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World	Society	for	Reconstructive	Microsurgery,	WSRM	anordnade	den	10	världskongressen	i	Bologna	
under	en	knapp	vecka	i	juni.	Kongressen	samlade	ca	1600	deltagare	från	hela	världen	och	bjöd	på	ett	
omfattande	vetenskapligt	program.	Kongressen	huserade	på	Pallazo	della	cultura	e	dei	congressi,	ett	
konventcenter	beläget	strax	utanför	Bolognas	historiska	stadscenter.	Det	vetenskapliga	programmet	
var	omfattande	och	inkluderade	alla	områden	inom	mikrokirurgi	samt	mycket	inom	närliggande	fält.	
Som	ST-läkare	inom	handkirurgi	fanns	speciellt	intressanta	områden	inom	plexus,	hand,	replantation,	
övre-extremitet	samt	handtransplantation.		

Handkirurgiska	kliniken	Sahlgrenska	var	representerad	genom	dels	mig	själv	och	mitt	eget	 föredrag	
men	 även	 av	 Dr	 Paolo	 Sassu	 som	modererade	 en	 session	 kring	 ”Toe	 flaps	 and	 vascularized	 small	
joints	transfer”	samt	dels	själv	föredrog	sitt	egna	arbete	kring	”Osteo-neuromuscular	prosthetic	libs”.	
Dessutom	 presenterade	 Max	 Ortiz	 Catalan	 resultat	 från	 den	 forskning	 kliniken	 tillsammans	 med	
Chalmers	bedriver	inom	området	osseo-integrerade	myoelektriska	proteser.		

Jag	inledde	med	att	lyssna	till	Max	Ortiz	Catalans	föredrag	”Osseous	integration	and	peripheral	nerve	
interfacing”	 tidigt	 torsdagsmorgon.	 Föredraget	 redogjorde	 hur	 man	 kombinerar	 osseointegration	
samt	 TMR	 och	 RPNI.	 Targeted	 Muscle	 Reinnervation,	 TMR	 samt	 Regenerative	 Pheripheral	 Nerve	
Interfaces,	RPNI	är	tekniker	främst	utvecklad	för	att	skapa	bättre	styrning	av	myoelektriska	proteser.	
Det	finns	även	forskning	som	påvisat	god	effekt	vid	behandling	av	svåra	neuromsmärtor	och	här	finns	
förhoppningar	 inför	 framtiden	 för	 detta	 mycket	 svårbehandlade	 och	 allvarliga	 resttillstånd	 efter	
amputation.	Inom	området	osseo-integrerade	myoelektriska	proteser	ligger	Sahlgrenska	tillsammans	
med	Chalmers	i	den	absoluta	fronten	internationellt.	

Resterande	del	 av	 torsdagen	 ägnade	 jag	 åt	 olika	 sessioner	 som	berörde	 tumrekonstruktion	 där	 en	
särskilt	 intressant	 session	 var	 ”microsurgical	 versus	 conventional	 reconstrukction	 in	 unsalvageable	
thumb”	med	 Franscisco	 del	 Pinal	 som	 president.	 Det	 var	mycket	 intressant	 att	 se	 resultaten	 efter	
partiell	 tåtransferering	 som	 i	 flera	 fall	 gav	 mycket	 tillfredställande	 resultat	 med	 mycket	 liten	
morbiditet		från	dontaortån.		

	

	

	

	

	

	

	



Under	 fredagen	modererade	Dr	 Sassu	en	 session	 ”Toe	 flaps	 and	vascularized	 small	 joints	 transfer”	
med	föredrag	kring	bla	vaskulariserad	MTP-leds	transferering.	Föreläsare	höll	i	regel	god	vetenskaplig	
nivå	med	utmärkt	engelska,	 frånsett	en	del	Kinesiska	forskare	som	hade	klart	svårare	med	språket.	
En	del	missuppfattningar	och	otydliga	svar	på	auditoriets	frågor	irriterade	emellanåt.		

