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Der deltager ca. 25 til disse ufdrmelle
moder, der har til hensigt at give mulig-
hed for at diskutere alt, hvad der ligger
cleltruene pA hprtet. Der tages ikke re-
ferat fra disse moder.

England havde nogle overvejelser ved-
rsrende de perfusionieter, der ikke hav-
de taget EB ertifikat, og ikke havde an-
sogt om akkreditering for deres institu-
tion, og som samtidig sad som ledende
perfusionister. Disse ville muligvis pra-
ge de studerende i en retning, sA disse
heller ikke snskede/kunne gA til eksa-
men. De fik de{ rad rned p6 vejen, at be-
styrelsen geme behandler enkeltsager
for medlemslande, og vil vare behjal-
pelig med at anvise andre muligheder,
der giver den enkelte en chance for at
kvalificere sig til EB eksamen.

Der var en del snak om hvordan man fik
trigprt studerende tilat gA i skole, hvor-
dan de blev lonnet og hvordan nomerin-

geme er rundt omkring. Der er ingen
tvivl om at vi ligger i den gode ende af
normeringsskalaen. Til eksempel kan
navnes Rikshospitalet Oslo, hvor de er
6 til800 perfusioner, og et center i Tysk-
land, hvor de er 6 til 1600 perfusioner. I

Danmark er vijo endnu bedre med no-
meringsmassigt.

Ellers var det mest los snak. Men jeg fik
da bekdiget, at referateme fra moder-
ne er confidentielle og rna ikke kopieres.
SA nanrarende bliver referatet fra den-
ne gang.

hmh {ar nft ltl rI. r{ ryl H. og.m{l.oo.

(rqfth$rc)

1. Apologies for absence.
Eddie Vandezande (Belgien),
Victor Magn0sson (lsland),
Mari-Anne Lindstein Ringdal
(Norge).

2. ilinutes of the meeting held
on 8 D,ecember 1996
Pia Hughes , og Mr Jan-Ola
Wistbacka (Finland), skal pi
valg dec. 1998, defte var fejlag-
tigt opgivet tiljuni 1998 i sidste
referat. Med denne andring
blev rereratet godkendt.

3. llatters arisin from the Minu-



al il
tes.
To approve the ru-nomination
of the following delegates:
Renate Behr (Tyskland), John
Belle (U.K), Dominique Hella
(Belgien), Alain Pienel (Frank-
rig) og Staffan Svenmarker
(Sverige)
Disse blev alle godkendt.

To approve the re-nornination of
Prof. Gdran Settergren (Sveri-
ge) as the representative for
EACA. (European Association
of Cardiothoracic Anaestesiolo-
gists)
Ogsa han blev godkendt.

To approve the nominations of
Prof. Dietrich Birnbaum (Tysk-
land) & Prof. G6sta Pettersson
(Danmark) as representatives
for EAGTS & EACS (European
Association of CardioThoracic
Surgeons & European Associa-
tion of Cardiovascular Associa-
tion, tror jeg nok).
Disse blev ogsA godkendt.

To approve the nomination of
Dr. Philippe Varlet as a member
of the Certification Sub-commit-
tee.
Han blev naturligvis ogsd god-
kendt.

The 1997 Examination.
287 deltog ieksaminen i 1996,
middelnivauet 16 pA ca. 7O% rig-
tigt besvarede, dette var man
godt tilfreds med. Der nu 1900
certifierede perfusionister sva-
rende tl77o/o, der er To/o iIr+
ning og 160/0 ucertificerede.
Frernover forventer man sig ca.
50 eksaminander om Aret. Datte
forholdsvist lave tal henregner

man til, at jobmarkedet er ved at
vare mattet i Europa. Der vil
formentlig kun blive tale om, at
man kan 96 til eksamen 6n
gang om 6ret.
Naste eksamen vil blive afuiklet
i november 1997.
Fra naste Ar vil alle eksaminer
blive afholdt pA samme dato. I

Ar vil der blive to datoer som
ikke er fastlagt endnu.
Hvis man har tilmeldt sig eksa-
men og betalt, men ikke mader
op, eller har meldt afbud, vil
man skulle betale et nyt gebyr
for at kunne 96 op igen. NAr
man er regisFeret og har betalt,
fir man tilsendt e,a.20O sporgs-
mAl man kan repetere efter,
samt en laseliste. Eksamen vil
bestA af 100 multiple choice
sporgsmAl, nogle som allerede
er kendte, og nogle som er nye.
De delegerede fik 125 nye
sporgsmAl med hjem til over-
saftelse. Man har i alt oversat
til 6 forskellige sprog. De fleste
lande har valgt at bruge den
engelske version.

