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Sommeren er endnu engang omme, og
hvad er da mere passende end at citere
fra "De to forste mennesker pA Jorden
var Hans og Grete" af Niels Vogel.

Ipanlk ferit
Min bedste ferie her i sommer var, da vi
var med Spies i Spanien. Han var godt
nok ikke selv med, men der var ogsi sA
mange andre flinke mennesker, sA det
gjorde ikke noget. Hotellet vi boede pA
var trestjernet, men jeg se nu ikke no-
gen stjerner, men derimod var solen
femme nasten hele tiden. Solen, havet
og stranden er det, jeg bedst husker. Vi
havde helpension pe hotellet; det vil
sige, at man mi spise sA meget man
kunne, men det var nu ikke altid, man
gjorde det, for det meste var blaksprut-
ter og hajer og sAdan nogen. Der var
mange tjenere og ogsA stuepiger, der
lob op og ned ad trappeme, mens de
gjorde varelseme rene. Det var helt
anderledes end det, jeg var vant til
hjemme. De fleste indbyggere p6 hotel-
let talte en masse fiorskellige sprog, som
det var svart at forstA, men der var dog
ogsA andre danskere end os. Min mor
sagde, at dem skulle vi i hvert fald ikke
tale til, s6dan som de drak og ribte.
NAr man kom ud i byen, modte man den
indfadte befolkning, der tit var snavset

og fattig. De provede alle samen at
salge et eller andet, som man sA skulle
ha' med hjem iflyveren, men min mor
sagde, at vi ikke skulle kobe noget, de
havde stj6let. Det var ogsi s6dan nogle
sortsmudsige nogen. De sA meget fatti-
ge ud i den by, men det var nok ikke sA
galt alligevel, nAr man ser pA de store
fine hoteller, de har bygget.
Min fars bedste tid var, nAr han var til
tyrefagtning, det er han helt vild med.
Han synes, viogsA skal ha'tyrefagtning
i Danmark, men man md jo ogsA tanke
pA, at der ikke er sA mange tyre i et lille
land som Danmark. De ville jo hurtigt do
af fagtningen, og hvad skulle der sA
blive af koeme.
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Afbud:
Mark Brainbridge (UK), Eddy Vandezan-
de (NL), Alain Pierrel (F), Phillipe Varlet
(F), Christanthi Bezevegi (UK), Thore
Pedersen (N), Fred van den Berg (NL),
Viclor Magnusson (lS).

Godkendelse af referat fra msdet i
London i december 1997:
Godkendt.

Sager der skal gennemgles ifolge
dagsordenen:
Godkendelse d gen*romineringen af:
Dr. M"Salom6 Castelo-Branco (p):
Godkendt.

Godkendelse af nomineringen af:
Henridtte Teijema (NL).
Nuvarende: Peter Segers (NL).
(Galder fra naste mode).
Godkendt.

Godkendelse af nomineringen af:
Norbert Haverfellner (A).
Nuvarende: Wilhelm Hauer (?).
(Galder fra naste mode).

Pl valg:
Sekretar for Academic Commiftee.
Nuvarende: Reg Hobbs (UK).
Foresl6et Judith Horisberger (CH).
Godkendt.

Chairman for Certification Sub-Commit-
tee.
Nuvarende: ledig.
ForeslAet: Jan-Ola Wistbacka (SF).
Godkendt.

Sekretar for Accreditation Sub-Comm it-
tee.
Nuvarende: Thore Pedersen (N).
Foresl6et Filip De Somer (B).
Godkendt.

Assistant General Secretary.
Nuvarende: Fred van den Berg (NL).
ForeslAet Peter Segers (NL).
Godkendt.

Vice Chairman.
Nuvarende: Thore Pedersen (N).
ForeslSet. Kirk Graves (CH).
Godkendt.

Logbogen:
Arbejdet med at lave en standard skri-
der frem. Den nuvarende udgave har
varet sendt ud til 13 delegerede og 9
har svaret og er godt tiffredse. Den
bliver snart sendt ud til oversattelse, i

lobet af 6n mAned. Der bliver bAde en
national og en engelsk version. Vejled-
ningen til logbogen godkendes al
EBCP.
Logbogen skal bruges fra starten af
studiet. Den indeholder bl.a. et scoresy-
stem som man skal benytte, dette sikrer
den studerende ordenilig feed-back pA
udfsrte dicipliner. Minimumskrav i
scoresystemet skal vare opndet for at
gA til EBCP eksamen. En evt. national
logbog kan evt. erstatte EBCp,s.
Oversattelsens validitet skal godkendes
af de nationale societeter. Logbogen
skal vare oversat til naste mode i de-
cember. Den skal ud pi disketter.

