Møde i thoraxanæstesiudvalget d. 8.5.14
Til stede: alle sammen
Snak om ssai udd (CTVA) og udveksling, ikke helt let at få uddannelsen passet ind i den daglige produktion,
idet der er et krav om supervision af mentorerne.
Nogle af afdelingerne har årshjul med kongresser/kurser og fordeling af disse, således at det altid er åbent
og klart for alle, hvem, der prioriteres til de forskellige interesseområder.
I anledning af, at Rigshospitalet har fået tildelt et forskningsprofessorat i thoraxanæstesi, summerede vi op,
hvilke professorer, der er tilknyttet de forskellige thoraxanæstesiologiske afdelinger, hvilke professorater,
de varetog, og deres forskningsinteresser:
Den første professor, der blev ansat, er Erik Sloth på Skejby Sygehus, derefter blev Bodil Rasmussen tildelt
professorat på Ålborg Sygehus, og Hanne Ravn tiltræder 1.6.14 på Rigshospitalet.
1. Erik Sloth, forskningsprofessorat 5 årigt i ultralyd og ekko. Eriks forskning har overvejende været indenfor
ekkokardiografi, både transthorakalt og transesophagealt.
2. Bodil Steen Rasmussen, lærestolsprofessorat i almen anæstesi. Bodils forskning har overvejende været
indenfor inflammatorisk lungeskade under forskellige omstændigheder og i de senere år i forbindelse med
hjertekirurgi.
3. Hanne Ravn, forskningsprofessorat i thoraxanæstesi. Hannes forskning har overvejende omhandlet højre
ventrikels muskelfibre og kontraktilitet, magnesium i arteriel trombose og reiskæmi skade, desuden
forskning i børn med medfødte hjertesygdomme.

Derudover blev årsmødet 2014 diskuteret, vi har fået alle vores forslag på, så vi har 4 sessioner. Vi håber,
vores emnevalg også interesserer andre udenfor den snævre kreds af thoraxanæstesiologer.
Vi aftalte at holde et Skypemøde i efteråret inden årsmødet. Marianne taler med kirurgerne om møde
næste år. Vi vil gerne holde møde sammen med kirurgerne, men de har indtil nu ikke ønsket at være fælles
om nogle emner. Vi vil som minimum tilstræbe at holde møde samme dag som dem, for at kunne nedsætte
produktionen den dag, så alle interesserede kan deltage i mødet. Stedet, hvor mødet skal holdes er endnu
ikke fastlagt, enten Århus eller Nyborg igen.
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