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Nu er julen vel overstAet, og I onskes
alle et godt nytar. Hvad er vel bedre end
at starte med et citat fra "Du er ogs* min
son Brutus".

Modeme jul Julen begynder lang tid for
jul. Allerede rnidt i oktober ses de forste
spade tegn pA hojtideligheden i form af
kunstige nisser og kunstig sne i butik-
kerne. Det varer heller ikke lange, for
man ser posten slabe rundt pd en mas-
se reklamer, der forteller om julens
glade budskab. I de store fonetninger
kan man msde en falsk julemand, der
kun talertil de sm6 bam. Han ved godt,
at alle de andre ikke er s& troende, at
de tror pA julemanden. Snart hsres rib
frE juletrashandleren, og granerne
hanges op over gaden fuld af p@rer.
Julen er en kristen ting, og hjemme hos
os horer det med til at feie julen, at vi
ger til koncert i kirken. I &r horte vi Mat-
t&uspensionen. lnden selve dagen op-
rinder, skal man lige skynde sig at skri-
ve et julekort tilde mennesker, man ikke
har set i 6rets lob. Det kan kun blive til
et par ord, som snsker dem godt nytir.
Juleaften som sfuan starterhjemme hos
os om morgenen, fordi ingen kan sove
langere pa grung af spanding. De sid-
ste pakker bliver pakket ind, og juletra-
et, som vi selv har hugget ude i skoven,
kommer inden for i shren. For at det ikke
skal tabe hArene alt for tidligt, md det

sti med foden i vand hele julen. Heref-
ter hanger vi hjerter og pynt pA gnene-
ne, og til sidst kravler far op og satter
en julestjerne i spidsen af traet. Nu er
alle rigtig ijulestemning, og mor kommer
ind med sin dejlige julebag, som vi nip-
per lidt af. Hen pA eftermiddagen er der
julegudstjeneste, sA vi ta'r vores pene
julatsj pA og s@tter os hen foran {ernsy-
net. NAr man har hart de pane sange
og de smukke ord, synes man, at man
er parat til at tage hul pA julen.
Selve aftenen foregAr fsrst med spis-
ning af and med rissalamand med
mandler. NAr rissalamanden er spist, er
der kun mandlerne tilbage og til gen-
g€ld fis en lille julegave, SA sattes der
ild i lysene pA traet, og man afsynger
en rakke salmer, mens vi danser i takt
til sangen rundt om traet. N&r vi ikke
kan holde os mers, gAr vi over til trast,
hvor vi henter gaverne. Fsrst fAr alle en
gave og demast en til, indtil der ikke er
flere. Man siger nah og ta( ogsi selv
om det sr en blod pakke, og aftenen
sluttermed, at vi sidder stille og roligt og
ruger over hver vores lille bunke.
NAe juletraet efter nogen tid er tort og
vissent, kaldes det for radgran. Denne
smides ud, og fsrst da er julen fiks og
fardig.
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llofrddt rdsntfn m$de i :

"The luropean fioard of
(ardioyarular Psftfion"
Ifftfig ftn 7. damk qq1, london.

1. Apologiee for ebsence.
Victor Magnusson, MarLAnne L. Ring-
dal, Gdran Settergren, Christer Ericson.

2. Minutes of the rneeting held on 25
ilay 1907.
Godkendt.

3. Matters arieing from the Minutoe.
a| To apprclve the rc-nomination of
ths following delegates.
i) lvf Erirninia Macera Mascitelli (ltalien).
ii) Chrisanthi Bezevegi (Grakenland).
Begge blev godkendt.,

