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Historietimen. I forrige nummer at 6inftn
var der lidt om Chr. lV, og Tordenskjold
blev ogs6 lige navnt. Her er et citat fra
"Onkel Toms Jytte" af Niels Vogel.

Tordmlkjold
Tordenskjold var dansker. Han voksede
i et lille hus i Norge, men endte sine
dage med at blive en stor mand i Dan-
mark. Farst var han fiskehandler i

Sverige, men han er dog mest kendt for
at han opfandt tandstikkerne. Han var
en lykkelig mand med en smuk kone og
dejlige bom, men han dode dog tilsidst.
Han endte med at blive slAet ihjel af en
banamand. Det eneste, man har fundet
af ham, er skelettet af en hind, men det
er ikke sikkert det er hans. den dag i

dag kan man endnu se nogle af hans
soldater hist og her. Da han endelig var
dod, opstillede man en kopi af ham i

Kabenhavn.

Beskrivelsne af vore nordiske broder-
lande fortsatter her med et citat fra "Du
er ogsA min son, BMus" af Niels Vogel.

[apland

det hajeste land i verden. det ligger et
god stykke inde i Polarcirklen, hvor dsr
hersker sne og kulde. Befolkningen
hedder skiftevis samere og lapper og er
bdde svenske og finske, ca. halvt af
hvert. De lever i det store og det hele af
rensdyrkod, som kommer fra rensdyre-
ne. Disse dyr ligner en slags ko, men i

stedet for de to horn har de et helt ge-
vind pA hovedet, som de bruger til at
fore krig med. Oprindeligrt kom de svom-
mende fra Gronland for nogle 6r siden
og slog sig ned i Lapland, hvor de for-
merede sig hurtigt, sA i dag er der lige
sA mange rener og lapper. De bor i

spidse telte af skind og ben, som kan
tages med, nAr de drager videre til den
neste campingplads. Lapperne 96r
ogsA i noget meget sparlet taj for at
holde ulvene vak, som ellers med let-
hed kan stjale en ren. Det er ogsi der-
for, at renerne samles i kampeflokke,
for sA er det helt umuligt for ulven at
valge hvad for en, den skal tage. Af
samme grund har renerne klokke om
halsen, si de hele tiden kan hore, hvor
de er. Der lever af lav og mos, og hvis
det er sm6t med det, kunne de godt
tanke sig en lille hare eller sAdan no-
get.

NAr man er si hojt mod nord, er der lyst
hele dagnet langt, om sommeren i hvert
fald. Det kaldes nordlys og sparer sa-Lapland ligger hojt mod nord; det er nok



meme for en del brandsel. Derimod mA
de bruge olie og benzin til en sneknal-
lert, for uden den ville tiden stA stille
s6dan et sted. De bruger dem til at jage
renerne, og det er ofte med livet i hAn-
den, at de mA svomme ud i de bundlose
soer for at indfange dyrene.

Om vinteren sanker polarisen sig over
laplandet, og sA mA lapperne gA i hi
sammen med deres dyr. Si fAr de rigrtig
tid til at lege med deres born, mens
mandene drikker trasprit, som de selv
har lavet.
PA en mAde mi det vare rart at vare
sA underudviklet som lappeme er, for sA
er man for eksempel fri for alt, hvad der
hedder strejker og demonstrationer og
sAdan nogle ting, der horer den moder-
ne storby til. Der er heller ingen politi,
sA de mi faktisk lave hvad de vil, Men
det hele er kun en stakkels frist, for de
store byer, s6 som Helsinki og andre,

ryller narmere og narmere, og om fA Ar
har de opslugt b6de sameme og lapper-
ne og renerne.

lndtrylr fra Tft fis tnlrml l'leaing of thr

hndlnruien firmhtion ftr Thorack lurgery

(IATI) and Thr rS Annull l'leaing 0f tlr
hndinuian hdq for fitnorporeal

Ierhnology (l01ltt0), llehinlci, finlmd.

