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Uofficielt referat fra mode i
European Eoard of

Cardiovascular
Perfrr,sion

Luzern, 12. februar 2OO0

Nye folk ved roret: Reg Hobbs (UK), der
har varet generalsekretar gennem 10 5r,
onskede ikke at opstille for genvalg. Han
har ydet et kampe stykke arbejde for at fA
denne organisation op og st6 og for at fA
det til at glide, og blev takket med gaver og
klapsalver.
Kirk Graves, tidligere sekretar i Certifica-
tion Sub-committe, blev valgt til ny general-
sekretar. Kirk Graves er amerikansk fadt,
men har varet bosat i Schueiz i mere end
20 6r. Kirk Graves blev enstemmigt valgt.
Desuden blev der valgt ny kasserer. Eddy
Vandezande (Belgien) gik af og blev er-
stattet af den britiske delegerede (desvar-
re er hans navn ikke kommet med i mine
noter). Endelig bl€v det besluttet at chair-
man prof. Ludwig von Segesser stopper
om et Ar og bliver erstattet af prof. Dietricfi
Bimbaum (Regensburg Tyskland). Det vil
sige, at mange af de gamle frontkampere
stopper nu og overlader posterne til nye
krafter.

Intenet adgang v. Peter Segers
(Belgien): EBCP er nu p6 nettet pA
adressen: www.EBcP.org. Peter har la-
vet hjemmesiden og blev udnavnt til
vwbmaster. Det vil sige, at han skal ved-
ligeholde siden, og sorge for at sub-
committees fAr opdateret og justeret deres
sider, ligesom de delegerede fra de
forskellige lande skal kunne findes p6
siden. Der kan etableres links til de natio-
nale societies der har en hjemmeside. Her
vil man f.eks. kunne finde oplysninger om
nationale moder. Det bliver mAske senere
aktuelt at lave en liste over EBCPcertifice-

rede, efter man har indhentet tilladelse fra
de berorte parter.

Rapport fra joint sub-committee v.
Judith Horisberger (Schweiz): Komi-
teen skal revidere de dokumenter der er
udgiet fra EBCP, bl.a. skal definitionen af
'perfusion' og'perfusionist' laves om, si de
kommer til at passe bedre til de nye mere
brede stillinger, som perfusionister kom-
mer til at beklade fremover.

Accreditation Sufcommittee v.
Filip De Somer (Belgien): Denne ko-
mite arbejder med at f6 uddannelsesste-
derne bragt op p6 en ensartet acceptabel
standard. Man har i komiteen besogt Lau-
sanne som det forste sted, og har planlagt
seks besog i det kommende 6r. Uddan-
nelsesstederne skal udfylde et selwurde-
rings skema, der bliver et besog, og heref-
ter bliver der udfardiget en rapport om
uddannelsesstedet. Der bliver udfardiget
en mangelliste, som skal udbedres til nas-
te gang, der ansages om akkeditering.
Akkreditering alf et uddannelsessted
g@lder for 5 6r. Prisen er 8500. De
klinikker der sender deres elever p6 skolen
(affilierede centre), skal betale €100 (dvs.
nAr en student starter pA skolen, skal der
betales). Skolen er ansvarlig for at klinik-
kerne opfylder nogle bestemte krav (f.eks.
skal der vare kontaktp€rsoner til ridighed
for den studerende). Herefter fAr skolen en
godkendelse. 42 skoler har i EBCP's sam-
lede tid bedt om akkred-tering.

Certification Sub-committee v. Kirk
Qraves (Schweiz): Denne komite arbej-
der med eksamen, certificering og recertifi-
cering. 1999 eksamen gik godt. Der var 51
der sogte om at gA til eksamen, 49 gik til
eksamen, 43 bestod og 6 bestod ikke
(12Vo). 600/0 af sporgsmAlene skal vare
besvaret korrekt for at best6.
De delegerede sender hvert 61 10 nye



