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læggelse. I den forbindelse belyses bl.a. samarbejdet mellem
den offentlige og private sundhedssektor og samarbejdet med
udenlandske behandlingssteder, herunder de driftsansvarlige
myndigheders adgang til på aftalemæssigt grundlag at overlade sundhedsopgaver til udenlandske behandlingssteder.
Det lovgivningsmæssige grundlag er de regler, der trådte i
kraft den 1. januar 2007 som led i gennemførelsen af kommunalreformen – bl.a. sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed,
som har erstattet de individuelle autorisationslove, f.eks. lægeloven.
Bogen er udarbejdet med henblik på undervisningen i kursusfaget Sundhedsret ved kandidatuddannelsen i jura ved
Aarhus Universitet, men er yderst relevant også for andre studerende på uddannelser inden for sundhedsvæsenet og for
alle, der har deres virke på sundhedsområdet – læger, sygeplejersker, andre sundhedsprofessioner, administrativt personale
og brugere af sundhedsvæsenets, der vil orientere sig i de emner, som bogen behandler.
Ikke mindst kapitlerne om patienters retsstilling giver en
god og uddybende gennemgang af et regelsæt, som er af
grundlæggende betydning i forholdet mellem sundhedspersoner og patienter.
Det er lykkedes at skrive en bog, der giver et bredt funderet overblik over de på visse områder meget detaljerede sundhedsregler. Bogen giver læseren grundlaget for at forstå og
vurdere, hvad der foregår i sundhedsvæsenet. Den har en relevant bredde, og juraen er beskrevet i et klart og forståeligt
sprog og er gjort vedkommende med afgørelser fra domstolene, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og ombudsmandsudtalelser.
Bogen har en god indholds- og litteraturfortegnelse, et lovregister og et omfattende stikordsregister, der gør det nemt at
orientere sig i bogens indhold.
Jeg kan anbefale bogen til administratorer, praktikere og
brugere af sundhedsvæsenet.

Dansk Mikrokirurgisk Selskab (DMKS) er et af de største og
mest aktive mikrokirurgiske selskaber i Europa med deltagelse
af såvel plastikkirurger som håndkirurger og neurokirurger.
På årsmødet fokuserede man på udviklingen inden for perforantbaseret rekonstruktion og på brugen af de såkaldte propellapper.
Inviterede forelæsere var dr. T.C. Teo, McIndoe Surgical
Centre, East Grinstead, UK og dr. Jaume Masia, Barcelona.
Dr. T.C. Teo åbnede mødet med en oversigt over udviklingen inden for perforantbaseret rekonstruktion suppleret med
forslag til optimering af instrumentvalg, tekniske tips og personlige erfaringer.
Dr. Jaume Masia fokuserede i sit efterfølgende indlæg på
mulighederne for præoperativ kortlægning af perforanterne
med det formål at sikre patienten, lette kirurgens arbejde og
nedsætte operationstiden. Her har ultralyd tidligere været
benyttet, men både computertomografi- og magnetisk resonans- baserede metoder tegner lovende.
På mødets anden dag blev det beskrevet, hvorledes propellapper kan benyttes til rekonstruktion af defekter på
truncus og underekstremiteterne. Propellapper er et relativt
nyt koncept, hvor man på et enkelt perforantkar rejser en
vævslap bestående af hud og fedt og herefter roterer (propellerer) den 180 grader ind i defekten.
De glimrende danske oplæg om brug af ultralyd til perforantkortlægning og danske erfaringer med perforantbaserede lapper understøttede flot de internationale præsentationer.
Man kan kun opfordre alle med interesse for vaskulær
mikrokirurgi til at deltage i selskabets møder.
Læs mere om selskabet på www.dmks.dk
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Propeller og perforanter
Dansk Mikrokirurgisk Selskabs årsmøde
Fyn, Hindsgavl Slot, den 29.-30. marts 2007