EBCP homepage for intemet:
Pga et stort arbejdspres hos den dele-



gerede, der havde ansvaret for dette, er
der ikke rigtigt sket noget i sagen. Dog
har Ludvig von Segesser undersogt
muligheden for at benytte faciliteterne
pA sit hospital. Defte skulle vare muligt.
Peter Segers p6tog sig arbejdet med at
vare editor. Der skal laves en link til
kirurgernes homepage. Subcommittee
medlemmeme er ansvarlige for, at sid-
ste nyt bliver sendt ud pA nettet. Deadli-
ne pA eksamener vil kunne findes der
foruden regler og anbefalinger. Man vil
kunne finde, hvor mange certificerede
der er i EBCP, hvor mange skoler der er
akkrediterede, hvor de er beliggende
o.s.v.
Man kan desuden bruge nettet til at
reklamere for nationale msder.

Rapport fta det falles Sub4ommifte-
e mode den 6. juni 1998:
Akkrediterings sub-komm ittee:
Philip De Somer har lige overtaget po-
sten efter Thore Pedersen og har nyligt
modtaget materialet. Men der fortalles,
at 29 centre er akkrediteret og har mod-
taget certifikat. Hvor langt processen er
med andre ansogere stAr endnu hen i

det uvisse.
Men der er endnu nogle opgaver der
skal loses. Der skal bl.a. laves en akk-
rediterings formular, som skal udfoldes
ved ansogning. Der skal laves en che-
kliste til centrene, samt en selvstudie
formular, der skal udfyldes af centrene
fsr el "sight-visit", idet det vil spare tid
og misforstAelser mellem de besogende
og centrene. Den nationalt delegerede
skal vare tilstede under disse besog.
Efter besoget skal der foreligge en
konklusion, hvor der redegores for hvil-
ke dele der er OK og pA hvilke omrAder
der skal forbedres. PA denne m6de
bliver uddannelsesstederne i Europa
efterhAnden sammenlignelige. de fsrste
"sight-visits" vilfinde sted i begyndelsen
af naste Ar.

Gertifi cering Sub€ommittee :

Der blev udleveret disketter med nye
sporgsmAl til oversattelse. Denne gang
er der kun 50. Dette skyldes, at der er
flere delegerede, der ikke har indsendt
de 10 sporgsmAl, de var blevet bedt om.
(Jeg havde, men det er faktisk ikke si
let endda at lave gode multiple choice
sporgsmAl! Desuden skal der henvises
til den bog hvor svaret st6r. Klart nok).
Spargsmilene m6 kommenteres af de
delegerede. Oversatteasen skal fore-
ligge i slutningen af september.
Derfindes nu 400 sporgsm6l i "banken".
Arets eksamen kommer til at best6 af
ca. 100 af disse.
Sidste Ar gik 79 perfusionister til eksa-
men. 68 bestod, 9 bestod ikke (=12961
og 2 havde en grund for ikke at gA op.

For at arbejdet med den praktiske og
mundtlige eksamen skal skride frem,
tager medlemmer af sub-kommitteen til
Belgien og England, hvor man allerede
gennem en Arrakke har erfaring med
forlobet af s6danne eksamener.

Eksamination-guide skal ogsi oversat-
tes (pyh!).

Rapport om "informations book-let'en".
Fred van den Berg kontaktes af Peter
Segers. Der er ellers ikke noget nyt.

Ny badge nlr der skal opnls recertifi-
cering:
Den umiddelbare stemning for en ny
badge var negativ.