Postgraduate course torsdag den 20.
august 1998.
Emne: Central Nervous System Conse-
quencies after Cardiopulmonary By-
pass.

Risto Roine, Helsinki:
2% stroke incident n6r hjertepatienter
behandles med CPB. Denne risiko er
nedsat til0,4o/o ved minimal invasive
cases. (Man mA vel her komme i hu, at
det ofte er en bedre patientgruppe der
kan komme i betragtning til minimal
invasive indgreb). Han mente i ovrigt at
det var bedst med et perfusionstryk pd
mellem 80- 100 mmHg.

R. G.A. Ackerstoff, Nederland:
Anbefaler transkraniel doppler for at
detektere cerebral hypoperfusion eller
emboli under CPB. Doppleren kan ikke
detektere storrelsen af embolierne.
Mikroembolier betyder kun noget,
nir/hvis der er mange af dem. Med
hensyn til disse, er "open heart" varre
end CABG. En af fordelene ved trans-
kraniel doppler er, at man vil fokusere
mere pA problemet under operationen,
og gore sig mere umage for at undg6
handelser af denne art.

Per Johnson, Sverige:
Fortalte om to anvendelige markorer for
hjerneskade, nemlig NSE og 5100 pro-
tein. Sidstnavnte er en biokemisk mar-
kor, der er bevaret hos de forskellige
arter, og kan altsi bruges til dyreforsog



sevel som i klinikken. Normalt blodflow
i hjernen er 50 ml/100 g/ min. Perma-
nent hjemeskade opstir nAr flovr,et redu-
ceres til 10 mU 1@ g/ min. 5100 niveau-
et reduceres, n6r der er brugt heparin-
coatede overflader til CPB. 5100 ni-
veauet er storst lige efter afslutning af
bypass og normalt igen efter 20 timer.
Patienter der har stroke efter CPB har
stadig forhojet 5100 efter 2 dogn.

Taku Juvonen, Finland:
Koling til 20 gt C. skal pA voksne foreg6
over 30-50 min. NAr der varmes mA
p€rfusatet ikke overstige 37 gr C. Safe
arrest er 20 min. ved 20 gr. C. Det er
vigtigt at pakke hovedet i is. Under
opvarmning skal den maksimale tem-
peraturgradient mellem nasopharyngs
og blod ikke overstige 10 gr. C. Alt dette
er med henblik pe hjerneprotektion.

Stephen Westaby, Oxford, United
Kingdom:
Nervrr advances in mechanical circulatory
support. :

Han fortalte om Jarvic, Novacor og TCl.
De havde flere og flere pA circulatory
support med henblik p6 bridge to reco-
very. Bl.a. fortalte han om iscamiske
cardiomyopatier og virale myocarditer,
hvor de havdestor succes. Et af de store
problemer er fortsat, at der opstar infek-
tion omkring drivelines. Disse gAr nor-
malt ud igennem huden et sted pA abdo-
men. En af grundene er, at nAr patien-
terne f6r det bedre og bliver de mere
mobile og der er herved storre uro ved
indstiksstedet. Man havde fundet ud af
at folk med ventiler i hovedet ikke havde
dette problem, idet ventileme er fikseret
til kraniet. Herefter havde man lavet
nogle forsog med fdr, med henblik p6 at
drivelines bliver fikseret pi skalpen i

stedet for p6 abdomen. Desuden fortalte

han, at man havde erfaring for at orga-
nismet udmarket tSler pulslast flow
gennem langere tid. Det viste sig at alle
organer har det udmarket selv efter 4-5
uger. En implanterbar centrifugal pump
AB 180 har vist dette.

Seppo H0ppala, Finland:
Alpha-stat er mest anvendt til mild hy-
pothermi, og pH-stat forbedrer hjerneaf-
kolingen i nedkolingsfasen ved dyb
hyperthermi, ved opvarmning var alpha-
stat igen bedst.