b) Future Board toetinge.
Neste mode vil blive afhofdt i Ksben-
havn den S'7 juni 1998. G6sta Petterson
og Pia Hughes arangerer modet.
PA sidste msde blev det besluttet at der
kun skulle afholdes rit Arligt mode for
alle at okonomiske hensyn. Denne
beslutning laves allerede om nu, idet
man har erkend, at det kan vae van-
skeligt for de delegerede, der er valgt
tor 2 Ar ad gangen, at komme ind i ar-
bqidet, n6r de kun nir at vare med til2
msder pr. valgperiode.
Fremover bliver der altsA som hidtil %-
drlige moder. Ludvig vor Segesser vil
undersoge om det kan lade sig gore, at
det ene mode bliver planlagt sammsn
med europaisk thoraxkirurgisk made,
EACTS (det der blev aflroldt i Koben-
havn i september i Ar). Thoraxkirurgerne
har nemlig besluttaf at lade det vasre en
tilbagevendende begivenhed, at aftrolde
et post-graduate course i perfusion om

sondagen. Der afholdes ligeledes post-
graduate cour$es for kirurgerne om
hjerter, lunger og kar. NAr EBCPmsdet
aftdldes sammen med en kongres, kan
man drage nytte af de faciliteter der er
til rAdighed for kongressen, og dermed
holder udgifterne nede. Naste made i

europaisk thoraxkkurgisk selskab star-
ter sondag den 20. september 1998 og
foregAr i Bruxelles.

c) The 1998 Examinafion.
Dead{ine for ansogning om at gri til
eksamen er 30. juni 1998. Ansognings-
skemaer kan rekvireres hos Reg Hobbs.
Eksaminen i 1998 Hiver skriftelig og kun
skriftlig, selv orh der tidligere er annon-
ceret en mundtlig eksamen. Man er end-
nu ikke klar med denne. Eksamen er af
3 timers varighed, og bestdr af 100-120
rnultiple choise spargsm6l. Man har pA
forhAnd modtaget en litteraturliste, og
ca. 50 spargsm&lder skal opfattes, som
et eksempel pA niveauet. Eksamen bliv-
er aftoldt 2. uge i november fra den 9.-
15. november. Der er i ojeblikket 7 for-
skellige oversettelser, hvor den danske
er den ene. Alle spogsmAlene er produ-
ceret af de delegerede i EBCP. Hvert Ar
skal den delegerede aflevere 5-10 nye
sporgsmil med svar og referencer til
svar. Disse skal hvert Ar afleveres inden
slutningen af februar. Eksarninanden og
den delegerede f6r besked om eksamen
er best6et. De rigtige svar bliver ikkp
udleveret, hverken til de delegerede
eller andre. Dette er af sikkerhedshen-
syn. Alle kan ansoge orn at tage eksa-
men, og fremfore deres specielle sag.
Men der findes kun automatik til at gi
op for de der har gennemgAet et akkre-
diteret uddannelsesprogram.

dl The logbook.
Der er kun fA der har kommenteret log-
bogen, og der er derfor kun fA andrin-
ger, i forhold til den der allerede har



v€ret sendt ud til genn€msyn. Hver
delegeret vilsnarest rnodtage en kopi af
logbogen, og man anmodes om at bruge
den i6n uge. Herefter bedeE man kom-
mentere den igen.

el EBCP homepago for the intemet.
Thore Pedersen fra Oslo har arbejdet
for at f& sat en homepage op, mon er
g&et i sti, og vil snarest undersoge
muligheden for at fA en ny person fra
Oslo koblet p& projektet. SporgsmAlet
om &t kan lade sig gore skal besvareg
inden 6n uge, hvorefter man vilforsoge
andre steder, hvig Oslo ikke kan lsee
opgaven.

4f To coneider tho nomlnation of ilr.
Noel Lyrrch as delegate to represent
lreland.
Godkendes. (lrland plejer at vare re-
pr&senteret af England, men har altsA
mr deres egsn reprasentant.)

5l To elsct:
af llember to the Accredltation Sub-
sommlttee,
Cunently: Helmut Schelkle.
Genvalges.

b) $ecretary to the Csrtification Sub-
Committee.
Currently: Kirk Gaves.
Genvalges.

cl Socrutery to tlte Accreditation $ub-
Cornmittee.
Cunently: Thore Pedersen.
Onsker ikke genvalg. Phillip De$oma,
Belgien valges uden at vare tilstede.
Skal godkendes af Phillip. Thore indvilti-
ger i at vare menigt medlem af Accredi-
tation Sub-Cornmittee.

dlChainnan to the Cortification $ub-
Committee.
Cunently: Christer Ericson.