The Logbook.
Kirk Graves (Certification Sub-
committee) har ilobet af det
sidste halve 6r gennemgAet de
nationale logboger, som han
havde fAet tilsendt. Ud fra dette
materiale, og fra kommit6ens
egne id6er har gruppen udar-
bejdet 1. udkast til en europa
isk logbog. Denne kan bruges
som et evalueringssupplement
tilden studerende. Den indehol-
der foruden data pd den stu-
derende, ogs6 data om den ud-
dannelse, som den studerende
folger. Der stdr hvem der er su-
pervisor, og hvem der er ende-
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lig anvarlig. Der er mu-
lighed for atfore logbog
over de daglige aktivite-
ter. Desuden er der en
rakke ovelser der skal
udfsres og evalueres.
Der er grader fra 0-5,
hvis den studerende fAr
fra O-2 i score skal
ovelsen udfores igen.
Den studerende kan
ogsA bruge logbogen til
at stille krav til afdelin-
gen om, at der findes
protokoller over de p6-
galdende ovelser.

Desuden findes der et skema,
hvor man kan fore sine post-
graduate aktivitetet, sA den kan
bruges som et supplement til
ens cuniculum vitae.
Sproget i logbogen bliver en-
gelsk. Den nationale societet
mA bestenrme om det skal over-
sattes. Findes der allerede p6
centrene en logbog vil der ikke
blive stillet krav om, at man bru-
ger den europaiske.
Der er vigtigt at bemarke, at
dette erforst udkast. Hver at de
nationale delegerede har fAet et
eksemplar af logbogen. Denne
mi geme kopiaes, men kopier-
ne skal samles sammen igen
efrer man har last og kommen-
teret den, da den ikke mA frem-
st6 som den endegyldige. En
kopi er derfor sendt til hvert
center.
Desuden blev vi bedt om at
sende et kopi af vores lokale
checklister.

EBCP Pins
Reg Hobbs har udsendt 1300
pins, medfolgende en formular
til kvittering for modtagelse af

denne.60 -650/6 af modtageme
har ikke responderet. Hvis I

mangler at sende kvitteringen,
sa husk at fA det gjort. Det bety-
der meget for ham.

g) EBCP Homepage for thc lnter-
net.
Tore Pedersen (Norge) havde
et udkast med pA sin barbarc
computer. Det si meget godt
ud. Der kommer naturligvis til at
forefindes en e-mail adresse.
De nationale societeter opfor-
dredes til at sende e+nail a-
dresse til Tore. Men det kniber
det endnu lidt medfor DKs ved-
kommende. Desuden har hver
delegeret afleveret sit foto og
ca. 100 ord om sig selv. Disse
oplysninger bliver ogsA tilgan-
gelige. Desuden kornmer gudie-
lines og regler til at ligge der
ogs6.

SA blev der afsat tid til en lille ekstra
meddelse som G6sta petterson havde
med fra EACTS:
EACTS holder europaisk konference
for thoraxkirurger tra 28. sept-l.okt.
lS7 i Ksbenham. Sondag den 2g. ok-
tober vil der vare et Postgraduate Cour-
se om perfusion, hvor perfusionister vil
vare velkomne. Udstillingen Abner
desuden samme dag. G6sta petterson
vil sorge for at informationen om dette
msde vil blive tilgangelig i pragh, og
desuden vil de delegerede fA tilsendt
information. SA om ikke andet fir I det
af undertegnede n6r det bliver tilsendt.

4l Report on the Sub+ommitte-
es' meeting A May 1992.
Da logbogen var blevet gen-
nemgAet gik man over til at be-
refte om planeme br fremtidens
eksaminationer.



Det er mAlet, at der i forAret
1999 skal vare en praktisk og
mundtlig eksamination. Vi blev
opfordret til at videregive vores
erfaringer, hvis vi sad inde med
nogen, til den delegerede fra
Spanien, Maite.

