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Igennem de seneste 5-6 år har der været en udveksling mellem Danmark og 
Kroatien, hvor to yngre håndkirurger på et 14-dages ophold, får set og oplevet 
hvordan primært plastikkirurgerne varetager håndkirurgiske problemstillinger. 
Ligeledes får to kroatiske plastikkirurger mulighed for at komme til Danmark og 
oplever håndkirurgien her. 
 
Fra start til slut blev vi taget godt imod. Vi oplevede en stor gæstfrihed og 
hjælpsomhed. Da vi ankom til lufthavnen blev vi hentet af en yngre plastikkirurg ved 
navn Bozo Gorjanz, som generelt under vores ophold var en stor hjælp, både fagligt 
og social. Vi blev indlogeret på Klinicki Centar Dubrava. Det er et gammelt 
militærhospital, formet som en ubåd, med atombunker i kælderen. De to lejligheder 
vi blev indlogeret på, var på ”The Ghost Floor” (7.sal). Værelserne bruges en gang 
om året, og det er når vi danskere kommer forbi. 
 

   
 
Både fagligt og socialt var opholdet udbytterigt. Lægerne var meget interesserede i 
at lære om den danske kultur, arbejdsforhold og uddannelse. Samtidigt ville de 
gerne vise os det kroatiske sundhedsvæsen, som er meget forskelligt fra det danske. 
Både med hensyn til midlerne der var til rådighed, men også uddannelsesmæssigt. 
De yngre læger får først ret sent i deres uddannelse lov til at operere. Ved en 
operation står der ofte en eller to reservelæger – også selvom de er i 
hoveduddannelse - og observerer hvordan operationen skal foretages. Dette går der 
flere år af hoveduddannelsen med. Først i sidste halvdel af hoveduddannelsen, får 
de lov til at begynde at operere mindre indgreb selv og altid superviseret af ældre 
kollegaer. Selv det vi kalder små indgreb som karpaltunnel, springfingre og lignende. 
 
Lægerne forpligtiger sig til at arbejde på et specifikt sygehus i et vist antal år, og hvis 
man siger op inden da, skal lægerne betale al deres løn for samtlige år tilbage. Har 
man først valgt speciale kan man ikke skifte speciale. Vi talte meget med Inga, en 
ung læge som var under uddannelse til ”general surgeon”. Inga brændte mere for 
karkirurgi, men kan ikke få lov til at skifte speciale. Det samme gælder, hvis 
eksempelvis en kirurg, finder ud af at det kirurgiske speciale ikke er det rigtige, og 
gerne vil skifte til et ikke-skærende speciale. Det er ikke muligt! Arbejdsforholdene 
for de yngre læger er derfor ikke optimale, og mange yngre læger søger udenlands 
til bl.a. Tyskland, Schweitz og England. 
 



I afdelingen blev vi præsenteret for mange spændende håndkirurgiske 
problemstillinger. Den første dag vi var i afdelingen så vi en operation af en mand i 
50-erne som var kommet til skade med sin venstre underarm. Han var blevet klemt 
og havde fået skader på begge arterier, begge volare nerver og en del af 
fleksorsenerne. Patienten var primært blevet set på et andet sygehus hvor man 
havde koncentreret sig om at bevare hånden, det eneste man havde gjort var at lave 
en venebypass på a. radialis og dække en større volar huddefekt på håndledsniveau 
med delhudstransplantat. 
 
På Dubrava fjernede man delhudstransplantatet, frigjorde fleksorsenerne så godt 
som muligt og fandt en 10-12 cm lang defekt i n. medianus som ikke kunne 
genskabes. N. ulnaris fandtes med to defekter men kortere, og den ene ende 
suturerede man direkte, den anden, som var ca 5 cm. lang, blev rekonstrueret med 
en graft fra n. Suralis. Denne operation startede omkring kl 9.00 og sluttede omkring 
kl. 18.00. I al denne tid var kirurgerne kun ude en enkelt gang for at spise lidt, 
omkring kl 14.00. 
 

    
 
Derefter flyttede man en stor fri radialislap fra ve. håndled til højre side, hvorfra 
blodforsyning og hud og bløddele søgtes genskabt på højre side.  Endelig samlede 
man donorstedet så godt som muligt og lagde delhudstransplantat på det resterende 
stykke af bløddelene som ikke kunne lukkes primært. Dette høstede man fra det ene 
lårs inderside. 
 

  
 
 



Det kom til at vise sig at vi havde været meget heldige at se 
den type operation dernede, da der generelt ikke var så 
mange af den slags indgreb. 
 