Onsker ikke genva{g. Valget af en ny
chairman udskydes tilneste rnsde.

e) Chariman to Accredltatipn Sub-
Gommittee.
CurrenUy: Mari-Anne L. Ringdal.
Genvalges.

0 A$istant General Secretary.
Cunently: Fred van den Berg.
Onsker ikke gerwalg. Valget gf ny as-
sistmt general secretary udskydee til
naste mode.

g) Chalrman of the Board,
Cunently: Proff$$or L.K von Segesser.
Genvalges,

6. $pccial Resolution (circulated).
Godkendes.

7. Report on the $ub+onunitteo$'
meetlng 6 Decernber 1997.
Kirk Graves: havde allerede gjort rede
for eksamen og logboger.

Thore Pedersen: vedrsrende ak{redi-
tering af uddannelsesprogrammer: Der
er nu 27 akkrediterede programmer i
medlemslandende. Yderligere 1 0 anss-
gere har f6et retumeret deres ansog-
ning til natrnere uddybning.

Sight visits: man regner med at begynde
pA disse naste 6r. Man har iorganisa-
tionen af sight visits skelet meget til
strukturen i American Association:
Der bliver 3 sektioner:
1. del: bestAr af et selvstudie modul,
lwor organisationen ved hjalp af nogle
skemaer skal praserrterer studiet for
sub-kommiteen, og hvoraf evt. mangler
og fortraffeligheder vil frerng6.
2. del: Herefter folger det fysiske besog,
der kan effeldiviseres se rneget sofil tTtu3

ligt pA baggrund af selvstudiet.
3. del: Der udfardiges en rapport til



uddannelsesinstitutionen, hvor der kqn-
kluderes ud fra de 2 ovenn@vnte e-
vents. Af konklusionen skal der fremgA,
hvilke ting EBCP anser for nadvendigt
at €ndre, for at holde den standard,
som er beskevet i Essentials og Guide-
lines.

Steffm Svenmarker, Sverige, vedroren-
de udformning af en checkliste: Der er
udferdiget en checkliste til bfug ved
ECC, som er udarbejdet pA baggrqnd af
de checklister de delegerede har sendt
til Staffan. Der lagges vagt pA, at det
er minimal requirements og, at det kun
er et forslag. De delegerede bedes om
at tage den med hjem og fA den kom-
menteret blandt medlemmeme. Er der
nogle der har kommentarer bedes de
sendt til undertegnede inden udgangen
af januar. Det skal lige navnes, at den
vedlagte checkliste f6r pAfort en lD
mulighed.

Maite Mate, $panien, vedrarende recer-
tificering: Maite havde udformet et ska-
ma der har varet sendt ud til en rund-
sporge vedrorende de delegeredes syn
pA recertificering. Konklusionen pA
denne blev orffentliggjort.
Kort fortalt var der et meget varieret syn
p6, hvomAr, hvordan, hvorfor, hvor dyrt
o.s.v. angAende recertifrcering. Jeg gla-
der mig til se det pA tryk, for det var lidt
svart at forst6, Dog stod det klart at
recertificering ikke kommer pA tale de
forste 3 6r.

Kirk &aves, Scl'rwitz, vgdrorende recer-
tificering og logboger:
Der arbejdes for tiden pi at ucfformnin-
gen af en logbog. En forste variane af
denne har varet sendt ud til centrene i
sommeren 1997. Logbogen er ikke kun
til uddannelse, men kan ogsi bruges til
at dokumentere, hvad der er giort for at
vedlige-holde uddannelsesniveauet.

Forskellige tiltag ex: abstracts, uorks-
hops, studiebesog, uddannelse af stu-
derende, o.s.v. vil give points. For at

, vedligeholde certiflcatet skal man kunne
dokumenterer, at man fortsat har holdt
sig ajour med udviklingen. Der skal i de
lande, hvor det sksnrtes nodvendigt
udferdiges en oversattelse af logbo-
gen. Arbejdet med dette skalformentlig
startes i lobet af forAret, s6ledes den er
brugbar efter sommeren.

