ph.d. 

Aktuel præhospital forskning I
10:15 – 10:45  Keynote speaker:  

Benedict Kjærgaard, overlæge, dr.
10:45 – 11:00  Ulighed i den akutte behandling til  

mennesker med psykisk sygdom  
v. Julie Mackenhauer, læge, ph.d.

11:00 – 11:15  Evaluering og forbedring af den  
præhospitale apopleksiindsats   
v. Martin F. Gude, speciallæge, ph.d. 

11:15 – 11:20 Smart training
11:20 – 11:35  Potentialet af præhospital biomarkør

måling ved traumatisk hjerneskade  
v. Sophie-Charlott Seidenfaden,  
læge, ph.d.  

11:35 – 11:45 Spørgsmål og afrunding af session

Posterpræsentationer (4 stk.)
11:45 – 12:25 Udvælges af indkommende abstracts

Frokost og posterwalk
12:25 – 13:25

Parallelsession
Ⅰ – Aktuel præhospital hjerteforskning
13:25 – 13:35  Hjerteløberordningen i Danmark  

v. Mads C. T. Gregers, læge, ph.d.-stud.

13:35 – 13:45  Calcium til hjertestop uden for hospital: 
et randomiseret, dobbeltblindet,  
placebo‐ kontrolleret forsøg   
v. Mikael F. Vallentin, læge, ph.d.    

13:45 – 13:55  Mekanisk kredsløbsstøtte/avanceret 
behandling med hjertelungemaskine til 
refraktært hjertestop uden for hospital: 
Selektion, overlevelse og neurologisk 
outcome v. Sivagowry R. Mørk, læge, ph.d.  

13:55 – 14:05  Spørgsmål og afrunding af session

Ⅱ – Hyppige men oversete patientgrupper  
– med KOL som eksempel 
13:25 – 13:35  Hyppige men oversete patientgrupper  

v. Erika F. Christensen, overlæge,  
professor

13:35 – 13:45  Barrierer for implementering af non
invasiv ventilation præhospitalt og i to 
akutmodtagelser i Region Nordjylland  
v. Nina Ibsen, læge

13:45 – 13:55  Præhospital brug af noninvasiv ventila
tion ved akut respirationssvigt som følge 
af KOL i akut forværring v. Jens Aage K. 
Petersen, ledende overlæge, lektor

13:55 – 14:05  Spørgsmål og afrunding af session 

Ⅲ – Nye præhospitale initiativer 
13:25 – 13:55 Oplægsholdere følger
13:55 – 14:05 Spørgsmål og afrunding af session

Foreløbigt program 
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Mental robusthed 
14:10 – 14:25  Mental båndbrede ift. at være  

præhospital medarbejde  
v. Lotte Huniche, lektor

14:25 – 14:40  Basal genoplivning – Kan behandlingen 
forbedres gennem feedback?  
v. Rasmus M. Lyngby, paramediciner, ph.d.

14:40 – 14:45 Smart training 
14:45 – 15:00  Mentale følger efter hjertestop  

– Oplægsholder følger
15:00 – 15:10 Spørgsmål og afrunding af session

Kaffe, kage og networkning
15:10 – 15:40

Anvendelse af nye præhospitale  
teknologier – En paneldebat
15:40 – 16:20 Input til debat:
  o  Konkurrent eller kollega – organisato

riske perspektiver på samspil mellem 
sundhedsprofessionelle og kunstig 
intelligens i AMK  
v. Jannie K. B. Gram, ph.d.

  o  Implementering af video  
i 112 opkald  
v. Natascha H. Bohnstedt-Pedersen, 
stud.med., forskningsårsstud.

  o  Etiske overvejelser  
v. oplægsholder følger

  Paneldebat v. repræsentanter der har 
forskellige perspektiver på brugen af de 
præhospitale teknologier

Flashtalks (3 stk.) 
16:20 – 16:40 Udvælges af indkommende abstracts

Prisuddeling
16:40 – 16:50  v. symposiets videnskabelige komité 

Afrunding
16:50 – 17:00   v. Palle Juelsgaard, lægefaglig direktør, 

Præhospitalet, Region Midtjylland
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