sporgsmel. De skal vare udfardiget med
referencer til korrekte besvarelser. Pe
langere sigt vil det mAske komme pA tale
at bytte sporgsm6l med Amsect, og pa
denne m6de vil de to eksamner v@re sam-
menlignelige.
Der skal ansoges om at gA til 2000
eksamen inden 30. juni d.6. Anssgnings-
skemaer skal rekvireres hos generalsekre-
teren. I Arskal ansogeme medsende loka-
le logboger, de skal have bestAet eksamen
fra et akkrediteret uddannelsessted og de
skal have kort 100 selvstandige perfusio-
ner. Desuden skal chefperfusionisten
godtgore, at ansogeren har bestAet en
praktiskeksamen pA egen klinik(se senere
afsnit). Bestod man ikke sidste 6r, 96r man
til eksamen pi sidste Ars betingelser, og
der skal ikke betales igen. Der skal dog
indsendes et nyt ansogningsskema. Prisen
for at gA til EBCP eksamen er 8100. EBCP
certifikatet galder i 3 ir, hvorefter det kan
fornyes, hvis ansogeren kan dokumenter-
er, at have samlet et bestemt antal point,
(efter et system sendt ud til centrene tidli-
gere pA Aret).
Der er udfardiget EBCP logbager, som
man beder dette 6rs ansogere om at
begynde at bruge, og at medsende nAr der
ansoges om at gi til eksamen (fremsendes
snarest). Dette er for at fA bogeme afpro-
vet og kendt pA klinikkerne. De indeholder
desuden en selvstandig del forbeholdt
videreuddannelse, som kan anvendes til at
doku-mentere indsamlede point. Bageme
sendes snarest ud til de klinikker, der har
haft studerende pi Den Danske Perfu-
sionistskole.
Vedrorende den praktiske eksamination:
Dansect skal udpege en rakke personer,
som kan/skal bist6 ved praktiske eksam-
ner pA klinikkerne, disse skal selv vare
EBCPcertificerede. Ghefterfusionisten og
en af de udpegede personer, tilrettelagger
en praktisk eksamen og udfardiger en
dokumentation p6 bestAet prove. Dette
dokument skal medsendes ved ansogning

om at gA til EBCP-eksamen.
642 sogte recertifikation. Ca. 5O o/a at
Europas perfusionister er EBCPcertifice-
rede. Det absolutte successkriterie for
EBCP blev sat til 80%.
I Ar 2002 skal der ansoges om recerti-
ficering naste gang, Herefter bliver det
hvert 6r i et mere glidende forlob. Det kan
stadig lade sig gore at recertificer, hvis
man ikke skulle have fAet sogt.

Som I miske ved, er de officielle referater
fra EBCP moderne konfidentielle, og de
m6 ikke offentliggares. Derfor laver hver
delegeret et referat der afspejler egen
opfattelse af modet, som senere vil kunne
sammenholdes med de officielle modere-
ferater. Er der store misforstAelser, viljeg
senere udende et rettelsesark.

Februar 2000,
Pia Hughes.

Adressen pA den nye generalsekretar:
Mr. Kirk Graves
Gardiovascular Perfusion F€ps
Univercity Hospital
8091 Ziirich
Schweiz

Denne udgave af QIRAIICN bliver kort, og
afsluttes med lidt historie om danskerne.
Pd snarlig gensyn i Arhus til Dansect irs-
modet.

Deadline pe naste nummer er
ultimo april 2000.
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DANSKERNfi,
Der bor fem millioner danskere i verden.
De fleste har en lys hud med bl6 ajne og
almindeligt h6r. Som regel er danskerne
flinke mennesker, der er gode ved deres
bsm. Dog er nogen for tykke, og andre
drikker for meget, og somme tider horer
man om, at der er beg6et et mord i avisen,
men det galder ikke ret mange. Selv om
nogen er soldater, har vi ikke let til krig, og
selv om nogen strejker og r6ber hajt, sA
mener de det ikke si galt alligevel.
Danskerne elsker godt vejr og fred, og det
er de parat til at do for.

FLJTgf,T
Det danske flag er en rod dug, hvor der er
syet to hvide kors p6, et p6 hver side. Det
faldt ned ovre i Rusland, hvor danskerne
var pi besog. De tog flaget med hjem og
hejste det op i en flagstang. Det fik navnet
Dannebrog, og det bruges mest om
sondagen i kolonihaver og ved andre
festlige lejligheder. Derudover har vi et
spidsflag, men det er vigtigrt, at det hejses
sA hojt op, at det ikke rorer jorden. Klokken
otte om aftenen skal flaget stryges, inden
det lagges pant sammen. Er flaget pA
halv stang, begder det, at nogen snart skal
da.