8. Progress rcpod on the lnformation
Booklet.
Fred van den Berg, Holland, angAende
"lnformation Book-letn om EBCP'g med-
lemmer oplyser, at for at gore arbejdet
fardigt, mangler der endnu nogle fd
fotos af nogle delegerede, samt et rne-
get kortfattet CV. Arbejdet gores fardigf
i lsbet af et par m6neder.

9. Finance.
Tresurers report.
To accept the audited financial state-
ments.
Regnskabet blev godtaget uden kom-
mentarer. Der er store udgifter til mode-
aktiviteter. Et mode for alle delegerede
koster ca. kr. 30.000. Dette er kun for
uroom and board' idet hver enkelt setv
sorger for at betale rejseomkostninger.
Der deltager sadvanligvis 25-30 men-
nesker i dlsse msder. Derudover er der
mindre udgifter til sub-committee msder.
Det nuvarende aktivitetsniveau kan hol-
des 2€ 6r endnu med den eksisterende
formue. De eneste indtagter der kom-
mer, erfra certificeringsgebyrer og akk-
rediteringsgebyrer. Da form6let med
organisationen er af akademisk karak-
ter, har man ikke onsket at inddrage
industrien eller fonde i financieringen.

10. Conespondence.
lntet.



1l.Any other bueiness.
lntet.

12. Date and venue of the next mee-
ting.
6.-7. iuni 1998, Kobenhavn.

Med venlig hilsen
Pia Hughes
1 1. december 1997
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Ihr llorpital for lick fiildrm,

6nat 0rmond ltreft,
t"ondon den + konhr 497.

Hospitalet er beliggende i London C i et
fredeligrt kvarter med smukke gamle
bygninger. Operationsgangen er netop
rykket ind i nyrenoverede lokaler og
selve opstuerne er store som en balsal.
Der opereres ca. 600 patienter Arfigt,
hvor de 250 er neonates (lidt usikkerhed
pA disse tal, for teg fik ikke skrevet dem
ned).
Der er tre perfusionister, en aspirant og
chefen Matt Davis, som jeg fulgte.
Dags dato var al aktivitet ellers varslet
aflyst, men der blev alligevel opereret 2
bom,6n pA hver sin stue. Operationen
jeg fulgte var en Glenn-procedure p6 et
5% Ar gamrnelt bam, der tidligere havde
f6et lavet en Blalock shunt.
Perfusionisteme har et rum kdldet "bat-
tel-station", hvor de sterile varer ligger,
hvor maskineme bliver samlet og hvor
data opsamlingen pi computer for:eg6r
efter operationeme.
Vi sA to Stdckert maskiner (men de har
bestilt 2nye Jostra maskiner), hver ma-
skine har 3 pumper og en dobbetpum-

