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Formandsberetning, Thoraxudvalget:  
Dele af beretningen er dækket af indholdet fra GF, Foreningen Thoraxanæstesiologisk Symposium. 
Der henvises dertil. Nedenstående er et resumé af den øvrige del af beretningen med enkelte 
tilføjelser.  
Foreningsstrukturen og formålet forklares for de, der ikke har hørt det før. Det konkrete formål 
med at have en forening er at have en organisationsstruktur, der kan stå for den financielle del af 
afholdelsen Thorax Symposiet. Dette så ikke udvalgsmedlemmer personligt skal stå til regnskab for 
store udgifter og eller store indeståender via indblanding af egne bankkonti. Derudover er det 
foreningens formål at afholde Symposiet og derigennem støtte udddanelse og forskning inden for 
det thoraxanæstesiologiske subspeciale.  
Årets Thoraxanæstesiologiske Symposium havde 43 tilmeldte, som fordelte sig således:  
AAUH: 8 læger, 1 Intensiv sygeplejerske. 
AUH: 20 læger, 1 anæstesisygeplejerske. 
OUH: 6 læger, 2 anæstesisygeplejersker. 
RH: 4 læger, 1 sygeplejerske. 
Dertil deltog 4 ”eksterne” foredragsholdere. 5 firmaer deltog som udstillere og hjalp derigennem 
bl.a. til at holde prisen nede på kr. 400,- for dagsprogram inkl. frokost/ kaffe.   
Tak til alle deltagende.  
 
Almen diskussion/ forslag til faglige initiativer:   
- Der foreslås etablering af forum for specifikke behandlinger i subspecialet, eks. 

esophaguskirurgi. Deltagere kunne være funktionsledere, specialeansvarlige, læger med 
særinteresse indenfor et felt. Arbejdet vil f.eks. kunne varetages på et internat. Udvalget vil 
tage ideen op på kommende møder.  

- Idéer til kommende symposier:  
1) Generelt ønske om tværfaglig afholdelse med relaterede specialer.  
2) Ønske om, at præsentation af data fra kliniske databaser skal være et fast punkt på 

Symposiet.   
2)   Konkret forslag: Perfusionstema, invitation af f.eks. Gudrun Kunst, London -  medforfatter 
til de europæiske guidelines https://academic.oup.com/ejcts/article/57/2/210/5579823) + 
perfusionister + kirurger + anæstesisygepelejersker.  

- Idéer til anvendelse af midler med henblik på bl.a. nedbringelse af Foreningen 
Thoraxanæstesiologisk Symposiums egenkapital: Invitation af internationale 
foredragsholdere/ gratis deltagelse for et antal sygeplejersker/ foredragskonkurrence. 
 
Tak for et konstruktivt møde og dagens Symposium.  

 


