
 

 

Udsigten fra ”The Peak” på Hong Kong Island. 

Klar til fellowship ved….                                                                                                                    Dr. PC Ho. 

Fellowship ved Dr. PC Ho, Prince of Wales Hospital,  
Hong Kong i december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2018 blev farvel og på gensyn til familie, julehygge og dansk vinterkulde.  

Til gengæld bød Prince of Wales Hospital og Dr. PC Ho, håndkirurgiens ”Messi i artroskopi”, os 
velkommen til Hong Kong.   

Her skulle vi de kommende uger opleve livet i ”den vertikale storby”, hvor de utalliuge 100 etagers 
højhuse beboet af 7,3 millioner indbyggere, rejser sig skulder ved skulder. 



 

 

 

Fellowship’et ved PC Ho bød på en bred vifte af 
inspiration. Vi oplevede imponerende kirurgisk 
perfektionisme, tålmodig og systematisk patient-
undersøgelse, et fantastisk samarbejde i PC Ho’s 
håndkirurgiske team foruden en prioriteret og 
velfungerende organisering af uddannelsesmiljøet i hele 
afdelingen lige fra medicinstuderende til afdelingslæge.                 
      

 

 

 

 

Afdelingens læger og fellows på stuegang i fælles flok. 

Journalnotat med optegning af operation for 
midtcarpal instabilitet. 

Artroskopi af rodled og MCP led. 

Vores interesseområder inden for bl.a. medfødte misdannelser, artroskopi, rodled-sartrose, 
ledbåndsrekonstruktion og TFCC reinsertion blev i høj grad imødekommet i det planlagte 
operationsprogram under fellowshippet.  

Vi så artroskopi af håndens led i alle afskygninger og fik inspiration fra artroskopiske 
behandlingsmetoder der kan bringes retur til Danmark.  

 

Undervisning på operationsstuen. 

Journal notater af operation for 
midtcarpal instabilitet 



 

 

 Vi fik også delt og diskuteret vores forsknings-
interesser inden for ledstabilitet og kinematik med 
PC Ho’s håndteam. Der var stor interesse for vores 
metoder med røntgen-stereometri (RSA) og for et 
fremadrettet forsknings-samarbejde.  

 

Byen Hong Kong præsenterede sig med 
tætpakkede velfungerende metroer og byens 
inferno      - kun et stenkast fra natur med 
træbeklædte bjergtoppe, udsigtspunktet ”The 
Peak” på Hong Kong Island og ”Big Budda” for 
enden af gondolbanen på Lantau Island.  

Befolkning, sprog og kultur ligner ved første 
øjekast den Kinesiske nabo i nord. Men ved 
nærmere eftersyn er det talte sprog Kantonesisk 
der har sin charme med de iblandede engelske 
fraser, en arv fra den gamle Britiske Kolonimagt.  

Gondolbanen til toppen af Lantau Island. ”BIG BUDDA” på Lantau- verdens 2. største Budda statue. 

Michael MAK og Janni snakker DRUJ kinematik. 



 

 

 

Venligheden og imødekommenheden var stor 
og invitation til ture i lokalområdet til 
trapeziumbjerget, julefrokost og middage var 
rigelige. Kulturen og mentaliteten er mere 
vestlig end ventet, men med et kraftigt kinesisk 
aftryk blandt andet på de kulinariske oplevelser! 
Dim Sum, Dumplings, grisetær og be-øjnede 
fiskedyr i alle afskygninger vandt prisen for 
største udfordring. På en sikker anden plads 
kom de festlige karaoke indslag som læger, 
sygeplejersker og sekretærer på Prince of Wales Hospital evnede at trylle frem til festlige 
lejligheder. Det hele blev foreviget i bedste asiatiske stil med endeløs kamera blitz. 

Fellowship’et blev kombineret med deltagelse i det sydøst-asiatiske håndledsartroskopikursus 
(APWA). Både kursus og fellowship kan varmt anbefales. 
 
 
Tak til DSfH for støtten til at realisere opholdet. 
 
Maiken Stilling 
Janni Kjærgaard Thillemann 
 
 
 
 
 
 

Solnedgangstur med Toni fra Kina og PC HO. 

Smuk udsigt nær trapeziumbjerget. 