pe. Babyerne bliver kort pA Safe Micro,
og de lidt storre born bliver kort pA
Medtronics Minimax (men de venter p6
Safe Mini). Alle bliver kort pA Abent
system. Der er silikoneslanger i pumper-
ne men PVC tit lejet. Der sattes rutine-
massigt MUFfilter op til alle cases, der
er ikke arteriefilter.
De har en nedfaldet primeprocedure,
men komponerer hyppigst prime efter
erfaring med den type sygdom p6 som
skal opereres. Grundelementet i primen
er Plasmalyte A. De har tidligere brugt
lactatholdigt prime, men mener ikke
lactaten er sA god til born. Systemet
ffldes ialt med 700 ml bestAende af HA
20o/o 2OO ml, SAG-M 100 ml, 400 Plas-
malyte A\ 3.500 lE Heparin, lidt Calcium
og lidt Mannitol. Hamofilteret bliver og-
sA primet med blod fra starten, da de tit
trakker lidt vaske under selve perfusio-
nen.
Pi stuen st6r en 3M heater cooler som
bruges til orygenatoren, mens patienter-
ne ligger pA "hot-ai/'madrasser der
styres fra anastesien. Derforuden er
opsattet udstyret med bobbel- og level-
detector. Der er monteret en polytrode
pA arteriesiden og Medtronics venesat,
hct pi venesiden. ACT miles pA Ha-
mocron Junior og blodgasserne m6les
pA l-stat apperat der stir pi stuen.
Desuden miles hamoglobinen pA en
Hamoline og der kan ogsi m6les blod-
sukker. Der er normali 6n mand pr. per-
fusion, undtagen nAr der er en under
oplaring. Dataregistrering foreg6r ma-
nuelt hvert kvarter. Man bruger ikke CO,
flush. Der m6les tryk for og efter oxyge-
natoren. Efter arygenatoren er der mon-
teret et gammeldags manometer med
viser (Riester, BigBen) (som til m6ling af
BT). Denne viser st6r og pulserer n6r
patienten er forbundet til slangen, og a-
kanylen bliver rettet til, indtil viseren
svinger p6 en tilfredsstillende m6de der
indikerer at a-kanylen ligger pA den



bdste mAde. Manometeret er desuden
forbundet med et Sockert-modul der
viser meantryk i slangen, og som kan
stoppe pumpen ved for hajt tryk. NAr
slangerne gAr pA leiet bliver de kortet af,
sA de passer til proceduren og kirurgen.
Til dette brug har de en stor slangebi-
der, Perfusionen pA denne patient blev
efter mit bedste sksn ksrt som vi gor det
pA Skeiby. Bamet skulle kun "drive", og

blev 32 grader for der blev varmet. Der
blev under det meste af torlobet kart
100 mUlg, dog med reduktion iflow nir
kirurgen snskede det. Harnofllteret blev
ikke brugrt tildenne patient da hamoglo-
binen ved slut ECC fortsat var hoj. Der
blev heller ikke givet cardioplegi, men

de bruger ellers krystalloid St. Thomas.
Alle kanylerog katetre er flergangs. Der
er en konstrueret et helt sat til hver
stue, som kirurgen kan veelge imellem.
Dette system er de meget glade for.
Efter ECC bliver blodet i slangerne
kasseret.
Datamangden bliver efter ECC indta-
stet pA en comput€rpA et PATS-system,
som bliver brugt ihele huset. Det er ikke
alle verdier der skal registreres, men
den laveste og hojeste af nogle forskel-
lige parametre.

Efter ECC'en fik jeg lov til at komme PA
intensiv-afdelingen. Der er 6t stort rum
med 10 pladser uden af$karmning
imellem. Alle pladser var besat pA ner
2 og der blev flytet 2 patienter mens jeg
var der. De havde 2 babyer pA ECMO.
Den ene var lagt pA natten iforvejen da
hun havde aspireret meconium, den
anden var en dreng der havde fAet
implanteret en kunstig mitralis klap, hvor
de kke kunne afvikle HLM.
Opsattet bestAr af uhepariniserede
slanger og Jostras lille pladeoxygenator
med fibervarmeveksler. Sattet primes
med 350 ml. Der er trykmonitorering fot:
og efter oxygenator. Der arwendes

rullepumpe og kollapsabel blatter som
venereservoir. ACT bliver holdt pA 180-

200 sec. pA infusion af Heparin. Der
bliver mAlt ACT hver time og koagula-
tionstal 4 gange i dognet. Der er tilslut-
tet en heater pA systemet, da de ansA
en heater-cooler som en risiko for pati-