Finansrapport:
Der st6r endnu penge nok pA kontoen til
et par 6rs arbejde. Det Arlige forbrug
belober sig ti|e10.000. EBCP betaler 6n
overnatning i forbindelse med madet,
samt fortaring og modelokaler.
lndtil videre har certificeringsgebyret pA
€50 holdt EBCP ksrende. Der vil natur-



ligvis ikke vare det samme antal anso-
gere fremover, som hidtil.
Der vilfemover blive opkravet akkredi-
terings gebyr fra uddannelses stederne.
Det foreslAede belsb er pi t500.
Der vil desuden ifremtiden blive tale om
re-certificerings gebyr.
De delegercde er blevet bedt om at
gA hjem og sporge deres nationale
societet om der kan afses et belob i
dette budgetlr til donering til EBCP,
for at holde aktiviteten i gang.

For at lose det okonomiske problem
fremover, blev derforeslAet flere model-
ler:

- De nationale societeter betaler €5
Arligt pr. societetsmedlem + transportud-
giftertilde delegerede. (Dette kan vare
en tung byrde for de smA societeter som
f.esk. Belgien, der har 3 med i EBCP).

- De nationale societeter betaler 820
Arligt pr. medlem, og de delegerede fAr
alle rqjseomkostninger dakket af EBCP.

- Desuden bliver certificeringsgebyret
fra naste eksamen havet til €100.

- Akkreditering bliver som tidligere
navnt sat til 9500.

Sub-Committeen bad os minde om, at
det er ialle perfusionisters interesse, at
der er en falles standard for uddannel-
se i Europa. Desuden kan klinikkerne
bruge denne standard som led i ISO
certificering, som formentlig bliver et
fremtidigt krav til ale klinikker i Europa.
Der skal pA hospitalerne sattes penge
tilside til kvalitetssikring. Man kunne
foreslA at akkrediteringsgebyret blev
taget fta denne kasse.

Desuden blev det poienteret, at det ikke
er snskeligt, at man bruger firmaspon-

sorering firekte til at finansere EBCP's
drift. EBCP er en demokratisk og uaf-
hangig forening.

EBCP er den eneste standard for perfu-
sionister i Europa, og man bor statte op
om denne sammenslutning, idet andre
kan safte standarder for os, hvis vi ikke
selv gor det.

Korrespondance:
Man har ansogt om at fA fremtidige
EBCP msder til at ligge samtidig med
det 6rlige thoraxkirurgiske mode. Dels
for at ststte deres Postgraduate Course,
og dels for at kunne styrke samarbejdet
mellem kirurgerog perfusionister. Det er
vigtigt at vare, hvor nye ting vises, sA
man kan gribe nye muligheder og danne
nye kontakter.
Man har f6et svar fra bestyrelsen, at
perfusionisteme er velkomne mod beta-
ling af ECU 40 (hvilket vistnok ca.
svarer til 160 kr.). Modet skal dog ikke
lagges sammen i 6r, da der er for kort
tid til modet i september. Man vil kon-
takte bestyrelsen igen for at planlagge
evt. fremtidige moder sammen.

Eventuelt:
lntet.

Dato og sted for neete msde:
Efter afstemning mellen Belgien i no-
vember (sammen med BELsect modet)
og London i december (sammen med
The Hammersmith Workshop), vandt
London. Der kan dog vare visse prakti-
ske vanskeligheder forbundet med at
arrangere mode i London i december,
men man vilforsoge

Juni 1998
Pia Hughes
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Perfusionist Education in EuroPe May 1997
Country Course compulsory/optional Duration Entry raquiraments certiticate On-the-lob-tralning Entry requirements

Austria n preparation 18 montha medlcrl tcchnlclan dlploma xascnt rtatus m offlclal, u3ually

or nurlno wlth futthfftralnlng I madlcrl tcchnlcln

or matrlculrtlon or nur89

Boloium 2 courr€c: KUL {Flsmlrh). ULG (Frrnch) nilrltlng govcrnment 2 yrc nurtlng or ramc graduded lcvol (Al) vcs. rftcr 3 vrs rboul 20% ol oerfurlonlctl

rsaognttlon axpcrlence 'Nol membsrs of Eelcect)

Denmark I courlr recoonhcd by thc Natonal 2yn nuralng ys! rcn€

Hsrlth Board i21 waske or hborrtorv recHanl

)llhsory) or medloal enolnecr

Finnland n plannlns, dcrdllnc snd of$ mcdlcal doctor cD.clslltod ln ,ct rcnc

iSubeocclallssilon ln qrdlrc anrcclhrola rnasetheclology rubaomlalltv cerl.

md pcrtuslon)

