
Reseberättelse till Börje Gabrielssons Minnesfond 

Luisville Microsurgery Course, Frankfurt am Main 
 

Jag kom resande från Schweiz med tåget och möttes av den vackra Frankfurter Hauptbahnhof i 

eftermiddagsljus. Stadens effektiva kollektivtrafik tog mig snabbt till mitt hotell. Vi möttes vid entreen 

till sjukhusområdets huvudbyggnad, och gick därifrån till den lite mer bortgömda byggnaden för 

forskning på djur. Närmste hållplats heter Blutspendedienst, men jag hade som oftast tid att promenera 

från mitt hotell. Just hotellpriserna var överraskande höga. Betalningen för kursavgiften på 1800 euro 

löstes via personligt kreditkort. Schematekniska orsaker gjorde att jag fick leta utanför Sverige efter en 

kurs i mikrokirurgi. Denna kursen följer i Acland’s anda, med hans instruktionsvideoer och manual. 

Gustavo Perez-Abadia höll i kursen, gjorde sina mindre anpassningar, och skötte våra djurmodeller med 

största omsorg. Det kan såklart ställas frågetecken vid användande av försöksdjur för kirurgisk träning, 

till stor del kommer det till ens egna övertygelse. Kostnadseffektiv köttproduktion ger enligt min 

övertygelse mer lidande och mindre nytta.  

Priset på denna kurs förtjänar några kommentarer för rättvis jämförelse: Kursen hade 5 deltagare. Efter 

en dag med plast-modell använde vi ett djur per dag och person. Dom instrument vi nyttjade var 

förstklassiga 135mm S&T mikroinstrument och tråd från samma producent.  

Detta gjorde att vi fick ett mycket effektivt utnyttjande av tiden. Svårigheter diskuterades fortlöpande. 

Och korrektioner, förbättringar och kritik till den egna kirurgiska tekniken utdelades givmilt. Jag vill 

varmt rekommendera en kurs i mikrokirurgi där du ensamt disponerar din djurmodell, och ett 

pedagogiskt upplägg som följer Acland’s practice manual for microvascular surgery. Jag vill naturligtvis 

även rekommendera att undersöka om du under din kurs kommer disponera samma mikroskop, så att 

dina justeringar kan behållas och kanske förbättras. 

Gustavo Perez-Abadia är anträffbar via epost för frågor kring kurserna, kolla gärna in 

www.microsurgerycourse.de - och notera att kurserna erbjuds ett större antal platser i värden. 

Avslutningsvis så vill jag rikta ett stort tack till Gabrielssons fond för bidrag till denna kurs. 
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