Endelig oprandt dagen, hvor jeg kunne forlade det vinterramte Danmark for at bruge 4 uger på et
længe planlagt ophold hos Dr. PC Ho i Hong Kong. Aftalen var kommet i hus et år forinden, da jeg
ved flere lejligheder havde hørt ham forelæse ved kongresser og set ham in action ved
håndledsartroskopikurser. Flere tidligere fellows havde talt meget positivt om et ophold hos ham,
så jeg glædede mig meget til at få chancen for at lære endnu mere om artroskopiens muligheder i
håndens led.

Udsigt over selve Hong Kong by før og efter solnedgang

Hong Kong var Britisk koloni indtil 1997, hvor lejeaftalen udløb og Hong Kong igen blev kinesisk.
Den tidligere koloni bærer stadig præg af den britiske tankegang og velstand. Byområderne er
meget koncentrerede med verdens største antal skyskrabere. Ingen forstæder i dansk forstand, så
der er meget kort fra storbyens bilinferno til stille træklædte bjergsider. Med et indbyggerantal på
knap 7,3 mio. og et areal på godt 1100 km2 er der brug for åndehuller. Prince of Wales Hospitalet,
hvor jeg havde mit primære ophold, ligger i Sha Tin i området nord for Kowloon i New Territories.
Hospitalets optageområde er på ca. 1,2 mio. indbyggere, og med 2 til 3 års ventetid på
forundersøgelse, ser man ikke banaliteter. Til gengæld følger PC sine patienter i mange år.

Sha on Ma bjerget også kaldet trapeziumbjerget af PC
Jeg boede på hotel i gangafstand til hospitalet, og blev vel modtaget af PC og hele hans håndteam
på førstedagen. Flere gange om ugen var der fælles stuegang, hvor yngste læge fremlagde
sygehistorien inkl. røntgenbilleder. PC var en eminent underviser med meget stor håndkirurgisk
viden, og det kunne nemt tage en hel formiddag at gå stuegang. Første aften inviterede PC mig til
75 års jubilæumskoncert for the Chinese YMCA of Hong Kong Harmonica Orchestra. Han havde
selv spillet mundharmonika i orkestret i 14 år og det var imponerende at høre og se 30-40
mundharmonikaer spille sammen. Børn helt ned til 5-6 år spillede i et rørende børneorkester med
en kunnen og disciplin som sjældent ses.

Børneorkestret og stuegang (patienten ligger inde bagved til venstre!)
De følgende uger var der lange dage vekslende mellem ambulatorie, operationer og stuegang. Vi
var 2 faste fellows i 4 uger. En ung læge Piti fra Thailand ankom få dage efter mig, hvilket gav
mulighed for erfaringsudvekslinger og ture sammen i weekenderne. Der var planlagt et meget
afvekslende udvalg af operationer for de første 3 uger af opholdet, hvor vi stort set så det meste
indenfor håndledsartroskopiens grænser. Grundlæggende artroskoperer PC og hans hold alle
patienter i LA og altid med 1,9 mm skop. For at dette kan lade sig gøre lægges LA med adrenalin i
huden og i kapslen ved porthullerne, ingen blodtomhed og der bruges tre én gangs fingertraps til
traktionen. Operationssigtbarheden sikres ved, at vandindløbet reguleres fra et såkaldt
erigeringstårn vha. hæve-sænkeprincippet. Langt de fleste patienter virkede godt tilfredse og hele
set-uppet havde den kæmpe fordel, at operatøren kunne vise patienten, hvilke skader der var i
leddet og dermed gøre den efterfølgende samtale og evt. yderligere operative tilbud lettere for
patienten at forstå. I LA blev TFCC reinsereret og sågar artroskopisk fjernelse af carpalknogle og
artrodese med K-tråde. Det var en stor inspirationskilde til at springe ud i flere operationer i
lokalanæstesi.

Alle meget optaget af skærmen. Billedet til højre: Fjernelse af lunatum

Den mest utrolige case var nok en mand med en 30 år gammel perilunær luksation, hvor hele
lunatum lå deformeret med ”senespor” i carpaltunnelen. På et tidspunkt havde man
dekomprimeret medianus, men problemet var nu at ulnart i carpaltunnelen havde en noget
skarpkantet lunatum gnavet flere sener i stykker. Lunatum blev fjernet og senerne henholdsvis
rekonstrueret og senetranfereret.
Af børnehænder havde PC hans helt egen måde at operere dobbelt tommelfingeranlæg på, hvor
den blivende tommel nogle gange blev dannet ud fra en sammenkobling af de to oprindelige
fingre for at få tomlen til at ligne den modsidige tommel i størrelse. Selve neglelejet blev syet
under mikroskop med en 11-0 sutur. Imponerende kosmetiske resultater. For en kineser er det
altafgørende, at hånden kommer til at ligne en normal hånd.
Mit ophold var planlagt med deltagelse i det sydøstasiatiske håndledsartroskopikursus inkl.
Seminar midtvejs. Det var planlagt og afholdt af PC og alle hans hjælpere. I ugerne op til kurset
havde vi set mange af de patienter i ambulatoriet, der var cases til seminaret. Et fantastisk godt og
veltilrettelagt kursus, hvor førstedagen var teoretiske oplæg fra et nationalt og internationalt
fakultet krydret med føromtalte cases, hvor fakultets medlemmer undersøgte og udspurgte (via
reservelægetolk) forskellige håndpatienter live. På denne måde fik man vist et bredt udvalg af
undersøgelsesteknikker og efterfølgende overvejelser om, hvad patienten fejlede. Siden blev
røntgenbilleder, funktionelle røntgenbilleder og evt. scanning gennemgået. Ugerne efter kurset
blev nogle af patienterne opereret og dermed fik jeg virkelig fuld valuta for opholdet. Selve det to
dages artroskopikursus var på højt fagligt niveau med 2 deltagere pr. kadaverarm. Et kursus der
meget varmt kan anbefales for håndledsartropiinteresserede.