France I coursc et unlverelty lovsl rlncc lS6 rptlond at tho momont 1w ? ,ag /g€ nureee 8O95, doctors 2046

Germany l.J0llch: mod/tech. anolnacrlngrlcrfuolon nellonal rccoqnlllon oondlng 3lnwc FHR (t2 school yn) ilploma rmazlnolv stlll onsolno usually nurslng alto

2. Bciln: Acedcmy olpetuCon rtcogrilscdln Betiln ontv 2 yrs ils,uetlv nutse s med.technlclan ccttlllcata med. technlchn €tc

dcgree3.Dresden: UnlvergN coursc ust stadod cnd ol 196 5 yre matrlculatlon (13 school Wg)

ln mcdllcch.englncerlrq/pcrfualon

Great Britain I cqrr8c compulcory 2vrr ndlnal natlonal lcnool corl.or A-levgl y?8 nonc

A 2 Yts oB'tftiCot Deft thna pogt fftd. Convordon ol p*t gnd,

ilf,cnta avdable) courso to MSe bclnl

fA zlnr oerfuelon counc nnd tlmc cmCdcrtd bv urilvcrsly.

chould bo etnllablc bv 9197)

Greece ro lnlormallon

lceland ro lntormatlon (but tc[al of 2 perfudonlalrl]

lreland ro lnformatlon
aes. olliclal 10neItaly I cour3€ at unlvereitv larcl ]ompuhory 3 yrs hloh school cartitlcate

Netherlands 1 couflt ;ompulsory 3 yrs hioher vocatlonal cortifl cate ,66 10ne

Morwav no coucc. uclng Danlth coul!! ?

Portugal no courla
,68 fcardloPulmonary tgch. ?)

rurslno plur a mlnlmum ol 2Yrr rcr. olllolal mneSnein I coul3a )omDulrory 2 yr8

ooot orad. courga rt unlvcrrltv ln rxoerlencc ln lCU. cardlolosy,

o)0Danlllon and cxtrrcorooreNl toch, rDerauno r@m,

Swilzerland no lnlormatlon
rae (?) usually nureee (?)
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'Allcr 2 vn hb cxocrlcncc onc cen $(Lnurclng wlth tp.cltlLdlon ln

clrooco dlflcrant Dod. ond. coun ! a.o.: lr$cnrlvs ctr./.nradhliloloay
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phyrlc., coegulrtbn) wlth unlrcrsltv oduclllon
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Italim
For enden af ltalien ligger der en mindre
o, der hedder Brasilien. Her lever de af
spaghetti, oliven og mafiaen. Nogle
steder er der sA meget vand i gaderne,
at de m6 sejle rundt igajoler.

Lad dette citat fra "De to fsrste menne-
sker pA Jorden var Hans og Grete"
vare indledningen til folgende referat.

Deru luroptan Board

ddqtrede pi job i ltalien
juniUqE

lnvitationen om at deltage i det 20. itali-
enske Arsmodeindlob, som I mAske vil
errindre fra udvalgsberetningen, i de-
cember. Jeg havde takket ja, og fik at
vide, at taletiden var 3 minutter! (Dette
blev dog senere rettet til 8). Jeg havde
fAet at vide, at min opgave ville vare at
beskrive perfusionister i Skandinavien
omkring Artusindeskiftet. Jeg tog derfor
kontakt med svenske og norske klinik-
ker, der hjalp mig med at beskrive deres
respeklive latfr, hvad angik antal hjerte-
klinikker, aktivitet p6 disse, antal af
perfusionister og endeligt, hvor mange
der havde gennemgAet en formaliseret
uddannelse.
Jeg skrev tmit forste udkast til foredra-
get, og sendte det til Colin Green fra
Polystan, som havde veret sA venlig at
love at hjalpe mig med at omsatte mit
sprog fra "brabrandsk" til engelsk. Des-
uden lovede han at tage sine visionare
briller pA nAr han redigerede.
Det kom der et meget fornuftigt foredrag
ud af. Men da taletiden var begranset
m6tte jeg skare en del i det oplag Colin

Green kom med.
Der var desuden inviteret talere fra UK,
Nederlandene, Frankrig, Spanien, ltali-
en, SchweiE, Sverige (Ronnie fra Ume-
A) og USA. Desuden havde Kirk Graves
et par indlag fra The European Board
of Cardiovascular Perfusion. Det var en
god og blandet skare. Det kan dog un-
dre, at der var to fra Skandinavien og
ingen fra Tyskland.