Udover den første meget store operation, var vi med til 
mange mindre indgreb. Det der var slående i forskel fra 
Danske håndkirurgiske metoder, som er baseret på 
ortopædkirurgisk oplæring, og kroatisk håndkirurgisk metode 
er bløddelshåndteringen. De er meget fokuserede på 
rekonstruktion af karforsyningen – bl.a. så Charlotte en 
spændende operation af en ung mands hånd som var 
lacereret efter fald ned på en porcelænsvask som smadrede 
og skar store dele af volarsidens karforsyning over midt i 
hulhånden. Derudover var der store skader på 
fleksorsenerne. Heldigvis var der ikke sket noget med n. 
medianus. Ved denne operation blev der fokuseret meget på 

at genskabe blodforsyningen i den ene arkade i hulhånden, men man lod til gengæld 
de superficielle fleksorsener være usuturerede. Man mente, at der ville være for stor 
risiko for adhærencer, hvis de blev sutureret. Det viste sig, at de havde store 
problemer med at få startet håndterapi op efter denne slags indgreb. Det kunne 
tidligst startes efter ca. 3 måneder! 
 
Små indgreb, som operation for karpaltunnelsyndrom, springfingre og mb. De 
Quervain blev lavet på en lille operationsstue i sengeafdelingen. Operationsmetoden 
for karpaltunnelsyndrom var nogenlunde ligesom vores på Dubrava, men på det 
ortopædkirugiske hospital så vi en dekompression via en adgang anlagt proksimalt 
for håndledsfuren, hvor man åbnede karpalligamentet proksimalt fra under huden og 
i blinde spaltede med saks, og i øvrigt lagde et dræn ned i et par dage til evt. 
blødningshåndtering. Springfingre blev åbnet i bøjefuren ved basis af fingeren, i 
stedet for i hulhånden som vi er lært op med. Her blev der dog ikke lagt dræn. 
 
De sterile procedurer var også lidt anderledes end vores. F.eks. vaskede man hånd 
og arm af i vand og sæbe først, og derefter blev der sprayet sprit på hånd og arm. 
Inden det fik lov at tørre blev armen lagt ned på sterile bomuldsklæder som man 
brugte til afdækning. 
 
Det vi studsede mest over, var mængden af smykker, neglelak og løst hår vi 
observerede på personalet på operationsstuerne. Brugen af brintoverilte til at rense 
huden af efter operationen og afrensning af sårkanter med medicinsk benzin. 

  



          
 
Det var lidt af en omvæltning for os. Til deres forsvar sagde de blot, at de havde 
meget få infektioner. 
 
Det vi lærte meget af ved at være på en plastikkirurgisk baseret håndkirurgisk 
afdeling, var hvor mange muligheder der er for at bedre funktionen på en hånd. Det 
var en øjenåbner at se deres meget nænsomme bløddelshåndtering, hvor 
størstedelen af dissektionen foregik med kniv og ikke saks, og hvis der blev anvendt 
saks, var det for at klippe – ikke sprede brancher. Rotation eller flytning af hud til at 
dække store defekter, var grundlag for stor inspiration og har gjort vores måde at 
anskue huddefekter på, mere varieret. Midlerne var små. Eksempelvis var deres 
operationsmikroskop i stykker – og havde været det længe. De havde fået penge af 
hospitalet til reperation, men de penge blev kanaliseret over til en anden afdeling i 
stedet. Så alt mikrokirurgi foregik med alm. 2.5x lupbriller. Enkelt havde dog 3.5x, 
men med dem blev der syet nerver, flyttet lapper, sutureret digitale arterier etc. 
 
Kroaterne er meget sociale og gæstfrie og vi blev flere gange inviteret ud at spise. 
Zagreb er meget en interessant gammel by. Der er grønne oaser, gamle bygninger, 
museer og masser af spændende spisesteder. Desværre var mange af de gamle 
fredede bygninger i forfald. En lov siger at reparationerne skal udføreres af særligt 
uddannede håndværkere. Det er der ikke økonomi til, så i stedet for at betale for 
håndværkere der er råd til, får bygningerne i stedet lov til at forfalde. 
 
Kroatien har mange smukke naturområder som er et besøg værd. I weekenden 
besøgte vi Plitvice søerne. En UNESCO dekoreret national park med over 100 søer 
og vandfald af forskellig størrelse. Det var en stor oplevelse – hvis det bare ikke var 
for alle de andre turister. Vi valgte at stå tidligt op lørdag morgen og starte vores 
vandretur på næsten 25 km kl 8.00. Det var en rigtig god ide, da der var helt proppet 
med turister ved middagstid. På trods af det, havde vi en skøn dag med dejlige 
naturoplevelser og skøn udsigt til vandfald og krystalklart vand. 
 



Lidt faglige billeder: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lidt knap så faglige billeder:  
  

 
 
Det har været en fantastisk tur. Vi oplevet et anderledes sundhedsvæsen, men to 
håndkirurger på hver sin side af “bæltet” har også lært hinanden at kende. Sluttelig 
vil vi gerne takke Dansk Selskab for Håndkirurgi og Det Kroatiske Plastikkirurgiske 
Selskab for en stor og lærerig oplevelse. 
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