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„The Pulvertaft Hand Centre“ är en handkirurgisk klinik på universitetssjukhuset „The 
Royal Derby Hospital“. Enheten öppnades 1992 och namnet härstammar från den brittiska 
kirurgen Guy Pulvertaft (1907-1986) som redan under 40-talet har utvecklat intresse för 
handkirurgi. Han var den första presidenten av BSSH (British Society for Surgery of the 
Hand) och IFSSH (International Federation of Societies for the Surgery of the Hand).

På „The Pulvertaft Hand Centre“ arbetar 11 överläkare (consultants) och mellan 5 och 7 
underläkare (junior doctors). Underläkarna är randande ST-läkare från ortopediska eller 
plastikkirurgiska kliniker eller s.k. „fellows“. Som „fellow“ är man specialist i antigen 
ortopedi eller plastikkirurgi och man kompletterar sin utbildning till handkirurg med ett s.k. 
„fellowship“ i handkirurgi på oftast 12 månader.

Arbetet börjar mellan kl. 8:00 och 8:30. Inget formellt morgonmöte finns utan man går 
direkt till operationsavdelningen eller mottagningen. Det finns ingen egen vårdavdelning 
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utan man lånar platser efter behov. En av överläkarna har ansvar för inneliggande 
patienter om det finns och följs på rond av en underläkare och en sjuksköterska från 
mottagningen.

Operationsavdelningen har 3 operationssalar varav det på en sal opereras fram mot 
kvällen varje vardag. Det är ca 4-9 schemalagda operationer per sal med utrymme till 
enstaka akuta operationer vid behov. Det har etablerats ett system där alla patienter som 
opereras anländer och lämnar kliniken via operationsavdelningen. Samtliga patienter 
opereras i plexusanestesi, oavsett om det är en ulnaförkortning eller en 
karpaltunnelklyvning.
Som besökare får man inte klä sig sterilt men man får gå emellan operationssalar precis 
som man vill, dvs man kan se delar av en operation och fortsätter sedan på en annan 
operationssal. Det var en trevlig stämning på operationsavdelningen med möjlighet till 
frågor och diskussioner.

Varje överläkare har sina specialområden och motsvarande mottagning. Per halvdag är 
runt 15-20 patienter bokade. En sjuksköterska följer med hela mottagningen och hämtar 
patienter, tar tillbaka patienter efter röntgen eller given lokalanestesi för utvärdering, 
lämnar operationsanmälan till operationskoordinatorn, hämtar sjukgymnast eller 
arbetsterapeut vid behov, mm. Sjukintyg fylls ut på papper vilket tar ca 30 sekunder:



Reseberättelse The Pulvertaft Hand Centre Antje Straatmann

Fredagar finns det en s.k. „trauma clinics“ vilket motsvarar en snabbmottagning för 
återbesök efter operation eller för kliniska kontroller: På 9 små rum (va god se första bilden 
i bakgrunden) arbetar en läkare med 4 sjuksköterskor som träffar 25-30 patienter på en 
förmiddag.
Efter „trauma clinics“ träffas alla personalkategorier för en genomgång av följande veckans 
operationsprogram.

Fredagseftermiddagar är det schemalagd undervisning för underläkarna. Under mitt besök 
organiserades en workshop för att lära sig mer om Swemac’s Motec handledsprotes 
inklusive kadaver-labb.

Sammanfattningsvis var mitt besök på „The Pulvertaft Hand Centre“ ett mycket givande 
studiebesök. Jag fick insyn i det brittiska medicinska systemet och i hur man löser dagens 
utmaningar i Derby. Jag tog del av högkompetenta handkirurgers kunskap i 
specialområden så som handledskirurgi och Dupuytrens kontraktur mm, vilket inspirerar 
mig att fortsätta driva min egen handkirurgisk utveckling.

Stort tack för ett generöst bidrag från Börje Gabrielssons Minnesfond som möjliggjorde 
mitt studiebesök på „The Pulvertaft Hand Centre“ in Derby.
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