
IMHA konference i Brest 4-7/6 2013 
 
Headlines: 
 
D.4/6 
Velkomst på Rådhuset og åbning af Symposiet – Borgmester tale, Commité 
formanden(Jegarden) og IMHA formanden (S. Idnani). Efterfølgende traditionel 
Bretagne musik og pindemadder, Froi grass, kammuslinger og champagne.  
Dansker delegation skyller den 1.dag i Brest ned med en øl/vin som afslutningen. 
 
D.5/6 
Ankomst til det franske ”søværn” skole for underofficerer. Ecole de Maistrance… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flotte bygninger og venlige mennesker, men ikke ideelt til afholdelse af konferencen. 
4 deltagere fra østeuropæiske lande var ikke blevet clearet til at komme ind, hvorfor 
deres præsentationer måtte udgå og programmet dermed ændres. 
For store og for små lokaler til parallelle sessioner der startede præcis kl. 09.00 den 
første dag. 
Emner for onsdagen: 
 
Emne/indhold: 
Management of drowning victims in the 
Mediterranean value of non-invasive 
ventilation (JP. Auffray Assistence 
Publique Marsaille):  
 
Improving medical care for sailing 
seafarers (Francesco Armenta CIRM): 
 
 

Udbytte: 
450.000 personer dør pr. år af drukning.  
Non-invasive ventilation: 
Drukning og behandling. Overtryksventil 
kunne være fordelagtig i DK. 

 
 
CIRM - telemedicinsk oplæg.  
For lidt historie om patienten fra skib 
til RM. 
Advokere for at elektronik Health 
record. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Healthy ship. 
 
 
 
 
 
 
Medical training for professional sailors 
(Matthieu Coudreuse Underviser fra 
Hospital de la Cote Basque): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piracy at sea. 

• Medical aspects 

Mange lande har digital login til 
systemer a la sundhed.dk. Der ønskes 
adgang til pt`s data. 
ILO foreslår et system der beskytter 
medarbejderen samt opfylder Radio 
Medicals behov, uden af oplysningerne 
går til arbejdsgiver/kolleger. 
Det store spørgsmål var, vil det ændre 
det der sker i behandlingen? 
 
Sundhed og evakueringer fra 
passagerskibe. 
Hovedparten er skader, hjerteproblemer, 
slagtilfælde Debat om hvilke krav man 
kan stille til passagernes helbred og 
helbredsoplysninger. 
Fuld enighed om, at skibsmedicin er til 
skibets besætning. 

 
 
3 levels of seafarer; medical 1 og 2 og 
3. Hvad det svarer til i STCW vides 
ikke, da det kun er et fransk system. 
Minder lidt om de tanker, der lå bag 
vores tidligere system, hvor der blev 
bygget på via efteruddannelsen. 
 
Hospital of Bayonnes  
Teori og praktisk 40t / 20t in hospital. 
Workshop training procedures. I/V-arme 
4 seafarers/1 nurse 
In hospital skadestuen/Real time / 
phyciatric. Invited to DK. 
Der har indtil nu været afholdt et 
kursus(november 12), hvilket var en 
succes. 

 
 
Der ses en øget anvendelse af 
skydevåben. 
Uddannelse i håndtering af 
gidselsituationer, bør indskrives i STCW  
 
 
Lisa Fraholdt, WMU 
Debriefing contra coping strategi. 
Et godt indlæg, som den maritime verden 
dog endnu ikke er klar til ☺ 
 
RM Rome 
Har et særligt team der tager sig af 
henvendelser fra gidsler mhp. Den 
psykologiske tilgang 



 
Ilona 
Foreslår artemether i tilfælde af 
malaria under kapring. 
Man må dog forvente, at gidslerne ikke 
har adgang til deres medicinkiste. 
 
 

 
Imellem sessionerne lækker frokost med udsigt til Atlanterhavet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter dagens program tilbage til hotellet og slappe af ½time, klæde om og videre til 
fælles arrangement med sejltur og Brest Aquarie, hvor aftensmaden skulle serveres. 
Lang ventetid på havnen, ingen drikkevare i de 25gr., sejltur (150 personer) om bord 
på en bette pram, som sikkert ikke havde redningsveste med ;). Ej heller drikkevare 
om bord. Efter en time i søen tilbage i land, gåtur til akvariet, hvor vi omkring kl. 
22.00 endelig fik lidt til ganen og maven. Kammuslinger og champagne ad libitum. 
Tilbage i bymidten igen kl. 00.00 og afslutning med en kold fransk brygget biere og 
godnat. 
D.6/6 
Taxi til skolen, så vi havde en lidt mere human start på morgenstunden. Session start 
kl. 08.00. 
 