Da jeg stort set intet viste om turen for
jeg rejste, viste det sig at al min skepsis
blev gjort til skamme. Min tur var ganske
vist lidt upraktisk arrangeret (det tog 12
timer at nA frem, og 15 timer at nA
hjem). Til gengald overvandt stedets
charme og italienernes omsorg for os
hurtigt min tillid tilbage. Vi boede alle pA

et meget dejligt hotel, og blev bespist
som kongelige hver aften. Den arme
kvinde fra kongresbureauet jeg havde
gjort livet surt for inden afrejsen, i fru-
stration over ikke at vide noget, mAtte
jeg give en pan undskyldning, og for-
talle hende, at jeg gladede mig over, at
det ikke var lykkedes at andre mine
rejseplaner for at forkorte turen fra 5 til
3 dage. Stedet var uden sidestykke det
mest charme-rende stykke ltalien, og
vejret kunne man ikke anske bedre.

Selve kongressen var mest for italie-
nere. Sproget var italiensk, men der var
simultantolkning til engelsk. Men man

96r glip af en del nAr man ikke forstAr de
dias der bliver vist, og n6r oversatteme
bliver nodt til at snuppe noget af talen,
for at blive fardige.

Jeg holdt stand de forste 2 dage, men
den sidste Tz dag lagde jeg mig ud til
poolen i stedet for at sidde inde dore i
msrket. Det var selvfolgelig dejligt, men
jeg gik glip af de to bedste foredragshol-
dere, Thomas Salerno (Buffalo), der
talte om revaskularisering uden HLM



(han laver alle procedurer uden) og
Joseph F. Sabik (Cleveland), der stadig
mener der er brug for os ifremtiden til
nogle patienttyper. Det var si straffen
for det!

Kongnessen bar ellers prag af, at italie-
neme ikke har meget til overs for vores
hang til faste tider. De var helt fra start
tL time forsinket hver dag. Det var lidt
initerende, isar da vi skulle til at tale, fik
vi besked pi at holde foredragene pA 3
minutter! Det er lidt svart at gore, nAr
man har presset sin tale ned til et mini-
mum af 10 minutter inden man tog hjem-
meffa. SA defleste af os holdt talen som
vi havde planlagt den.

Colin Green optog hele den session pA

video, sa jeg er spandt pA at hare hvad
de andre fortalte. Jeg er nemlig ude af
stand til at opfatte sarlig meget det
forste stykke tid, efter jeg selv har talt
(begynder-stress tanker jeg).

Venlig hilsen, Pia Hughes
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SA er det tid til lidt Danmarks historie fra
"De to forste mennesker pA Jorden var
Hans og Grete" af Niels Vogel.

0ritian dm fjerdr
Christian den Fjerde er en af dem, der
har varet med til at skrive danmarks-
historien. Han var kun fsdt med et oje,
derfor havde han klap for det andet.
Han levede uafbrudt fra 1588 til 1648.
Christian den Fjerde kom p6 tronen som
toArig; det var dog kun en barnetrone.
Da han blev stone fik han en rigtig
trone. Christian den Fjerde havde et
godt oje til pigeme. Det var det hojre,
for det venstre manglede han. I 1608
giftede han sig for tredje gang med