Desuden skal Maite ogsA tage
sig af et re-certificeringspro-
gram, og igen, hvis der var nog-
le der der havde gode id6er
desangiende, mAtte vi endelig
give dem videre. Desuden sen-
der Maite et sporgeskema ud i
junifor at fA klarhed over hvilke
krav der skulle stilles som mini-
mum.

Der var en lille snak om lande-
nefa Ostaropa. Der har varet
en rakke henvendelser fra en-
keltpersoner fra disse lande,
men de har fAet den besked, at
man kan forhandle med natio-
nale societeter. Derer imidlertid
ingen lande fra Osteuropa der
har nationale societeter, st det
mA de vel igang med at fA dan-
net farst.

Accreditation,subcommit6e n
kunne berette, at der var 12
centre der var godkendt som
uddanneleessted, og endnu 14
havde ansogil, hvor man ikke
havde fardigbehandlet sagen.

Den Danske Perfusionistskole
bliver i flere sammenhang
tremhavet som et godt eksem-
pel pA en organisation der fun-
gerer som paraply for mange
@ntre, hvor disse centre ikke
skal have akkreditering, men
skolen stir sAledes inde for at
de hospitaler som har elever pA

skolen fungerer som uddannel-
sessteder, og skolen mA ligge
inde med alle informationer om
dem og monitorere dem.

Der vil i slutningen af 1997 blive
etableret sight-visits pA de sko-
ler der er akkrediteret, hvor der
vil komme et besog fra EB, der
sammen med den nationale
delegerede, vil gennemgA og
diskutere skolens program, se
pA bibiliotek, svefaciliteter osv.
Der vil pA forhAnd blive tilsendt
en vejledning til institutionerne.
Der bliver et gebyr for s6dan et
sight-visit pA 8500. Det btev
understreget, at det er vigfiigt, at
alle der vil uddanne, skal sende
en ansogning.

The information booklet.
Fred van den Berg fra Holland
stAr for denne informationsfol-
der, der kommer til, at indehol-
de en del af det samme som
Homepagen pA internet. I fol-
deren skal der vare information
om uddannelseskavene til sko-
len, en laseliste og endelig bil-
lede og tekst orn de delegerede.

Finance:
Kassereren var ikke tilstede,
men der var et kort resum6:
Beholdningen er pA S18.600 i
6n kasse og 84.700 i en anden.
At holde mode med alle landes
delegerede belsber sig ca.
€3.000. Det blev besluttet at,
underkomitt6rne skal modes
mindst halvirligt, men mode
med alle delegerede kun beho-
ver at vare 6n gang irligt, nem-
lig om sommeren. Dette trader
i kraft fra naste sommer, dvs
der er msde i december i Lon-
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and cases become morc complex i.e.
valve replacement procedures, the
technique of DHCA. At this stage the
tainee oontinueg in paedlatric perfusion
and ECMO. This overall process can
take up to two years.
Coupled with in-house-training is a
certification process. ln Nerr Zealand
oertification involves enrolling into the
tuo year cqJrse ofiered by the Austraja-
sian Board of Cardiovascular perfusion
(ABCVP). Pre-requisites for entry have
changed significanily in recent years.
The candidate now requires a science
degree from either a University or a
Technical lnstitute (e.i. BSc, BappSci).
At this stage a degree in some aspec{ of
human biology gives the best.back-
grourd to understanding the concepts of
extracorporeal technology.
The CCP @urse consists of fifteen
modules:
Anatomy
Pathology
Physiology
Pharmacology
Basic physics and chemistry
Biomedical eletronics
lnstrumentation and measurement
lntroduction to perfusion tecfrnology
Details of perfusion techniques
Perfusion eguipment
Clinical applications of bypass techniqu-
es
Support of cardiac operation theatre
procedures
Occupational aspects of perfusion
Management and quality control
with the 15th being a case log of 200
@ges.
Once the objectives of a module have
been completed the candidate is re-
qJir€d to set a 3 hour examination. The
exam involves 10 essay sgle questions,
5 of wfrich are set by the RB-CW witn
the other 5 sourced from the candidates
trahing centre. The exam is marked by

both parties and an average of marks
taken as the final result. Pass > 60%.
Thefinalexamination is held in Australi-
a at the end of the two year period and
this involves a wriften paper and two
oral examinations.

Jeg takker min tidligere kollega Craig
McDougal fra Green Lane Hospital for
dette indlag om uddannelsen pA den
sydlige halvkugle.