Emne/indhold: 
Accidents on ships in the Danish 
international shipregister (Balarz Adam 
,Hungary,CMSS) : 
 
 
 
 
 
 

Udbytte: 

 



 
 
 
 
 
Management of cardiac arrest on cruise 
ships – 3 years data (Arthur Diskin, US. 
Lægelig Ansvarlig for 36 cruise ships): 
 
 
Innovation by Innova. “ hollandske” 
orthopæder præsenterede deres patent, og 
et godt alternativ til vores gips om bord:  
 
The possibilities and challenges for 
accident prevention in the Danish gas 
and oil industry (Hanna Barbara 
Rasmussen, Phd. CMSS): 
 
 
What evidence for the benefit of quality 
assurance and accreditation in maritime 
health. (Sally Bell – IMHA quality, UK): 
 
Evidence base risk assessment in clinical 
decision taking as a part of a seafarers 
medical examination. (Alf Magne 
Horneland, No. Norwegian Centre of 
maritime medicin): 
 
Lessons learned for the introduction of 
quality assurance scheme for the medical 
service on cruise ships. (Sally Bell): 
 
Fittness of seafarers – quality standards. 
(Thorbjoern Husby, Norwegian Maritime 
Authority): 
 
 
 
 

Balarz er nyansat på CMSS. Denne 
undersøgelse om ulykker på danske skibe 
var en foreløbig. Zoom ud og se hans 
diskussion på billedet. 

 
 
Cruise ships cardiac arrest. 
88 stop 50/50 AED STØDBAR  
19,5min til ROSC re-stop 50% died 
3,3min. Response tid. 

 
 
Se Link 
 
 
 
Hanna Barbara er Phd.stud ved CMSS og har 
arbejdet en del med gas og olie 
industrien. 
Sikkerhedsorganisationen/repræsentatens 
vilkår i arbejdet med sikkerhed på 
platforme.  

 
 
Materiale tilsendes fra Sally Bell – meget 
spændende. Hjælp til kvalitetssikring. 
 
 
Medical ex.  2 years validitey periode 
of certificate(NO) – not only fit the 
day you are examined(DK).  
Meget spændende oplæg – de forskellige 
vinkler forskellige læger anskuer en 
sømand. (egen læge, søfartslæge, 
rederilæge, ?)  

 
Materiale tilsendes fra Sally Bell – meget 
spændende. Hjælp til kvalitetssikring. 
 
 
 
 
Gjorde ikke indtryk, men overraskende at 
Norge har så stor en handelsflåde. 13-
17.000 skibe? 
Fokus på health on board: 
www.trainingonboard.org  
 
 
Norge har udarbejdet et elektronisk 
redskab der hjælper søfartslægerne til at 



 
 
 
 
 
 
 
 
ILO/IMO medical examination 
guidelines for seafarers.(Brandt Wagner, 
ILO representative):  
 

træffe den rette afgørelse I 
tvivlstilfælde. 
 

 
 
 
Kort introduktion til ILO guidelines til 
MLC generelt og lidt mere specifik på 
lægeundersøgelser. 
(Vores nye kontaktperson i ILO) 
 

 
 
Zoom ud på billedet og se konklusioner!! 

 
En lang, men spændende dag på “skolebænken”. Vi sluttede omkring kl. 16.00 og så 
hjem til hotellet igen – slappe lidt af (forberede de sidste ting til morgendagens 
præsentation 1½time – mødes til en gin tonic- inden vi skulle til Galla middag på The 
Quads. (A´la Kunstpavillionen) kl. 19.00. Danskerne var naturligvis klar Kl. 19.00, 
men med et IMHA board meeting og franske forsinkelser, kunne vi sætte os til bord 
kl. 22. Dette efter en del pindemadder, kammuslinger, champagne, vinsmagning og 
så lidt champagne. 
Hyggeligt næsten dansk asocialt 8 mandsbord, skål og applaus for præstationer af den 
franske organisationscommitee, samt lykønskninger til Norges Alf Magne Horneland, 
der blev valgt som ny præsident for IMHA. Norge skal ligeledes være vært for det 
kommende Symposie 2015 i Bergen. 
 



Som god tradition på turen – afslutning i stamværtshuset med en kold fransk fad-
bamse. Godnat. 
 