Grevinde Danner. Det holdt heller ikke
lange. Hans mest kendte kone var
Flora Danica. Hun reiste senere ieksyl
i Norge, hvor hun blev for-fader til man-
ge. Christian den Fjerdes fsrste datter
pA venstre hAnd var Kristine Ulfeldt. For
at hun ikke skulle lobe med mandfolk,
spanede han inde i BIA-tArn i83 Ar. Til
sidst blev hun dog befriet af en bejler fra
Bomholm. Det skev hun en hel bog om.
Om sondagen var Christian den Fjerde
en lystig fyr. SA tog han i skoven og
dansede og sejlede i rob6d med alle
sine koner. Han kunne ogs6 godt li' et
bager og et stykke med torskerogn,
men hva' vi er jo alle sammen menne-
sker. OgsA damerne spiste hvad de
ville, for de havde ikke nogen vagt de
kunne blive vejet p6.
Dengang havde de heller ingen frimar-
ker, sA al post mAtte kores i hestevogn.
Somme tider kunne et brev vare flere
dage om at komme til Kobenhavn. Det
samme gjaldt for julemarker.
Christian den Fjerde elskede stjerner og
for et komme tattere pA byggede han
RundetArn. Da man bygede Kronborg,
glemte man Holger Danske nede ikal-
deren. Nu er han helt forstenet, og hans
skag er groet fast i bordet. De mest
bevarede mosefund fra den tid er Nybo-
der og Christiansborg.
Christian den Fjerde var en af de stsrste
krigere, man har set ifredstid. Han slog
svenskeme tre gange i trak, men hvor
mange gange var Adam i Paradis, som
man siger? Den naste gang tabte han
og mistede det ene oje. Pi den mAde
lignede han Lord Nielsen. Det var bare
ikke det samme aje, de tabte.
Kongen havde en god ven. der hed
Peder Wessel. Han fik ogenavnet Tor-
denskjold og drog i krig mod svensker-
ne, fordi de var narmest. NAr der ikke
var krig solgte han fisk i Norge.
Christian den Fjerde dsr i 1648. Det
m6tte jo ske fsr eller senere. Da han



dsde, blev han malet og hangt op i

Domkirken. Selv om han bAde var eno-
jet og kejthAndet, er Christian den Fjer-
de nok det storste danefa vi har haft.

ll$r og vind
Vejret i Danmark er meget forskelligt fra
irstid til Arstid, og det skal vi nok ikke
vare sA kede af i langden. Hvor tit
harer man ikke folk fra Akvator, der md
gi rundt med hoj feber hele dagen pi
grund af den starke sol. Vi skal vare
glade for, hvad vi har, for hvad er Dan-
mark uden det danske vejr. Tunge som-
merskyer, der svever hen over de bol-
gende marker, den dampende morgen-
tige, der hylder grasmarken og koen.
Her har vi det danske vejr i en nodde-
skal.

ansker den offentliggjort!

Jeg hAber som altid pA at modtage en
masse breve og indlag, men indtil vi-
dere er posten til at overskue.

I mine kare boger skrevet af Niels
Vogel er der forskellige beskrivelser af
vore nordiske broderlande. Her er fsrst
fra "Onkel Toms Jytte".

lvrigt
Sverige er et land, der ligger ude i hori-
sonten. En stor del af landet er forbudt
omrAde.

<r...FH.o.
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Er der interesse for, at adresselisten
skal udvides sA den indeholder en
komplet liste over alle de skandinaviske
hjerteentres adresser, tlf.nr. og e-mails,
si meld venligst tilbage.

Den nuverende danske adresseliste
indeholder indtil videre kun Skejbys e-
mailadresse. I mA meddele mig (6inf-
redaktsren), hvad adressen er, hvis I



Perfusionsafsnit, 9. sal
Aalborg Sygehus Syd
Hobrovej 18-22
Postbox 365
DK - 9100 Aalborg
Tlf.: 99 321111, lolc Xt77
e-rnail:

T-Perfusion
Skeiby Sygehus
Brenetrupglrdsvej
DK - 82(X) Arhus N
Tlf.: 89 49 54 98
e-mail: skejkeb@au.dk

Perfusionisteme
Odense Sygehus
Sdr. Boulevard 29
DK - 5000 Odense G
Tlf.: 65 41 17 74
e+nail:

Afd. RT 3043
Rigshospitalet
Blegdamsvei 9
DK - 2100 Ksbenhavn 6
Tlf.: 35 45 30 70
e-mail:

Afd. R
l(AS Gentofte
Niele Andercens Vei 65
DK - 2900 Hellerup
Tlf.: 39 77 38 09
e+nail:

Perfusionsafd.
Varde Hjertecenter
Friisvadvei 35
DK - 6800 Varde
Ttf.:
email:

Perfusionsafd.
Privathospitalet Hamlet A/S
H.V. Nyholmsvej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 17 04 00
e-mail:

6inffen
Pia Sprogoe
T-Perfusion
Skeiby $ygehus
Brendstrupglrdsvei
DK - 825{, Arhus N
Tlf.: 89 49 54 98
e-mai I : Sprogoe@post6.tele.dk