enten, da der havde varet en sag med
at et barn blev kolet ved et uheld. Der
var monteret en in-line venesat og hct-
miler fra Medtronic. De havde et
interval-ur der brummede hvert kvarter
og aktivt skulle slAes fra. Dette var for
ikke at komme til at springe nogle kon-
troller over. Begge patienter havde
spontane diureser, men de sYnes det
var ligetil at kore hamofiltration over
maskinen. Patinteme er ikke altid intu-
berede, de to jeg sA var dog, rnen re-
spiratoren var sat pA 0 i frekvens. Bsr-
nene bliver ernarede med sonde, hvis
det kan lade sig gare. Kun sjaldent er
de nsdt til at bruge i.v. ernaring. Great
Ormond Street har *rligt ca. 80 neona-
tes pA ECMO. PA de der har asPireret
meconium er der en overlevelse PA
90%, p& RDS er der en overlevelse PA
S0% og endelig pA de bom der har gen-
nemg&et hjertekirurgi, er der en overle-
velse pA 50€0%.
Perfusionisterns satter systemet op,
men vedligeholdelsen passes af speci-
altranende sygeplejerske. ud af en stab
pri 50 sygeplejersker, er ca 10 d disse
ECMO-specialister. De kan vurdere om
sdtet skal skiftes, og gor selv dette. De
skifter aldrig kun oxygenatoren, men
hele slangesattet. Purnpeslangen er ca.
1,5 m lang si raceway kan skiftes hver
3. dag. Opsattet skiftes kun efter behov
og ikke efter nogen fast rutine. Bliver
der opserveret clot"dannelse i systemet
skiftes det, da erfaringen viser at clot
selv i smA mangder trigger dannelsen
af mange. Systemet bliver vurderdt
sarligrt naje fredag, hvor man skifter det
hvis der er det mindste for at undgA



skift, hvor der ikke er sA mange til at
hjalpe, Der kan ialt lagges 4 bom pi
ECMO ad gangen, men dette var abso-
lut ikke onskvardig.
For at blive ECMO-sygeplejerske, skal
man gtsnnem 6n uges traningsprogram
der bdde ornfatter teori og laboratoriea-
velser. Kurseme afholdes i 1998 3.4
gange, og man kan kobe sig ind p&
dem. Det koster t400-,450 at deltage i
6n uge. Dette indkluderer undeMs-
ningsmateriale men ikke 'room and
board". Der kan oprettes sarskilte kur-
ser, hvis et helt hold fra 6t sted onsker
at komme under uddannelse. Derudover
har de folgevagter pA ECMO indtil de
selv og deres tutor mener de er gode
nok. De har en log@ der skal gennefiF
gies pi tilfredsstillende vis, hvor de
sl€l kunne udfore specielle procedurer.
Hele organisationen synes at v6re
meget velfungerende og de sygeplejer-
sker der var der, var meget informative
og imodekommende.

Det var en meget spandende dag. Paw
fra Rigshospitalet havde vare der i 3
dage, og kunne hjalpe mig med at finde
rundt og f6 kladt on osv. SA det var
deiligt at have 6n med nasten hjemme-
fra.

December 1997
Pia Hughes
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Ber0g af BII.
Medio december havde vi besog af
Bedrifrsundhedstjenesten (BST). Der lA
flere Arsager til grund, blandt andet
onsket om vurdering af arbejdsforhold
og onsket om at nedeatte omfagnet af
de belastende arbejdsstillinger, vi ud-

satter os selv for.
Flere i vores gruppe har/har haft ryg-
problemer og omfanget mindskes ikke
fremover.
Vi har over de sidste par 6r oget vores
produktion fra 248 patienter i 1995 til
mAltallet for 1998, der er 600 patienter.
Vi har ikke f6et mere plads, tvartimod
har vi oget vores kapacitet med en
ekstra HLM, hvilket betyder vi mA flytte
maskinerne, hver gang vi skal ind i

vores skabe. Ligeledes er der startet
ombygning af operationsgangen, sA vi
kan udvide med en ekstra operations-
stue. Det betyder anskaffelse af endnu
en ny HLM i dette 6r, og dens faste
hol&plads bliver sikkert i vaskerummet!
Si skalvi igen tll konstant at flytte rundt
med 3ffi kg for at kunne komme til, Der
har varet byggemoder der pA demokra-
tisk vis skulle sorge for, at alle blev
tilgodeset. Problemet er bare at ombyg-
ningen sker i etaper af flere 6rs varig-
hed - og systemet er jo tragt.
Poul har kampet en brav kamp for at
trurrfe vores synspunkter igennem, men
det harvaet svart. Derfor har vi hebet
pi atf& hjalp til selvhjalp ved at kunne
fremvige BST's vurdering. De kan sevl-
folgolig ikke anvise en enkeltlosning, da
der er mange faktorer der spiller ind.
fttlen her a nogle af losningsforslagene,
som I miske kan bruge pi jeres hjerte-
center:

