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03-02-2011
Gynækologi og obstetrik
Akut opstået underlivssmerter, DR 10.2 (infektion, torkveret ov.cyste, ekstrauterin graviditet)
Kraftig blødning i tidlig graviditet, DO 20.0 / DO 03.4 (truende/spontan abort)
Svær menometroragi med ledsagende anæmi, DN 92.0 / DD 62.9
Gastroenterologi og hepatologi
Øvre gastrointestinal blødning (herunder specielt ulcusblødning og blødende øsofagusvaricer)
Inkompenseret levercirrhose (herunder coma/encefalopati, ascites og subakut bakteriel peritonit)
Icterus, specielt febril icterus (herunder akut kolangit)
Akut pancreatit
Nedre gastrointestinal blødning (håndteres i samarbejde med/eller af kirurgi)
Blodig diaré (herunder akut fulminant kolit)
Diaré (akut og kronisk/håndteres i samarbejde med infektionsmedicin)
Geriatri
Den ældre kritisk syge patient, som have screenings undersøgelser således at vi finder patienten med multimorbiditet,
- delir, - polyframaci og interaktioner,- færdighedstab både cognitive og fysiske, herunder fald.
Hæmatologi
Uafklaret medicinsk patient
Infektionsmedicin
(de mindst hyppige er sat i parentes)
Sepsis
Svær sepsis
Septisk shock
Akut nedre luftvejsinfektion (f.eks.pneumoni)
Akut øvre luftvejsinfektion (f.eks. tonsillitis)
Akut CNS infektion (f.eks. meningitis, encefalitis, hjerneabsces)
Spondylodiscitis
Feber af ukendt årsag
Feber hos patienten med kendt immundefekt
Feber efter udlandsrejse (f.eks. malaria)
Akut infektiøs tarmsygdom (gstroenteritis)
Urinvejsinfektion
Akut hudinfektion (f.eks. erysipelas, nekrotiserrende fasciitis)
(Akut hepatitis)
(Borreliose)
Kardiologi
En stor gruppe af pt med brystsmerter
pt med åndenød (af formodet kardiel oprindelse)¨
pt med hjerterytmeforstyrrelser
pt med kredsløbspåvirkning
Lungemedicin**
Akut opblussen i kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
Akut forværring i astma
Kirurgi
Øvre Gastro
Akut abdomen (ukendt årsag)
Perforerert ulcus
Pancreatitis acuta (herunder kroniske med akutte komplikationer)
Cholecystitis acuta
Blødning fra øvre GI tractus ( primær endoskopi ved medicinsk gastroenterologi i Odense)
Synkestop (dysphagi, stenoser)
Komplikationer til kirurgi (blødning,abscesser, perforartioner o lign)
Nedre Gastro
Ileus (tyndtarms og colon)
Diverticulit (evt. Perforartion )
Appendicitis acuta
Intraabdominale abscesser
Perianale /pilonidale abscesser
Hernier
Nedre gastrointestinal blødning ( tumores, hæmmorider mv)
Colitis /crohn
Mamma
Mammaabscesser
Postoperativ blødning
Børn
Appendicitis acuta
Hernier
Medfødte misdannelser
Ileus
Abscesser

Urologi
Mistanke om øvre urinvejessten
Mistanke om øvre urinvejsobstruktion
Mistanke om akut urinvejsinfektion, evt. skelnen mellem mistanke om nedre og øvre UVI
Akut urinretention
Hæmaturi
Akutte skrotale smerter / Akut skrotum
Priapisme
(Paraphimosis)
Neurologi
Hovedpine : her vil det være vigtigt at kunne få CT-cerebrum hurtig helst også om natten for at udelukke hjerneblødning
Epilepsi: kræver kun sjældent akut EEG, skønnes maks.. være nødvendig 1-2 gange om år i løbet af de første 24 timer
Bevidsthedspåvirkning/ bevidstløse patienter: behov for akut CTC 24 timer døgnet rundt.
Ortopædisk kirurgi
Commotio cerebri
Fractura columnae vertebralis lumbalis
Overfladisk læsion af bug, lænd og bækken
Fractura corporis humeri
Fractura humeri, extremitas proximalis
Fractura corporis ulnae et radii
Fractura radii, extremita distalis
Fractura extremitatis distalis ulnae et radii
Contusio coxae
Contusio femoris
Fractura colli femoris
Fractura pertrochanterica femoris
Fractura subtrochanterica femoris
Fractura corporis femoris
Fractura supracondyloidea, intercondyloidea et condyli femoris
Contusio genus
Fractura patellae
Fractura partis proximalis tibiae
Fractura corporis tibiae
Fractura calcanei
Fractura tali
Fraktura både i thorax og lænd eller bækken
Fractura regionis multiplicis extremitatis superioris singularis
Fractura regionis multiplicis extremitatis inferioris singularis
Fractura extremitatis superioris bilateralis
Fractura extremitatis inferioris bilateralis
Fraktura både af arm og ben
Fraktura både i thorac, lænd eller bækken og arm eller ben
Lumbago med ischias
Lændesmerter
Nefrologi
Akut nyresvigt hos ikke kendte nyresyge: Anamnese, obj. us, lab. inklusive serologiske us., ul. nyrer (ved hydronefrose aflastning),
nyrescintigrafi, nyrebiopsi.
Akut nyresvigt hos kendte nyresyge: Lab., anlæggelse af dialyseadgangsvej, opstart af akut dialyse.
Akut nyresvigt hos nyretransplanterede: Lab., ul. af nyregraft (ved hydronefrose aflastning), graftbiopsi, evt. antirejektionsterapi.
Hypertensiv krise: Anamnese, obj. us., lab., opstart af mediciamntel beh.
Anæstesi
Bevidstløshed
Svær hypertension
Svær hypotension
Oliguri/anuri og kramper
Lungeemboli
Septisk chok
AKS

*I udvælgelsen af akutte tilstande har specialerådene haft særligt fokus på:
- At ca. 70-80% af akutte tilstande indenfor specialet er repræsenteret
- At de akutte sygdomsgrupper med størst volumen er dækket
- At de akutte sygdomsgrupper med den mest tidskritiske faktor er dækket
Listen indeholder også kritisk sygdom
**Bemærkninger:
1) Ved akut indlæggelse er udskrivningsdiagnosen ikke kendt – dette må bero på et skøn i situationen og er således behæftet med usikkerhed.
2) Diagnosen pneumoni: det er kun særligt svære pneumonier fx med abscess/empyem, som nævnes i specialeplanen for lungemedicin. Alm. pneumoni henregnes til bred
intern medicin og varetages i flere specialer og er derfor ikke medtaget her.
3) respirationsinsufficiens/dyspnø er vidtgående dækket af de valgte diagnoser.

