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.SA er sommeren vel overst6et og alle
har forhAbentlig hafi en god ferie, og
rigelig med tid til at studere stiernebille-
del Giraffen. Det granser bl. a. til den
Sfore og den Lille Bjarn.

Med sommeren folger ogsA varmt vejr,
og sA skal torsten jo slukkes (eller per-
fusionisten primes). Dermed er vi kom-
met til en anden kar giraf, nemlig den
adle bryg der fremstilles pA Albani
bryggerieme. Det er et bryggeri i Oden-
se (grundlagt 1859) og forenet i 1933
med bryggerierne Odense (grundlagt
1876) og S/ofsbryggenef (grundlagt
1855). Den rejsende redaktor kan des.
uden meddele, at man ikongeriget hojt
mod nord og langt udenfor EU pA Vin-
monopolet kan erhverve sig foromtalte
bryg for 31 Nkr! Har man haft rAd til at
kobe et par stykker af dem, skulle man
ikke have de store problemer med at
udtale navnet pA norsk, da det er sjiraff.
skar!
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6iffit udsendes, men girafudsendelse er
en helt anden sag. Det er en helaftens-
udsendelse i radio omkring 6t emne!

Opskiften pi en giraf er ligetil med den

lange hals og de fire ben; det er straks
varre, nAr man skal tegne et egern! -
som til gengald er meget nemmere at fA
ned igryden.
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Nu vi er ved det kare dyr, si modager
jeg meget gerne forslag til et logo, og
dBt skal selvfolgelig forestille en giraf af
en eller anden slags. Lad fantasien rul-
le, og send dit forslag til mig. Her er et
aspirant forslag fra SKS med venlig
hilsen Anne: okt
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PA reolhylden hos min gamle mormor
stod engang en gammel lagebog skre-
vet af P. Panum anno 1904. Af denne
bog kan man lare mangt og rneget.
Bl.a. om motion: "Cykling er, trods alt,
hvad der er sagt og skrevet, en sund
Bevagelsesform, naar den drives paa
en fornuftig Maade, saavel for Mend
som for Kvinder. Hastigheden skal vare
ensartet, ikke overskride 2 Mil iTimen,



og ved daglig Anvendelse maa Vejlang-
den ikke overstigg 4-5 Mil. Paakladnin-
gen skal refte sig efier Vejr og Aarstid.
Om vinteren skal Bryst og Ryg dakkes
med Flonel og i Blastvejr med Avispa-
pir. Man vogte sig for Bakker; hvis man
bliverbrpustet, bor man stige af Maski-
nen. Bicyklen er ikke blot et godt Befor-
dringsmiddel for den opvoksende Ung-
dom, idet Bieykleryfteren variner sig til
at fafte en rask Beslutning og at klarc
sig i vanskelige Situatione/'.

M6ske skulle man overveje at pAmon-
tere HLM en "sengecykel" for at optree-
ne perfu sionietens reaktionsevner?
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European Board of Cardiovascular
Perft.pion (EB) har lavet en opgorelse
over, hvilke lande der har sogt om
Grandperson C lause certifi cering:

Land Udstedte olo

certifikater

Tilperfusionister udenfior Europa er der
udstedt certifi cering til :

Australien
Ganada
Kroatien
Czec republik
New Zealand
SaudiArabien
USA
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Sporgsm6lene til den multiple choice
test, for de perfusionister der ikke fik
sogt om EB's certificering i forste om-
gang, er nu oversat til vort modersmAl.
Jeg mener, at der pA Arsmadet i Rorvig
blev sagt, at sporgsmAlene ville vare
lette. SA siger jeg ellers tak! Jeg ved
ikke, hvordan og hvem der har haft
indflydelse pA sporgsmAlene, men for
os, der kun har en begranset teoretisk
uddannelse, er det sA absolut ikke al-
men viden, der bliver spurgt om, og
meget af det er, set med mine ojne,
heller ikke perfusionsrelevant. Det er
selvfolgelig for sent at protestere nu,
men ved en anden lejlighed skulle de,
der er valgt til at reprasentere landet, i

bemeldte komite mAske vare lidt mere
opmarksomme.

