
Reseberättelse AAHS-möte 8-11/1 2020 

Undertecknad deltog i AAHS-årsmöte i Fort Lauderdale, USA. Mötet var förlagt till ett större 

konferenshotell. Gästförening var HongKong/Kina som bidrog med många gästföreläsare som alla 

pratade mkt god engelska. Start med frukost 06, instructional course satte igång kl 07.00. Jag gick på 

”strategy and outcome for congenital hand deformity operations”. Inga större nyheter vad gäller 

tumhypoplasi, däremot föreläste en kinesisk kollega och tydligt är att manga kinesiska föräldrar väljer att 

behålla en icke-funktionell tumme istället för att genomgå en pollicisation, allt för att behålla 5 fingrar. 

En serie patienter redovisades där man rekonstruerat typ IIIB tummar med omvänd metatarsale 2, 

nästan alla hade genomgått opponensplastik i senare skede. Föreläsaren själv insåg tydligt de 

funktionella fördelarna med pollicisation men avslutade med orden ”ditt favoritingrepp är inte alltid vad 

patienten föredrar”. Även vid kongenital radioulnar synostos finns det skilda behandlingstraditioner 

mellan Asien och Europa. Man ser en stor vinst i att kunna hantera ätpinnar/kunna hålla i en skål och 

verkade vara tämligen aktiva med att lösa synostosen och interponera anconeus eller PIA-fasciaflap. 

Ett annat symposium var ”amputation revisited” där Esther Chow från Hong Kong visade imponerande 

tekniska resultat vid synnerligen distala amputationsskador, man syr centralartären och en ven. Som 

vanligt också fria föredrag, intressanta sessioner. Man hade också avsatt tid för diskussion och frågor 

efteråt vilket alltid är givande. På senaste mötet med den andra amerikanska organisationen (ASSH), som 

jag deltog i för ett par år sen så hade man kapat frågetiden och där gav moderatorn istället en kort 

sammanfattning av den nyss givna presentationen. Desto mer glädjande att det fanns ett litet utrymme 

för frågor på detta möte. 

Mötets mest givande delar som jag bevistade var förutom föredragen två symposier. Saker jag trodde 

var sant men som inte längre är det: 10 seniora kollegor redovisade saker som ändrat sig under deras 

karriär. Mycket lärorikt och intressant. Bl a nämndes böjsenkirurgi där Jin Bo Tangs arbeten om venting 

av pulleys fått stort genomslag. Även hög medianuskompression nämndes och att det kan vara vanligare 

än man tidigare trott.  

Symposium nr 2 hade titeln ”when bad things happen to good people” och var i korthet äldre kollegor 

som frikostigt delade med sig av mindre lyckade fall (fel operation på fel patient vid fel tidpunkt, fel 

rescue-operation osv) och vilka lärdomar man kan dra. 

Framför allt det senare symposiet visar att det finns kunskap och erfarenheter som inte nödvändigtvis 

låter sig uttryckas i ett p-värde eller en DASH-score men som är väl värda att dela med sig av ändå. 

Sammanfattningsvis ett lite mindre och mer informellt möte än ASSH-mötena. Jag tycker mötet hade en 

väldigt bra bredd och innehåll. Som alltid mycket värdefullt att också träffa kollegor och utbyta idéer och 

erfarenheter. Stort tack till Gabrielssons minnesfond för resebidrag som gjorde mitt deltagande möjligt! 
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