Urban Ldnn, Sverige. (tidliger perfusio-
nisl, nuvarende kirurg der har
"doktoreret" pi hamopumpen:
Hemopumpen er god til:
1) dArlig LV-funktion for kirurgi
2) "Failed PTCA"
3) "Fast track"

Ludvig von Segesser, Schweitz:
Lavede en gennemgang af de forskellig
coatninger der findes pA markedet i dag.
Bl.a. Duraflo, Carmeda, SMArt, Fosfat-
coatning (Dideco, afprovet af Philip de
Somer i Belgien). Han lagde vagt p6 at
coatnings ikke loser alle problemer,
men er et skridt i den rigtige retninger.
Fortalte desuden om, at man for enhver
pris skal undgA at give protamin under
brug af de heparincoatede produkter, da
det klistre til overfladen og gor den
uvirksom og koagel-fremkaldende.

Fredag den 21. og lordag den22. au-
gust:
Free papers:
Kjersin Bjork, Sverige.
Gennengik en caserepport om en pati-
ent der havde truende ganggran i benet
pga embolus i poplitea. Man laved limb-
perfusion med Actilyse, hvorved patien-
ten genvandt circulationen i benet. De



foreslir at behandlingen m6ske er bed-
re end konventionelle behandlinger. I

hvert fald er det jo et nyt omride for
perfusionister.

Lena Lindholm, Sverige
Fortalte at oxgeneringen af hepar for-
bedres ved at give insulin infusioner
under CPB.

Staffan Svennmarker, Sverige:
Havde lavet en undersogelse af 3216 ! ! !

patienters neurologiske udkomme for at
finde ud af, hvordan preoperativ status
influerede p6 risiko for neuro skader. I

materialet var hyppigheden af focal
injury pi 2-5o/o, fatal cerebral injury <0-
106, diffus injury >5006.

Han fandt at alder, aorta calcification,
diabetes, ikke-CABG cases, NYHA, re-
do, cardiac failure og hypertension alle
havde vasentlig indflydelse. Af disse
var alder, aortic wall calcification og
diabetes de varste. De forskellig grup-
per var envidere delt ind i svarhedsgra-
der. Pr+score kan bruges til at forudsi-
ge sandsynligheden for problemer, samt
bevirke at man tager visse forholdsreg-
ler.
Staffan vandt helt fortjent perfusionist-
prisen pd 2000 $.

Christer Tir6n, Sverige:
Fortalte om deres forste erfaringer med
VAVD: Man skal forsoge at undg6 at
vaggen i vena cava eller hojre atrium
bliver suget med ind i hulleme i kanylen.
Dette kan blokere kanylen og give et
ukontrolleret negativt tryk, og luft kan
herved trange ind i perfusionskredsls-
bet. For at undgA dette skal man bruge
en kanyle med mange huller, undg6 at
den kinker mod vaggen og desuden
undg6 at satte vacuum pA kanyler der
er dimensioner€de til at kunne dranere

uden vaccuum. Desuden skal cardioto-
mireservoiret have en saftyvalve der
udlsses ved negativt tryk pA 100 mmHg.
De fandt at venousretum kunne forbed-
res fra f.eks 1,5 l/min til 3 l/min ved at
suge.

Christer var meget interesseret i at h6re
n@rmere om Polystans 'magic boks'
der holder et konstant vacuum pi 20
mmHg ved hjalp af en balg der hele
tiden registrere det negative tryk og
derefter regulere det anforte s6 det
passer. Denne kasse yder helt sikkert
en stor sikkerhed. Det er imidlertid end-
nu kun Karin p6 Hamlet der har en pro-
totype af den.