D.7/6 
Taxi til skolen, så vi havde en lidt mere human start på morgenstunden. Session start 
kl. 09.00. 
 
Emne/indhold: 
 
Telemedicine for remote medical support 
 
Assesment of stress of seafarers on board 
merchant ships. (Francesco Armento, 
CIRM, Italy): 
 
Business case for telemedicine.(Astrium , 
Belgium):  
 
 
 
 
 
 
International postgraduate training in 
Maritime Medicine 
 
 
 
 
 
 
 
 
Managing chemical burns on board. 
What can be done?(no author): 
 
Improving of telemedicine – SIAM. (V. 
Kharchenko, Ucraine): 
 
Swedish Radio Medical – passenger 
cases.(Karin Westlund, Sweeden): 

Udbytte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En upræcis beregning på hvad radio medical 
og evakueringer koster, og hans forslag 
til at lave fælles retningslinjer der KUN 
kan give “pay back cash” til den maritime 
industry/rederier. Præsentation fra et 
ikke lægeligt/myndigheds synspunkt. Vi var 
efterladt med en masse tal præsentationer, 
som ingen, umiddelbart, kan bruge til 
noget. Udgangspunkt var både offentlige og 
private telemedicinske institutioner 
 
 
Luica Canales fortalte om diplom og master 
uddannelsen, som vi har hørt om før. 
Konklusionen efter seancen var, at 
forskning og træning hænger ulæseligt 
sammen. 
Polen er netop ved at udbyde en uddannelse 
som specialist i Maritim Medicin, men den 
kom de ikke nærmere ind på. 
 
 
 
 
 
 
Jeg stod af i denne session, alt for 
teknologisk produkt og meget uskarpt 
engelsk  
 
 
Karin levere data fra omkring 600 cases på 
passagerskibe over en 5årig periode. 
Forholdsvis mange evakueringer, men stort 
set alle kontakter er refereret fra den 
svenske kysten. 



 
Chemcial burns on board ships:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maritime Learning Network. (JD. 
Dewitte, SFMM, France): 
 
Medical training for sea rescue 
operations: experience in southern 
France.(M.Coulange,SAMU, France): 
 
 
 
On the doorstep to MLC – how does it 
involve the maritime parties.(KJ1+ TL, 
DMA, Denmark): 

 
Et fransk firma ”Prevor” demonstrede nye 
behandlingsprincicipper ved kemiske 
æstninger. Der findes i dag produkter, som 
kan bringe stort set alle kemikalier 
tilbage til en ph værdi på ca 7. Uanset om 
det er basisk eller surt, og uanset om det 
er på hud eller i øjne. Påføringen er 
ekstrem simpel for lægmand. 
Diskussionen bagefter gik så på, hvornår 
der sidst havde været en ordentlig 
revision af MFAG i IMDG koden, og især af 
den obligatoriske medicinliste. Ekstremt 
interessant, og måske noget man burde gå 
videre med fra Dansk side i en eller anden 
form. 
 
 
 
”Fantastisk” EU-financeret projekt der 
havde fremstillet videoklip til træning om 
bord på skibe. Vi var vidner til de mest 
ikke trænende, meget talende og lidt 
introducerende og dårlige amatør videoklip 
længe set. Ikke mindre end 3 universiteter 
og hospitaler havde løst opgaven sammen.;( 
Se mere her: http://www.marleanet.com/ 
 
 
Super indlæg – involverende – præcist 
målrettet audience – diskussioner – og 
måden at få en International Convention 
det vil sige MLC gjort håndterbar i 
praksis. Ref.: B.Wagner ILO. 

 
 
Vi var færdige med vores oplæg kl. 15.01 og efter et par skulderklap på vej løbende 
ud af salen stod en taxa klar til pick up til lufthavnen. Afgang fra Brest kl. 17.35 og 
hjemme igen i Billund kl. ca. 22.00 fredag aften. 
 
Alt i alt kan vi sige at vores generelle udbytte nok svare til tidligere IMHA 
konferencer, men vi mener nok at de snakke vi denne gang har fået ved at ”mengle” 
rundt er større denne gang. Kontakter er skabt og ikke mindst en masse nye ideer er 
poppet op undervejs. 
 
Yderligere har vi fået nogle kontakter, med undervisningssted i Frankrig, samt en 
mulighed for et træningssted i Mumbai. Yderligere har vi fået kontakt til nogen fra 
Nigeria, hvilket på sigt måske kan være gavnligt. 
Tl/Ab/KJ1 
 



 
 
 
 