I maj mAned sendte DANSECT'S be-
styrelse et brev til Generalsekretaren
for SCANSECT, for at hore, hvad der
rorle sig i foreningen. Der aker ikke si
meget pA nuverende tidspunkt, og der
er heller intet nyt fra generafforsamlin-
gen p6 lsland. Se dog nedenstAend. Det
er Danmark, der har formandskabet
frem til Arsskiftet, og Per-Axel Karlson
har overtaget posten efter Charlotte
Dehnke, der har orlov fra sin stilling pi
RH. Per-Axel er dog nu flyttet tilbage til

Ostrig
Belgien
Danmark
Finland
Frankig
Tyskland
Grakenland
lsland
lrland
Italien
Luxemborg
Holland
Norge
Portugal
Spanien
Sverige
Schunitz
England

3s
86
33
72
250
350
36
2
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193
2
89
29
26
140
56
#
262

25
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25
36
20
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66
76
50
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70
88
50
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50
67
86
38
90
91
74
48
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Total 1727 sn 57



Sverige, men fortsatter som General-
sekretar 6ret ud. Efter Arsskiftet ned-
sattes nye komiteer med nye folk.
Vi vil s6 vende tilbage til sporgsm6let
om, hvad der foregAr nAr det foregAr.

.HdrT.D
DANSECTS formand Pia Hughes deltog
i korgreesen og generatforsamlingen pA
lsland, og hun bringer falgende indlag:

Der er i Danmark opstAet en speciel
situation vedrorende SCANSECT. Ar-
hus, der som bekendt har formandska-
bet i DANSECT, er i den situation, at 3
d 4 bestyrelsesmedlemmer ikke er
SCANSECTautorisere&, deriblandt for-
marden. Vi har bedt autorisationskomi-
teen i SCAhISECT om at dispensere fra
regleme, men dette er ikke imodekom-
met.
Da DAIISECTS formand normalt sidder
i bestyrelsen i SCANSECT, er vi i Dan-
mark nu i den specielle situation, at
DAIISECT ikke har et bestyrelsesmed-
lem i SCANSECT. Denne situation er
selvfolgelig uheldig, men vi har ikke set
os i stand til at lose den.
Dog er der lys forude, idet seniorperfu-
sionisterne pa Skejby planlagger at
tage eksamen til EB certificering i no-
vember, sA naste Ar til generalforsam-
lingen i SCANSECT skulle der geme
vare orden i sagerne igen.

Med venlig hilsen Pia Hughes.
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Hans Nygaard er nu ansat som forstan-
der for Den Danske Perfusionistskole
pr. 119 '96. Han er svagstromsingenior
af uddannelse, og har siden suppleret
sin uddannelse med 1. del af anatomi &
fysiologi pA A,rhus Universitet. Han har
ogsa arbejdet i Harnodynamikgruppen

pA Herte-, lunge-, karkirurgisk afd. pd
Skejby Sygehus. I '94 blev han dr. med.
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Lidt fagligt skal der ogsA vare sA derfor
kommer der et lille citat fra : "De to fsr-
ste mennesker pi Jorden var Hans og
Grete".
Blodet lober rundt i kroppen i nogle
Arer. NAr der er hojvande, sA bloder
man. Putsen er en slags anden blod,
der lober i en pulsAre. Knakker den, er
man dsd. Koppen er inddelt i blodArer
og vandArer. Blodet gAr til hjertet og
vandet til ajnene, n6r man er ked af det.
NAr blodet kommer til lungerne, bliver
det luftet godt, inden det pA ny tager en
tur i kredslobet. Det vigtigste blodlege-
me i kroppen er hjertet; det er det de
fleste mennesker dsr af. Det hjalper
dog, hvis man hver dag lober frem og
tilbage.

For jer girafenthusiaster, som ikke vandt
en lslandstur i denne ombaring, viljeg
fortalle lidt om min prasentation pA
Scansect-kongressen:
On-line venesaturationsmAling er en
dejlig ting. Men det er jo dyrt, fordi man
skal bruge (=kobe) de til apparaterne
indrettede cuvetter.
Vi har tidligere brugt O)ffSATen fra
Baxter, og var ganske tilftedse med den,
fordiden sA nem at hAndtere, og syntes
at vare til at stole p6.
M ivarksatte sA iefterAret et lille studie,
hvis formil var dels at undersage O)ff-
SAT'ens pAlidelighed sammenlignet
med vores ABL 610, dels at finde ud af,
om man kunne mAle direkte pA slangen
uden at bruge den anbefalede cuvefte.
Resultateme kan kort sammenfattes til,
at man inden for det normale fysiologi-
ske m6leomrAde for veneblod (50€5%



saturation) fint kan mAle direkte, sAfremt
det foregAr pA en gennemsigtlg %"
PVC-slange. NAr saturationeme bliver
meget larre, (500,6 og derunder), skal der
dog bruges cuvefte for at opnA pAlideli-
ge resultater. Der var ikke forskel i mA-
lingerne med lav (24%) og hoj (50%)
hamatokit.
Firmaet var ikke specielt vilde med
undersogelsen, men vi andre syntes,
det var meget sjovt!