Jacob Stoltze, Polystan:
Havde testet forskellige oxygenatorer og
heat-exchange-fibre med henblik pA
opbygning af statisk elektricitet n6r der
anvendtes forskellige pumper og slan-
getyper. Den mest kritiske kombination
var PVC pumpeslange i en rullepumpe
anvendt pi en Maxima orygenator med
fibervarmeveksler. Der var lavet en
illustrativ video der viste, hvordan der
sprang en gnist der bevirkede, at der
kom et lille hul i varmeveksleren, og det
blAfarvede vand fra heater-cooleren sas
tydeligt pa blodsiden i oxygenatoren.
Der blev tydeligt gjort opmarksomt pA,

at industrien nu var opmarksomme pA
problemet og at det var nemt lost med et
stykke guldtrAd isat varmeveksleren.
Der var ingen problemer n6r der an-
vendtes silikoneslange i pumpehuset.

Thore Pedersen, Norge:
Havde 2 prasentationer vedrarende
perfusionsudstyrs bubbelhandling. Bl.a
havde han testet 5 forskellige pumper.
Centrifugalpumperne var bedst til at
fjerne bobler fra kredslobet, helt op til



600/o dl tilforte bobler blev flernet.
Bobleme blev tilfsrt med en bobbel
oxygenator. Jeg fik ikke helt fat i hvad
der blev af dem.
Desuden anfsrte han, at han havde
testet et kedslob bestiende af Medtro-
nic Forte oxygenator, Forte cardiotomi
reservoir og BP-80 Bio-Medicus centri-
fugalpumpe. Dette system brugt samlet
skulle have en maksimal bubbelhand-
ling effekt.

Undertegnede havde selv en prasenta-
tion circulatorisk assist devices i inter-
vontionel kardiologi. Det drejer sig om
IABP efter akut PTCA hos patienter der
har haft et AMI opst6et <6 timer efter
ankomsten til hospitalet, dels om lABp
til patienter der har post-AMl VSD, som
stabiliseres mens de frenter operation,
og endelig Cardio Pulmonary Support
(en form for ECMO) der lagges mens
inoperable patienter fir foretaget PTCA.

Ovenstiende var de papers der gjorde
stsrst indtryk. Der var naturligvis mange
andre fine prasentationer, men her
henvises der til abstractbogen.

PA udstillingen var det der gjorde storst
indtryk pA mig et nyt pumpemodul fra
Medtronic det var beregnet til blodkar-
dioplegi. Dot var virkeligt smart. Det
havde en dobbeltpumpe med indbygget
bobbeldetektor, indbygget trykmoni-
torering, blandingssystem, computeren
angav hvor meget der i alt var indgivet,
hvomir der sidst var givet, hvor hurtigrt
der blev indgivet ojeblikkeligt, hvilken
koncentration der blev brugt. Det hele
kunne kobles sammen med en sprojte-
pumpe som kunne bruges, hvis man
ikke snskede at have cardioplegi solu-
tions. Jeg talte med en amerikansk
perfusionist fra Wien der havde prove-

ksrt det for Medtronic, og hun var ikke i
tvivl om, hvis de skulle ud og kobe nyt,
sA blev det helt sikkert det system.

Desuden havde 3M deres nye he-
ater/cooler med pA udstilling. Der kan
korer pi to systemer s6 man ikke behs-
ver en anden heater/cooler pA stuen til
blodkardioplegi. Sd begynder opsattet
at se helt smart ud.

Stdckert havde en ny? hjertelungema-
skine med der var meget kompakt og
meget velegnet til ergonomisk konekt
arbejdsstilling. Den var formet som en
halvcirkel, si orygenator kunne hange
i midten. Det s6 meget fikst ud.

Som gast ved Polystan fik vi nogle
meget fine oplevelser. Dels var sejlturen
fra Stockholm til Helsinki ubeskrivelig
smuk de forste mange timer. Vi blev
godt bespist og havde senere mulighed
for dans og kasino. Desuden havde vi
en ubeskrivelig morsom oplevelse lor-
dag, hvor vi var i finsk badstue med
tilhsrende kolde bade og ol og efterfol-
gende buffet. Det vil vi sent glemmel

Kongressen havde sorget for et fint
anangement til get-together. Vi blev
sejlet ud gA en a med en fastning og
blev bespist med helstegt okse. Des-
vare var vejret ikke med os. De fleste
af os fros bravt.
Desuden var der galla-middag i tango-
ens tegn, med sorte duge og eksotisk
udkladte tjenere.
Alt i alt en rigtig fin tur.

