
Reseberättelse 

AOTrauma Masters course – Current Concepts – Hand and Wrist 

Tromsö, Norge, 5-7 februari 2020 

Tack vare generöst bidrag från Börje Gabrielssons fond hade jag möjlighet att åka på AOTrauma 

Masters i Tromsö vintern 2020. 

Kursen var, på AO-vis, upplagd med en blandning av intensiva föreläsningar och praktiska moment 

och fall onsdag till fredag.  

Internationella fakulteten bestod av professor Amit Gupta (US), Renato Fricker (Schweiz), Peter 

Jörgsholm (Danmark) samt Karl Prommersberger (Tyskland). Den nordiska fakulteten innehåll 

föreläsare från Norge, Sverige och Finland. Generellt var dagarna mycket välplanerade och kursen 

började med föreläsningar om ca 15-20 minuter om ett specifikt område i handen och eller 

handleden. Därefter följde falldiskussion i mindre grupper med givande diskussioner och möjlighet 

till frågor. Efter lunch hade vi ”skillslab” med färskfrusna preparat där vi övade på de färdigheter vi 

fått föreläst och diskuterat under förmiddagen. Efter ”skillslab” följde vanligtvis smågruppsdiskussion 

där vi reflekterade och gick igenom de fall vi opererat under eftermiddagen.   

Under onsdagen gick vi igenom kombinerade stora handskador och hur vi ska tänka för att operera 

rätt och i rätt ordning. Senare följde diskussion om avancerade/intraartikulära fingerfalangfrakturer 

samt metacarpalbensfrakturer. Därefter följde diskussion om vad göra när frakturerna inte läker och 

hur man kan behandla dessa patienter. Vidare föreläste professor Gupta om användbara lokala 

lambåer i hand och underarm. Under eftermiddagen följde dissektioner/operationer av ovan nämnda 

fall. 

Under torsdagen fokuserade man på skafoideumfrakturer, både färska och där pseudoartros hade 

utvecklats. Senare även perilunära luxationer och större handledstrauma. Under eftermiddagens 

dissektioner genomfördes 4-courner, dorsal och volar åtkomst för distal radiusfraktur samt ulna-hook 

platta. 

Fredagen var lagd till problem med distala radioulnara leden. Artroskopisk approach samt vilka 

öppna operationer som kan vara av värde. 

Sammanfattningsvis var kursdagarna mycket lärorika och väldigt intensiva. Allt var minutiöst 

planerat, dagarna var långa och kursen var en av de bästa som jag gått. 

Tack för ert bidrag! 
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