{. HLM er designet af industrien og ikke
sarlig brugervenlig, ndr det galder
arbejdsstillinger. Derfor galder det om
at undergoge markedet grundigt ved
nyindkob af HLM og prioritere udform-
ningen af maskinen, sA den yder gode
arbejdsstillinger. Derfor er det op til os
at placere de mest anvendte funktioner
centralt, s6 vi redu@rer vores rakke-
afstande plus vi reduce-rer antallet af
gange vi skal ud i yderstillinger. Det
galder ogsi med hensyn til nytankning



ved de gaml6 rnaskiner. Det er af stor
betydnirg af anskaffe en HLM, der tilla-
der rnest mulig benplads under purnper-
ne. Det vil d[alpe den belastnirrg vi pA
nuvarende tidspurdd udsatter hofteled-
dene for ved at arbejde i yderstillinger
og nedsdte det statiske mwkelarbeile,
der foregAr i l6rmuskulaturen.

2. Vores maskiner har dArlige l<sre-
egenskaber og derfor svare at mangv-
rere. De skal farst og fremmest have
hjulene vedligeholdt med rengoring og
smoring. Desuden er det en fordel med
hjul, der har lav engenftiktion ikuglele-
isrne, sa de glider lettere. Teknigk afde-
ling kan vare behialpelig med at frem-
skafie specielle hjul.

3. Angeende rengoring og montering af
maskinen er det mutigrt at fi en lifi. BST
har foresliet en svensk (eller norsk)
designet lift 'Translyft", der kan lofte
mellem 5@ og 1000 kg, og det skulle
vare nemt at ksre HLM op pe den. Den
er ikke i rustfrit stAl, men et andet ma-
teriale (kan ikke huske hvad). Prisen 6r
overekuelig - kr. 20.000., excl. moms.
Det kraver selWolgelig, at der er plads
til liften sA HLM kan komme op - og
omkring, og det er nok den stsrste hin-
dring ef aUe.

4 Organisering af arbejdet i perfu-
sionsgruppen med hensyn til at vurdere
preoperatM, om der er tale om lan-
gerevarende operation og derefter ud-
vaslge den maskine der er mindst bela-
stende for arbejdsstillingerne.

5. Var selv opmarksom pA arbejdsstil-
lingeme under ECC. N6r perfusionen er
stabil, sd sorg for at komme vak fra
"paratstillingen" og tilbage til en normal
symmetrisk retstilling. $org for en god
let stol med konekt rygstotte og letlo-
bende hjul. Sag gerne rid hos ergo-

eller fysioterapeut. De kontmer med
rigtig mange gode forslag og ser ting,
som vi har overset.

Besoget af BST var vardifuldt og har
flyttet nogle granser hos os selv. Men
der er lang vei endnu. Hvis vi ikke selv
holder kontakten ved lige med sikker-
hedsgruppen og byggegruppen sA
standser BSTs vurdering i en skufie, og
sA er viic lige vidt. Det alt overskyggen-
de problem er pladsmangel. SA lange
det ikke er lost vil vi aldrig kunne fA
glade af liften. lndtil da mA vi arbejde
med de forslag der p6 kort sigrt kan vare
med til at forbrede vores arbejdsstillin-
ger, og hab€ pA langere sigt fAr mere
plads!

Karlig hilsen Trine, Aalborg.
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Nu horer vi der endnu ikke har varet pA
Den Danske Perfusionistskole, hvordan
vore kere kolleger stoner og klager
over matematikken. I "De to forete men-
nesker pA Jorden var Hgns og Grete" er
der et par gode eksempler pA borns
opfattelse af emnet.