Vidare	 spenderade	 jag	 eftermiddagen	 med	 en	 session	 kring	 ”Digital	 replantations”	 och	 kan	
konstatera	att	det	finns	mycket	forskning	inom	detta	område	samt	att	 indikationer	för	replantation	
skiljer	 sig	 åt	 i	 olika	 delar	 av	 världen.	 Jag	 fick	 intrycket	 av	 att	 inom	 en	 del	 asiatisk	 kultur	 verkar	 en	
femfingerhand	vara	viktigare	än	en	funktionell	hand.			

	

Bologna	bjöd	på	strålande	sol	alla	veckans	dagar	och	en	temperatur	omkring	30	grader	under	dagen.	
Det	historiska	 stadscentret	var	ett	myller	av	 liv,	 särskilt	under	kvällarna	då	människor	 samlades	på	
torg	 och	 restauranter	 för	 att	 äta	 samt	 umgås.	 Påtagligt	 många	 var	 yngre	 generationer,	 sannolikt	
studenter	vid	Bolognas	universitet.	Äldre	delen	av	staden	var	välbevarad	och	utbudet	av	kultur	samt	
historia	var	mycket	omfattande.	Jag	besökte	Morandi	museet	som	hyser	världens	största	samling	av	
den	italienske	mästarens	verk,	små	tillsynes	obetydliga	stilleben	ofta	med	samma	krukor,	vaser	och	
kannor	som	motiv.	Konstnären	levde	ett	enkelt	liv	och	spenderade	nästan	all	sin	tid	i	sin	lilla	lägenhet	
som	även	innefattande	hans	ateljé.		

	

		

	

	

	

Under	 lördag	 förmiddag	 presenterade	 jag	 mitt	 arbete	 med	 titeln	 ”	 Vitom	 3D	 in	 reconstructive	



microsurgery”	där	jag	redogjorde	för	våra	resultat	samt	diskuterade	för-	och	nackdelar	med	Vitom	3D	
systemet.	 Vår	 begränsade	 experimentella	 studie	 visade	 jämförbara	 resultat	 för	 operations	
mikroskopet	 och	 3D	 kameran	 när	 det	 gäller	 att	 sy	 mikrovaskulära	 anastomoser	 på	 råttor.	 Senare	
under	lördagen	var	det	dags	för	Dr	Sassu	att	presentera	sitt	arbete	”Osteo-neuromuscular	prosthetic	
limbs”	 under	 en	 session	 som	 handlade	 om	 ny	 teknologi.	 Jesse	 C	 Selber	 höll	 ett	mycket	 intressant	
föredrag	 omkring	 ”Robotic	 microsurgical	 reconstruction”.	 Han	 visade	 hur	 man	 med	 hjälp	 av	 ”Da	
Vinci”	 roboten	 kunder	 dissekera	 fram	 pedikeln	 till	 DIEP	 lambån	 med	 en	 minimal	 incision	 i	
bukmuskulaturen	 och	 slippa	mycket	 av	 de	 besvären	 som	 kan	 följa	 efter	 att	man	 rest	 lambån	med	
konventionell	 teknik.	 Inte	särskilt	 intressant	ur	handkirurgiskt	perspektiv	men	det	var	 imponerande	
att	se	precisionen	i	detta	system.	Sedan	presenterades	2	olika	robotsystem	som	är	under	utveckling	
och	 är	 särskilt	 designade	 för	 mikrokirurgi.	 Kongressen	 stängdes	 under	 lördagskvällen	 och	 jag	 flög	
trött	hem	efter	några	intensiva	dagar.		

	

Vi	vill	båda	tacka	Stiftelsen	Börje	Gabrielssons	Minne	för	ett	generöst	bidrag	som	gjort	det	möjligt	för	
oss	 att	 deltaga	 vid	 kongressen.	Vi	 tar	med	oss	 nya	 kunskaper,	 erfarenheter	och	 kontakter	 hem	 till	
Sverige.		
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