
Nyt apparat mindsker risikoen ved operation af hjertebørn 
KUUL.dk køber udstyr til overvågning af hjernens tilstand under operation 

De fire ultraløbere, som kalder sig KUUL.dk, har igennem 2007 har benyttet deres 
opsigtsvækkende sport til at samle ind til hjertebørnene på Skejby. Samtidig har de lavet 
arrangementer, der involverer almindelige motionister. Og det har vist sig at være meget 
populært. 

KUUL.dk og hospitalet har i fællesskab besluttet, at de 150.000 kroner, som KUUL.dk 
indsamlede i 2007 skal bruges til køb af et apparat, som kan måle hjernens tilstand under en 
operation. Pengene var ellers tiltænkt udsmykning på Børneafsnit A7, men da beløbet jo har 
en vis størrelse, så foreslog personalet på A7, at KUUL.dk i stedet brugte pengene på et 
apparat, som der ellers ikke var råd til. 
 
- Ønsket fra afdelingen kunne vi i KUUL.dk kun bakke op om, da vi mener, det giver større 
mening for de indlagte børn og deres familier. Apparatet er med til at minimere risikoen for 
skader. Derved mener vi, at vi er med til at gøre en større forskel, end hvis pengene var blevet 
brugt på udsmykning, hvilket først var tanken, siger Henrik Schriver. 
 
Apparatet betyder, at lægerne nu er i stand til at følge ilttilførslen til hjernen under en 
operation. Det har man ikke tidligere kunnet gøre. Apparatet er derved med til at mindske 
risikoen for hjerneskader under de ofte langvarige hjerteoperationer, som børnene på 
afdelingen gennemgår. 
 
Der findes i dag kun én maskine i Danmark, den står på Rigshospitalet. Nu er der så også en 
på Århus Universitetshospital, Skejby. 
 
Der vil blive afholdt en officiel overrækkelse af maskinen på Århus Universitetshospital, Skejby 
- i Gæstekantinen, indgang 6. 
 
 Fredag, den 9. maj 2008, kl. 15.00 
 
Interesserede er velkomne til at møde op. 
 
For yderligere informationer kontakt: 
Henrik Schriver, KUUL.dk, Tlf: 23 60 90 30 
 
Fakta: 
KUUL.dk – Vi gør en forskel 
Ultraløbere løber 100 km-løb - eller længere. KUUL løber penge ind til hjertebørn, forældre og 
personale på hjerteafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby. Duracell er KUUL.dk’s 
hovedsponsor.  
Læs mere på www.kuul.dk 
 
INVOS Cerebral Oximeter 
Et måleapparat som kan måle, hvor meget ilt blodet fører til hjernen. Overvågningen af 
ilttilførslen til hjernen foregår gennem sensorer, som placeres på hovedet af barnet. 
Læs mere på www.somanetics.com/invos.htm 