Alle deltagere til artroskopikurset inklusiv fakultetet

Patientundersøgelse af PC og undertegnede får overrakt kursusbeviset

På godt 3 uger så jeg stort se alle de forskellige håndoperationer man kan lave artroskopisk.
Artrodeser med enten K-trådsfiksering eller skruefiksering, TFCC reinsersion, pseudoartrose af
scaphoideum med cristaknogleoptransplantering, hvor knoglebidderne skubbes ned i
pseudoartrosen via et metalrør, samme operation blot med artificiel bonegraft, fjernelse af
scaphoideum artroskopisk, omhyggelig synovectomi ved svær artrose og mange andre spændende
artroskopier. Der var et unikt set-up på operationsgangen, hvor der var masser af ”varme” hænder
og intet stress og jag om, at man skulle være færdig. Der var tid til læring, omhyggelig
gennemgang af leddet og tid til masser af billeder peroperativt. PC tager rigtig mange billeder af
alt og har dermed et unikt katalog af billeder til både dokumentation og undervisning.

Frokostpauser. Øverst til venstre: Julefrokost på operationsgangens kaffestue. To øvrige
billeder: På frokostrestaurant i arbejdstiden med Hong Kongs berømte dumpling.

Dagene på hospitalet var meget koncentrerede og levnede ikke meget overskudstid i løbet af ugen
til at lege turist. Derfor blev weekenderne meget aktive. Flere gange var jeg på vandreture i
bjergene, der omgiver Hong Kong både alene, med PC og hans fantastiske kone, Magdalene og

thailænderen Piti. Klimaet i december er perfekt til udendørs aktiviteter, så da PC spurgte om, jeg
kunne cykle svarede jeg straks ja. PC har mange talenter. Han er en meget dygtig håndkirurg, god
til at formidle sin viden, talentfuld mundharmonikaspiller og faktisk også en dreven cykelrytter. I
forbindelse med håndledsartroskopikurset arrangererede han flere morgencykelture for en del af
fakultetet. De kender hinanden godt, og jeg var heldig at få en invitation. En samling af hans egne
cykler og venners gav tilsammen nogle super velkørende ryttercykler og et par enkelte
mountainbikes. I Tha Tin er der anlagt mange cykelstier langs floden og havet. Et oplagt sted at
træde i pedalerne. Første morgen nåede vi op på en bjergkarm lige tids nok til at nyde
solopgangen. Følgende dag havde PC bestilt en lastbil til at transportere alle 9 cykler ud til en
nationalpark, hvor den mountainbike jeg havde lånt virkelig kom til sin ret. Op og ned af stejle
bjergveje som var glatte veje efter nattens regn. Vi brød reglerne og cyklede over dæmningerne til
et stort vandreservoir. For at sikre vandforsyningen til Hong Kong og være uafhængig af
moderlandet, havde man bygget to store dæmninger mellem et par øer. Diset og vindstille
morgenstund med smuk solopgang over det kinetiske hav.

Solopgang og cykelholdet til vandreservoiret

Sidste søndag i Hong Kong startede tidligt sammen med PC og Magdalene, hvor tre cykler blev
presset ind bag i bilen og vi kørte til Lantau Island, hvor vi mødtes med deres cykelvenner og
cyklede området omkring Disney World tyndt. Efter knap 50 km´s svedetur blev jeg sat af ved
metroen og mødtes siden med Piti i Tung Chung. Vi fandt frem til bussen, der kørte
weekendvandrede op til et bjergpas, hvorfra man kunne vandre af smalle stier op til Lantau Peak
med flot udsigt over hav og Hong Kongs lufthavn, som er bygget på en kunstig ø. Herfra fortsatte
stien til Big Buddha, hvor vi mødtes med Pitis søster og svoger, som var på weekendbesøg fra
Chiang Mai i Nordthailand. Turen ned fra bjerget foregik i gondol i en 5 km lang svævebane. Solen
var på vej ned og lysene i byen tændtes. En smuk afslutning på en særdeles aktiv dag.

Udsigt fra Lantau Peak og naturen har overtaget kulturen

Klar til at tage gondolen ned fra bjerget og Big Buddha i silhuet

Et meget intensivt ophold både på hospitalet med masser af forskellige operationer og ambulante
patienter og i fritiden med mange nye venskaber og naturoplevelser. PC og hans kone er meget
gæstfrie og er begge meget inspirerende. Et sådan ophold kan varmt anbefales.

Piti og undertegnede får overrakt bevis på vores ophold hos PC

Tak til alle dem som gjorde dette ophold muligt.
Lena Schroll