..rF*{oo.--

Annonce:

Vi har pi Skejby fAet henvendelse fra
9njtaliensk perfusionist, som geme vil
til Danmark og arbejde. Han er ved at
lare dansk, og har 3 Ars erfaring som
perfusionist.
Adressen er som folger:

lorenzo Saraullo
Via Palazziuolo 5g
| - 50i23 Flrenze
Tlf-: fit 99 55 21 41 gz

9i ng I en ledig stiiling synes ieg dette
tilbud lyder spandende, og isar ia han
er ved at lare sproget!l!

.roH{ror---



Da Tour de France
deltagererne starte-
de p& biergetaperne
rundede Skejby $y-
gehus ECC nr.
10.000 den 14. juli.

Begivenheden blev
fra sygehusets side
'Tejref i stilhed, dog
ftk patienten, der var
uvidende om begi-
venheden, en buket
blomster dagen ef-
ter. Til efterAret vil
der vist vare en fest
med den, efter proto-
kollen, rigtige pri-

ming. MAske kan vi fA et par fif den 28.
september, hvor Dansect arangerer en
temadag for alle perfusionister i priming
pA Odense Universitetshospital.

-r-<r.rrFHro.---
Jeg vil igen afslutten med et citat fra: De
to forcte mennesker pi Jorden var Hans
og Grethe.

Dansk ferie
For en gangs skyld holdt vi sommerferie
inden for Danmarks granser. Det har vi
nu gjort for pi Bornholm, hvor min lille-
bror faldt red fra Rokkestenen, det arme
skind og ben. Sommerhuset lA helt
pragttuldt helt ned til vandet og med ud-
sigfi over en gron hak med fuglereder i.

Om denen, nAr solen var gAet ned bag
ved hakken, gik vi tur pi den lange
strandpomade langs kysten; det var me-
get fortryllende. Min far kom en dag
hjem til sommerhuset og sagde, at han
havde set storken, men det kunne han
nu ild<e bilde mig ind;jeg tror i hvert fald
ikke pa storken. Ellers fiskede vifra den
Abne strand eller fra den Abne motor-
bAd, som vi havde lejet. Engang, vi var
ude p6 det dybe vand, styrtede vi med

motorbAden, men vi kom hurtigt PA

benene igen.
Vores naboer var tyskere. De snakkede
ikke dansk men polsk, sA vidt vi kunne
hore. Vi larte dem s& godt at kende, at
viblev inviteret til Tyskland dengang de
rejste; de sagde, at vi bare skulle kigge
ind, nAr vi kom forbi. Vejret var meget,
meget varmt, og pe grund af hedebol-
gen blev jeg solskoldet og mAtte var€
inde og fik creme pi, sA det var en
vare solstrilehistorie. til nagte &r skal
vi pA sommerferie pA en g6rd i den
sanderjyske marsk hos en rigtig mar-
skandiser og hans kone med fir PA
digerne.

Ja denne sommer har vi da ikke kunnet
klage over vejret, og mange har vel
taget det der ifolge Panums lagebog
anno 1904 hedder:

Luftbad anvendes paa flere Maader.
Ved det saakaldte fulbad udsattes hele
Patientens nsgne Legme for Solens
Straaler. Denne Badeform anvendes
kurmassigt paa flere Kursteder bl. a.

Twes Fese r \
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paa Vejle Sanatorium. Hensigten er dels
at harde Huden, dels at fremme dette
vigtige Organs Funktionsevne derved,
at det direkte udsattes for Lysets og
Luftens velgjorende lndvirkning. Et
Solbad bsr kun tages efter Lagens
Ordination og under lagttagelse af For-
sigtighed.

Ja, sA bliver lagerne da ikke arbejdsla-
se forelabig, hvis ovenstdende skal
effektueres!!!

Jeg synes jeg pA redaktionens vegne vil
ovenakke Trine Christensen fra Alborg
en giraf da hun si flittigt har gjort brug
af "6irffo". En stor tak fra mig, og jeg
hAber ilike det er sidste gang du har
skevet til "bladet", og jeg ville onske, at
andre vil gore brug af ,{hilil',.

For at gare det nemrnere har jeg nu fAet
email:

Sprogoe@post6.tele. dk

?ludselig sketedet altsammen. i

Alt indede fred og idyl.