Nogle er fodt til matematik, og andre er
ikke, men s6 er de nok fsdt til noget
andet. I matematik er det nok et handi-
cap at vare pige, drengene er nok mere
fodt til det, men sd kan vi piger til gen-
gald noget drengene ikke kan. Det
svareste, synes jeg, er at regne med
minus. StAr der en streg foran et total
b€tyder det minus. Man har alts6 minus
to abler, og det er det , jeg ikke rigtig
forstAr. Jeg mener, at enten har man to
abler, eller ogs6 har man lngen abler,
enten eller. Der er ogs6 noget med
trekanter og cirkler, jeg overhovedet
ikke forstdr, men det bliver nok for ind-
viklet af fo*lare. Matematik er alts6 ikke



mit beclste fag, men fordi jeg kke kan
forsti det, kan man ikke sige, at jeg
hader det.

En tiendedel er den del af ti kroner, der
er tilbage nAr skatten er betalt.

Procent er et fremmedord og betyder
100. NAr noget koster ti procent, er der
udsalg.

En retvinklet. trekant er en trekant, hvor
deet ene hjorne er i vinkel, mens det
kniber for de to andre.

Her folger sA lidt om fysik og kemi:

Da det ellers kan gi rivende galt mA
lovene, der st6r i fysikken, aldrig over-
trades. Det galder ogs6 tyngdeloven,
der blev indfgrt a 1764 af L Newton; den
har siden haft stor betydning for alt liv
pi Jorden.

Vaske er et flydende begreb; den an-
drer sig omvendt proportionalt med
temperaturen. Formlen for vand er HrO;
den bruges dog kun pA apoteker og af
gamle matroser. Vand flajter ved 100".

Frysepunktet N6r man nir til det punkt,
hvor man skal ha'en ekstra troje p6.

Der er tre former for gas: bygassen,
havgassen og naturgassen. Det sidste
er det, der kommer bagud fra dynerne.

Som afsldning til are for vore nabolan-
de:

$trsmmen i Norge.er rorende billig, og
det er den, fordi dan er naturlig. Den
kommer nemlig fra de stejle elve, som
vd hjalp af vandror ledes ind i de nor-
ske huse. Mange ganga er strommen sA
billig, at lyset i badevarelset brander
hele 6ret rundt, I Sverige har man ogsA

elve, men alligeveltyr de til atomer, der
er lige sA farligt som kudt. I Danmark
har vi hverken elve eller atomer, men
jeg synes nu vi klarer os, sd godt vi kan.
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Jeg hAber at ovenstdende forklaringer
kan vare en hjalp til at fA lave den
afsluttende opgave til forAret.
Jeg glader mig til at modtage diverse
indleg fa eleverne om deres proiekter,
sA vi alle kan lare og hore nyt.

----.<:r.. rF#r o.---r,



llf fra Danrfi:
Midt i december'97 blev de, af Den
Danske Perfusionistskole, Dansect og
FPD bresEede, andringer i 'Vejledning
om uddannelse af perfusionistef' vedta-
get. Der er ordlyden der er andret fra:
'20 ugers teoretiske kurser og 42 ugers
praktiK', til:'21 ugers teoretisk undervis-
ning, 21 ugers klinisk undervisning og
21 ugers praktik. Det der for blev re-
fereret til som praktikperioden hedder
nu den kliniske undervisning.

Dansect's bestyrelse afuentede oven-
stAende godkendelse for der blev sendt
ansogning til Undervisningsministeriet
rned henblik pA indplacering af perfusio-
nistuddannelsen og anmodning til Sund-
hedsministeriet om autorisering af certi-
ficerede perfusionister. Ansogningerne
blev sendt fsrst ijanuar'98.
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Adressen til redaktoren, der fortsat
gerne modtager indlag er:

Pia Sprogoe
Tperfusion
Skeiby Sygehus
Brendstrupglrdsvei
DK - 8200 Arhus N

E+nall adresse:

$progoe@ost6.tele.dk

t.rHro.-+-----

l0


