Travelling Fellowship Kroatien november 2018
I forbindelse med fellowship programmet mellem Dansk Selskab for Håndkirurgi og Kroatisk Selskab for
Plastik- og Rekonstruktionskirurgi besøgte jeg i november 2018 i en periode på 2 uger hospital RB Dubrava i
Zagreb. Det er 6. år i træk at udvekslingsopholdet finder sted.

Formålet med opholdet i Kroatien er at tilegne sig viden indenfor rekonstruktionskirurgi med
plastikkirurgisk tilgang herunder sene- og nervekirurgi samt forskellige aspekter af vaskulariseret
graftkirurgi, som der er stor ekspertise i på disse kanter, da de senior læger på afdelingen tilegnede sig stor
erfaring med rekonstruktionskirurgi under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien 1991-2001.
Ved ankomst til lufthavnen blev jeg hentet af Bozo Gorjanc som er i sidste del af sin plastikkirurgiske
hoveduddannelse. Han var en stor støtte under hele mit ophold såvel socialt og fagligt. Jeg blev indlogeret
på KB Dubava hospital hvor jeg fik VIP-værelset, som er beliggende på selve det plastikkirurgiske
sengeafsnit og jeg må sige det var lidt specielt, at være indlogeret på en hospitals stue i 2 uger, men der var
de ting jeg skulle bruge. Jeg blev taget godt imod og de kroatiske læger var meget gæstfrie og sociale. Vi var
ude og spise og til sociale arrangementer flere gange i løbet af de 2 uger.
Fagligt var der mange spændende cases og afdelingen havde planlagt et spændende program og samlet en
række sjældnere håndkirurgiske indgreb til at blive udført under mit ophold. Herunder har jeg udvalgt 3
cases: Den første dag i afdelingen assisterede jeg til en senetransposition til behandling af en drophånd hos
en yngre patient med komplet n. radialis udfald efter fjernelse af Schwannom i n. radialis ved albuen. Hvor
der blev foretaget senetransposition FCU til EDC, Palmaris longus til EPL og BR til ECR.

I samme uge var jeg med til at høste N. suralis som blev brugt til fri nervegraft af 6 cm stor n. medianus
defekt i carpaltunnel efter excision af malign nervetumor.

Desuden assisterede jeg til et heldags projekt med vaskulariseret ALT-lab (Anterior Lateral Thigh) som blev
høstet fra låret og flyttet til en stor bløddeldefekt efter brandsårsskade med blottet knogle på crus og
mediale malleol. Der blev foretaget anastomose af karrene til a. og v. tibialis posterior. Resten af defekten
blev dækket med split-graft fra låret.

Generalt så jeg mange typer indgreb og det jeg særligt var imponeret over var deres bløddelshåndtering og
kirurgiske teknik, hvor de har stor fokus på at bevare vaskulariseringen af de forskellige vævstyper. Særligt
deres tilgang til lokale og frie lapper har været en øjenåbner for mig og er noget jeg vil tage med mig videre
i karrieren.
Uddannelsesforholdene er ikke optimale for de kroatiske læger. De assisterer i mange år førend de får lov
til at udfører selv mindre indgreb. Uddannelsen til speciallæge er ikke organiseret og struktureret som vi
kender det i Danmark. Man fornemmer en vis frustration over dette blandt de yngre læger i
hoveduddannelse. Lægerne er bevidste omkring dette, men det tager tid at ændre sådanne forhold.
Under mit ophold var der også tid til at være kulturel. Jeg besøgte Zabreb flere gange. Byen har spændende
historier, hyggelige parker, kulturperler og smuk arkitektur. Den 1. november 2018 mindes det kroatiske
folk de døde og tusinder af mennesker brugte dagen på at besøge den lokale kirkegård. Det samme gjorde
jeg, hvor jeg blandt andet besøgte den tidligere præsident Franko Tudmans gravsted. Men som de lokale
siger: ”Han var vores første præsident, men resten lader vi bare ligge”. I weekenden tog jeg til kysten og
besøgte Opatija som er en af Europas ældste turistbyer med smuk natur og mondæn badebystemning.

Jeg takker Dansk Selskab for Håndkirurgi og Det Kroatiske Håndkirurgiske Selskab for dette spændende
ophold og anbefaler fremadrettet kollegaer at tage på fellowship til Kroatien.
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