Mange hilsener Louise fra Skejby.
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Sole har endnu ikke fAet behandlet de
data, han har fAet samlet ind angAende
arbejdsgener, sA der foreligger derfor
intet indlag fra ham endnu.

Vi har dog i forAret fAet ansat en ergo-
nom pA Skejby Sygehus, og hun fulgtes
en dag nted Klays Ebbensgaard, som
bringer folgende referat:

Vi har pA SKS haft besog af en ergo-
nom (ergoterapeut, som er specialist i
arbeidsstillinger, muskler og led). Hun
bernarkede den voldsomme belastning
af fingrenes grundled iforbindelse med
rmntering af slanger pA diverse konnek-
torer. Dette arbelle kunne hun ikke
komme med rAd om forbedringer af,
bortset fra, at det var bedst at bruge
silikoneslanger i stedet for PVC. Des-
uden blev vi r6det tilat samle sA meget
som muligt af slangesattet p6 bordet.
Hun syntes, at det sA forfardeligit
usundt ud, nAr vi kavlede rundt pA
gulvet for at montere udstyret. lsar
knaene skulle vi passe pi. Hun fore-
slog en 10 cm hoj taburet med hjul un-
der, eller hvis vi absolut ville ned pd
knaene, mAtte vi have knapuder p6.
Selve HLM var set fra et ergonomisk
synspunkt en komplet umulig indretning.

Den ertung og uhandy at flytte med, sA
hun mente, at det skulle vare et krav at
man var 2 til at flytte den.
Siddepladsen foran maskinen var ogs6
uheldig, fordi vi ikke kan fA benene ind
under HLM og derved forkorte afstan-
den tildiverse slanger og reservoirer. Vi
havde ogs6 kontorstolene sat helt i

bund. Dette er dArligt for landen bliver
derved bagudvinklet. Hun vil gA pA jagt
efter en stol, hvor man kan skyde arm-
lanet fem, sa man kan lane sig fremo-
ver dette og derved hvile pA albueme
engang imellem.
Besoget denne dag gav mAske ikke sd
mange konkrete resultater, men vi fik
startet en dialog med ergonomen.
MAske er dette sA alligevel starten pA et
samarbejde, som medforer farre ar-
bejdsbetingede skader fremover.

Venlig hilsen Klavs.
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SA vil jeg slutte af med et citat fra bo-
gen: "Du er ogs6 min son, Brutus". Alle
taler om vejret, men ingen gor noget
ved det!!!
Mange erhverv er helt afhangige af,
hvordan vejret udarter sig. Er man fi-
sker, bonde eller luftkaptajn, er man i
samme bed iforhold til vejret. Fiskeren
t6ler ikke for meget blast, bonden kan
ikke klare sig uden regn, og luftkaptaj;
nen kan ikke flyve, hvis der ikke er luft
nok. Det er derfor, at vejret sendes ud i

radioen flere gange om dagen. Noget
helt nyt er ogsA, at man kan fi vejret
ved at dreje et bestemt nummer pA

telefonen. Det sker fra Teologisk lnsti-
tut, hvor man hver dag spAr om vejret.
Fsr itiden brugte man pilekviste og gigt
til at spA om vejret, men nu har man
mere videnskabelige mAder. Man kan
sende en h.rftballon op i luften, og sA
kan man finde ud af, hvordan vejret
bliver ved at se, hvor ballonen flyver
hen. Det sidste man har fundet pA er en
vejrsatellit, som kan fotografere luften,
inden den kommer, det kaldes et luftfo-
tografi. Den mest udbredte ting er en
engelsk hytte. Det er en hvid kasse pd
pale, og en gang i timen kan man sA
stikke hinden ind i hytten og se, hvor-
dan vejret bliver i morgen.
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Jeg takker for de der har sendt indlag,
og si skulle de endda kun sporges dn
gang. Herligt, bare det fortsatter, men
det gor det selvfolgeligt. Det er jo nolge
meget aktive koleger jeg har, ikke!

Redaktoren sender fra 1l1O og Tz Ar
frem fra Down Under, narmere beteg-
net New Zealand, hvor jeg har fAet job
som perfusionist pi Green Lane Hospi-
tal i Auckland. Jeg f6r sikkert en masse

at fodalle om (ogs6 fagligt!).

Jeg modtager fortsat gerne indlag, hi-
storier eller andet dt-/l onsker, vi andre
skal vide. Min adresse iAuckland ken-
der jeg ikke endnu, men send til min
arbejdsadresse:

Perfusionist Pia Sprogoe
Green Lane Hospital
Green Lane West
Auckland 3
New Zealand


