Studieophold USA 2022
En lang planlægningsproces blev endelig til virkelighed, da jeg d. 27.2.2022 drog på et tre mdrs.
studieophold til USA. Skulle have været afsted for knap tre år siden, men som bekendt, kom der en
virus forbi.
Turen skulle foregå på tre forskellige håndkirurgiske- og ortopædkirurgiske centre.
Marts 2022
Startede på Christine M. Kleinert instituttet (CMKI), Louisville, Kentucky, nu under ledelse af Dr.
Tuna Ozyurekogly. Lægerne ansat på instituttet er en blanding af plastik- og ortopædkirurger.
CMKI blev grundlagt i 1953 af Harold E. Kleinert. I 1964 kom Joseph E Kutz til og de to var i mange
år foregangsmænd for håndkirurgi i USA og verden. De fik pt fra det meste af USA fløjet ind, skabt
et mikrokirurgisk og håndkirurgisk univers.
I løbet af min måned på CMKI mødte jeg en masse spændende og imødekommende læger. De er
vant til visitors og fellows fra hele verdenen. Da halvdelen er plastikkirurger, så jeg mange
plastikkirurgiske rekonstruktioner på overekstremiteten, men ellers var deres håndkirurgi ikke
forskellige fra hvad vi laver på AUH.
Særligt specielt var dog at bruge noget tid sammen med Dr. Luis Scheker. Ortopædkirurgen, der
har opfundet APTIS protesen. Protesen, der kan afhjælpe artrose i det distale radioulnare led
bruges allerede i dag på AUH, men efter workshop og mange samtaler med Dr. Scheker, er jeg nu
blevet en del klogere på protesen og dens pitfalls. Da han i sin tid opfandt protesen, var der ingen
af de større proteseproducenter, der syntes det var en god ide, så han brugte sine sparepenge og
dannede sit eget firma, APTIS.

Luis Scheker og John Scheker – sønnen.

Standard operationsstue i Louisville, og ambulatoriegangen. Fire rum til en læge, da så pendler fra
rum til rum.

Kleinerts gravsted. Frokost – i scrubs. Direkte fra OP til indisk restaurant. Ganske normalt ikke at
skifte til eget tøj når dagen er omme.
APRIL 2022

Herefter gik turen til Sinai Hospital, Baltimore, International Center of Limb Lengthening (ICLL).
Hovedformålet her, var at observere Dr. Shawn Standard, en international kendt ortopædkirurg,
der laver avanceret rekonstruktion på over- og underekstremiteterne. Han behandler radial club
hands (RCH) med ulnarizationer. Får patienter fra hele verdenen. Det er ikke en hyppig tilstand,
men heldigvis var der en mens jeg var der. Jeg fik endda mod forventning ”scrub-in” privilegie,
hvilket gjorde, at jeg deltog i operationen på nært hold. Udover den ene RCH-operation (sjælden
tilstand), gennemgik Dr. Standard minutiøst operationen teoretisk, samt af hans tidligere
operationer. I klinikken så jeg en del RCH patienter til opfølgning. Der udover opfølgning på
pollicizationer, og cleft hands. Desuden et kadaverkursus, hvor jeg selv lavede en pollicization. Lige
nu arbejdes der på, at jeg kan få status som ”volunteer researcher”, og vi har planlagt et mindre
forskningsprojekt sammen, så kontakten bibeholdes.

RCH pt før og efter. Og en lille klohånd, der efterfølgende blev ”samlet”.
Sluttelig, besøgte jeg to andre håndcentre i Baltimore, John Hopkins og Curtis National
Handcenter, hvor jeg observerede Dr. Jim Higgins, Dr. Ryan Katz og Dr. Sami Tuffaha.

Endnu en kadaverworkshop. Her med Dr. John Ingari med sin udgave af Green (han havde skrevet
et kapitel), men medbragt da han skule lære mig at lave en pollicization, og der er en ganske fin
vejledning her i.

Maj 2022
Sidste observership var i St. Louis, Missouri, hvor jeg fulgte Dr. Susan MacKinnon på Barnes Jewish
hospitalet. Dr. MacKinnon har viet sit liv til nervekirurgien, har skrevet lærebøger og er
verdenskendt for dette. Det er ret krævende at få lov til at besøge Universitetshospitalet. Der er
naturligvis et hav af formularer der skal udfyldes, men særligt krav er den professionelle liability
forsikring der skulle dække op mod 3 mio$, også selv om, man skriver under på, at man nærmest
hverken rører eller taler med patienterne.

Håndvask minimum 6 minutter!
Men, det er det værd. En masse ny nerveviden og kirurgiske teknikker har jeg fået mig med hjem.
En ny måde at tænke nerverekonstruktion på. Besøgte under opholdet også neurofysiolog, så
udover dr. MacKinnons e-learningsmodul, som også flere andre håndkirurger i DK nu har fået
tilbudt, kom der lidt yderligere viden indenbords, og jeg er nu blevet klogere på tolkningen af
nerveledningsundersøgelser.

Dr. MacKinnon og resident i aktion. Ved hver operation blev der på tavlen opskrevet history, EDX
fund, og hvert step i operationen, så ingenting blev glemt.
Generelt er deres undervisningsmiljø anderledes. De yngre læger arbejder mange timer om ugen –
veksler lidt fra stat til stat, men 80-100 timer er ikke unormalt og kun få dages ferie om året.
Morgenundervisning i Louisville og Baltimore var fra 6.30-7.30, Journal Clubs om aftenen (i
Baltimore x 1/pr mdr., på restaurant betalt af industrien). Der var også særligt i Baltimore og St.
Louis ”grand rounds”, med besøg af ”visiting professors” enten tidlig morgen (6.30) eller aften.
Alle attendants ( erfarne afdelingslæge/overlæger), havde deres egen yngre læge (residents eller

fellows) som deres følger. De forberedte konsultationerne, skrev deres noter, åbnede og lukkede
operationerne m.m. I Louisville var det ikke unormalt, at overlægerne så mlm 50-70 pt i klinikken
dagligt (fra 8.30 til 17.00), men der var altså yngre læger til hjælp, sygeplejersker, blokader var
optrukket osv.
Der var naturligvis også tid til lidt socialt. De forskellige byer havde forskellige seværdigheder.
Mange restauranter blev besøgt. I midtvesten er musikken med Blues og Jazz ret populært, så det
skulle naturligvis høres.

Alt i alt, givtige tre måneder fagligt og netværksmæssigt. Jeg kan kun anbefale andre at tage af
sted og er der nogen derude der sidder og leger med tanken, så ring eller skriv endelig J
Stor tak til Dansk Selskab for Håndkirurgi for støtte
Charlotte Hartig Andreasen

