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5.ooo deltager fra hele verdenen deltog i den årlige amerikanske 
håndkirurgiske kongres i det smukke Boston i år afholdt for 65.gang. 
72 foredrag og ikke mindre end 125 Postere fra 45 lande. Som noget nyt kunne 
man se Postere som E-poster dvs online på opstillede PC ere. Kun 20 Postere 
var opsat i fysisk  form. 
De store emnegrupper var i år – osteosyntese af frakturer og her specielt 
radiusfrakturer, Protesekirurgi samt nerveregeneration og behandling af 
Dupuytren. 
En oplevelse og inspiration for de deltagende læger. Et flot koncept og godt 
initiativ og Idégrundlag som er med til at højne det håndkirurgiske fagområde 
og kontakten til andre Nationaliteter. Det skal nationalt støttes og fremtiden 
vil måske også se at andre fagområder som fx  sygeplejersker kan deltage. 
Ergoterapeuterne er inde. 
Mange af foredragene og Postere var Level III og IV og kun omkring 15 % 
Level I og II. 
Mange behandlingstiltag trænger fortsat til yderligere analysering og 
validering og her er området Osteosyntese af radiusfrakturer ingen 
undtagelse. Tendensen går i retning af at patienterne kommer hurtigere i gang 
efter skinne osteosyntese men efter 1 år er der næppe den store forskel i 
outcome. Der er ved at komme Level I og II undersøgelser på området. 
I USA bliver der sat mere og mere focus på samarbejde mellem industri og 
læger og regelsæt for dette er på vej frem. Det er ingen hemmelighed at 
forskning finansieres med 57 % af industrien og 18 % af hospitalerne og resten 
andre ( donation/fonde og ligende). Denne udvikling kan ikke vendes og ingen 
har for nuværende interesse eller midler til at ændre på denne fordeling. 
At det foregår er som sådan Ok, men aftaler og kontrakter skal frem i lyset og 
det sker i dag i mange lande med rivende hastighed. En fælles symbiose 
omkring udvikling, undervisning og forskning vil være alle til gavn og ikke 
mindst patienterne. 

Foredragene kan ses på www.asshmeeting2010.com 

	