Pavytra RH, Bente fra Gentofte og Karin
fra Hamlet onsker at komme p6 visit hos
os i narmeste fremtid.

Ellis Moller og Pia Hughes, SKS.



Den 13 november var der for anden
gang dimission fra Den Danske Perfu-
sionistskole. Der var 11 stk. der, som
hold nr. 2 blev fardige. De var fordelt
pA 3 nordmand, 1 svensker og resten
danskere, hvoraf de 3 var seniorer. Det
var meget fine foredrag og postere, si
der er nu virkelig noget at leve op til for
hold 3, som nu er udnavnt til "Det Kriti-
ske Hold"!!!

Jeg hAber der er flere der har lyst til at
skrive et lille indlag til 6inffi om hvad
deres projekter gik ud pt, s6 vi alle kan
lare af det.

Det er ikke meget vi andre har hart til,
hvordan det var at gA pi skolen, bortset
fra Trines meget flittige indlag om hvor-
dan det var at starte og at vente (meget)
lange pA at skolen skulle starte.

Nu er redaktoren startet, og jeg mA sige
vi larer mangt og meget. Lattermuskler-
ne bliver flittigt rort da det absolut ikke
er kedeligt at vare i skole, men det er
vist ogsA klassens sammensatning der
bidrager til dette.

Bl.a. har vi lart om arterielle venereser-
voirs og cirkulationspumper.

I matenatiktimen kunne man hore tsl-
gende bemarkning:
"Hvordan regner man med negativ tid?"
Svaret kom promte fra forste rakke: ',
Har du aldrig haft minusdage!"

Da vi skulle tegne diverse grafer var
Jorgens "sildeben" sA sm6, at de straks
blev dobt "ansjosben".

"Hvad gor man n6r potensen er nevativ
og den medbragte lommeregner ikke
kan oplofte noget?"

"Hvad er eksponentialfunktioner?"
"Kaniner"

I hamodynamiktimen harte vi et nyt
begreb: Wall Street Stress.

De endokrine kitler blev ogs6 repeteret
til den fsrste eksamen.

Jo, jo vi n6r vidt omkring.

Vi havde ogs6 at fag der hed Hygiejne,
men udbyttet af undervisningen var vi
alle enige om ikke var stort, m6ske er
der lidt lardom at hente fra bogen
Sundhedslare fra 1969 af Knud Barfod
og Holger Buch.

Hudpleje. Handerne skal vaskes flere
gange daglig, bl.a. altid fsr mAltiderne
og efter at man har varet pd toilettet.
Mindst een gang om ugen bor man
skifte undertoj. Uldne stoffer har det
fortrin for bomuld o.a. stoffer, at de kan
bevare porositeten, selv om de bliver
v6de af sved.

Hdret. Mellen hirene kan ikke alene
stov og snavs blive hangende, men
afskalninger tra overhudens hornlag er
tilbojelig til at klabe sammen meO
h6rets fedtstof. H6ret bor daglig barstes
grundigt igennem, dels af hensyn til
renligheden og dels for at befordre en
livligere blodtilstramning til hArroddrene.
For at holde hovedbunden ren mA man
mindst een gang om mineden vaske
hAret grundigt; helst bor det gores hver
14. dag. Det er gavnligt, om man umid,
delbart efter h6rvask kan fA hovedbun-
den indgnedet ("masseret,') med fortyn-



det spiritus og fA hAret torret. Mangler
haret fedtstof, bsr man indgnide det
med lidt olie (f.eks. brillantine).