IJLNDtrT
Landet bestAr af en halva og sA utallige
aer, hvoraf de storste er Gronland og
Sjalland. Alt andet er vand. Bomholm er
en o helt for sig selv. Den er halvt svensk
og halvt dansk og lever af sild og ronne-
bar. Pd gamle landkort kan man se at
Danmark harandret sig meget indtil idag.
Dengang var landet tyk og kluntet med kun
fd byer, mens vi nu har bide Grenen og
Djursland, og sA har det hele f6et en meget

sundere farve. Danmark er et gront land
med rode byer og mange bakker hist og
her. Det skyldes de store moraner, der
kom glidende under istiden. Man siger, at
det ikke er mange lande, der har sA pan
en udsigt de fleste steder.
Fsr i tiden var alt hede, men den er de
fleste steder andret til skov og krat ved
hjalp af en mand ved navn Dalgas. Hans
motto var: Tab og vind med samme sind,
og den dag i dag stAr det som noget hele
den danske ungdom kan have gavn af. PA
grund af hans indsats for landet blev han
hardet af dronningen med et kors.

BYtr,R
Danmark har 6n stor by samt flere hun-
drede mindre. De byer, der ligger pA landet
hedder landsbyer, mens de byer, der ligger
uden for landet, er starre og har navne,
man kender. Nogle byer er kun fra et af
attenhundredetallene, mens en by som
Kobenhavn altid har varet der. Husene i

byerne har ogsi en meget forskellig alder.
Fra aldre tid har man ubeskrivelige huse,
som er tusind 6r gamle, og andre er kun et
halv 6r gamle; det veksler meget. De fleste
byer har hver sin kirke, og her findes to
slags. De gotiske stammer fra middel-
alderen, mens de romantiske mest bruges
til bryllup. Pd Bornholm er kirkerne runde,
og ellers er RundetAm og GEsetirnet det
mest runde vi har. lmellem stationsbyerne
tegner jembanen sit tydelige spor. Lige
siden 1767 har denne form for trafik kon-
kurreret med biler og cykler. Der findes
ogs6 motorveje og herudover en del
sidegader.



Perfusionsafsnit
Aalborg Sygehus Syd
Hobrovej 18-22
Postbox 365
DK - 9100 Aalborg
Tlf.: 99 32 11 11,1ok 2977
e+nail : perfusion@hotmail.com

T-Perfusion
Skejby Sygehus
Brenstrupglrdsvej
DK - 82m Arhus N
Tlf,: 89 49 54 98
e-mail: skeikeb@au.dk

Perfusionisteme
Odense Sygehus
$dr. Boulevard 29
DK - 5000 Odense C
Tlf.: 65 41 17 74
e+nail : perfus ion.afd_t@ou h. dk

Afd. RT 3043
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK - 2100 Kobenhavn O
Tlf.: 35 45 30 70
e<nail: 06172@rh.dk

Afd. R
KAS Gentofte
Niels Andersens Vej 65
DK - 2900 Hellerup
Tlf.: 3977 38 09
e-mail:
Bekro@qentoftehosp. kbhamt

Perfusionsafd.
Varde Hjertecenter
Friisvadvej 35
DK - 6800 Varde
Tlf.: 76 95 01 00
e*nail : rerfusion-hcv@909mail.dk

Perfusionsafd.
Privathospitalet Hamlet A/S
H.V. Nyholmsvej 2l
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 17 04 00
e+nail:

qrR FFCN
Pia Sprogoe
T-Perfusion
Skejby Sygehus
BrendstrupgArdsvej
DK - 8200 Artrus N
Ttf.: 89 49 54 98
e-mail : sproqoe@postG.tele.dk
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Terumo CVS
Henrik Lasthein
he nri k. laslhei n@tq{gr-n q-e urope. com-

Sorin Biomedica
Flemming Aaberg
flemm i { qea berq@sq.ri n..dh

Polystan
Rolf Ulrik
rolf.ulrik@oolvstan.dk
Udviklingsafdelingen
lechmaik0oofustan.dt

Medtronic-ViCare
Henrik Briicker Larsen
he nrik. larsen@medtron ic.com

Vingmed
Tom Ghristensen
TC@vinumed.dk