Ovenst6ende afviger ikke meget fra
hvad P. Panum skrev i 1904 i sin lage-
bog.
Skaldethed hos mange Mand er bevi-
selig opstaaet ved daglig Hovedvask-
ning, ligesom Sabevask kan foranledi-
ge en Forandring af Haarets Farve, ved
Brugen af alkaliske Saber bliver den f.
Eks. let rodblond.
Man bor indskranke sig til een gang om
Ugen at foretage en Sabevaskning af
Hovedbunden med en neutral Sabe og
derefier tone Haaret meget omhyggeligt
for slutteligen at fieme Saben ved Af-
gnidning med spirituase Midler, saasom
ftansk Brandevin. Vaskningen bsr helst
ske om Aftenen. Har Haaret derefter
Tilbojeligh€d til at blive tort og skort,
bor det indgnides i dyrisk Fedt, saasom
Oksemarv eller Svinefedt.

...$..'-----
Scansects generalseketar, Steinar
Lien, opfordrer Dansects medlemmer til
at overveje et "emne" til generalsekre-
tarposten for de naste 2 Ar. Der er
valg i august pA kongressen der afhol-
des iAalborg 1999.

---------..-"-<...$...-----
PA opfordring har jeg nu tilfojet en fir-
maliste. De der onsker at vare med pA
den bedes give besked til mig. lndlag
modtages ogsA fra firmaer.

UGTNS GRI'I{

DENNE ARSTID

Solskinnet spinder sit solgule spind
i bogenes lysgronne hang.

Jeg kender den sommerligt duftende vind
og fuglenes smeltende sang.
Men jeg sagtncr besindigt min gang.

For der vigner en underlig tvivl i mit sind:
er jeg mon gaet vild - er jeg vandret ind

icn lad relandssang.

f?"-+- L/4;^-



Perfusionsafsnit, 9. sal
Aalborg Sygehus Syd
Hobrovej 18-22
Postbox 365
DK - 9100 Aalborg
Tlf.: 99 321111, tok. 29TT
e+nail : perfu sion@hotmail.dk

T-Perfusion
Skejby Sygehus
Brenstrupglrdsvej
DK - 8200 Arhus N
Tlf.: 89 49 54 98
e*nail: skejkeb@au.dk

Perfusionisterne
Odense Sygehus
Sdr. Boulevard 29
DK - 5000 Odense G
Tlf.: 65 41 17 74
e-rnail : Perfusion.afd.T@Ou H.dk

Afd. RT 3O4l - perfusionen
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK - 2100 Kobenhavn A
Tlf.: 35 45 30 70
e+nail:

Afd. R
KAS Gentofte
Niels Andersens Vej 65
DK - 2900 Hellerup
Tlf.: 39 77 38 09
email:

Perfusionsafd.
Varde Hjertecenter
Friisvadvej 35
DK - 6800 Varde
Trf.:
e+nail:

Perfusioneafd.
Privathospitalet Hamlet A/S
H.V. Nyholmsvej 2i
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 17 04 00
e-rnail:

6iraffen
Pia Sprogoe
T-Perfusion
Skejby Sygehus
Brendstrupglrdsvej
DK - 8200 Arhus N
Tlf.: 89 49 54 9S
e+nail : Sprogoe@post6.tele.dk



tirmalirn:

3M
Henrik Lasthein
hlasthein@mmm.com

Gambro
Susanne Mariengaard
SM@Gambro.dk

ACHTUNGI

ALLES TOURISTEN UND NON.TECHNISCHEN LOOKEN PEEPERS!

Das Machine is nichl f0r gefingerpoken und mittengrabben,

oderwise is easy schnappen der sp.ingengewerk, browenrusen und poppencorken

mit spitzenparken.

Der machine is diggen by experten onry. rs nicht fiir geverken by das Dumkopren.

Das Rubbernecken sightseenen keepen das cottonpick"n t 
"rrd! 

in das pockers.

So relaxen und watchen das Blinkcnlights
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