Henrik og Emilie Ovesen Legat 2019:
Baseball, Bøsser og Blastinjuries
- en rejseberetning fra Anders El-Galaly’s USA-ophold aug-nov 2019

Til Guildal-forelæsingen i 2018 præsenterede Dr. Jonathan A. Forsberg sin gruppes prædiktive algoritme,
PathFx®, som estimerer restlevetiden hos patienter med metastatiske frakturer. I samme periode gik jeg
med tanker om en lignende algoritme, som skulle forudsige reoperation af TKA ud fra Dansk Knæalloplastik
Register. Efter DOS-kongressen skrev jeg en mail til Jonathan og spurgte om han ville hjælpe mig videre,
hvis jeg besøgte ham. Hurtig fik jeg positiv respons, men næsten 3 måneder i Washington D.C. er ikke
billigt. Heldigvis støtter Henrik og Emilie Ovensens Fond ortopædkirurgiske studieophold i USA og sammen
med støtte fra anden side1 muliggjorde fonden mit ophold.
Forud for opholdet havde jeg mødt Sebastian Mosegaard, som er ph.d. studerende hos Hospitalsenheden
Vest. Sebastian havde også planer om at besøge Jonathan Forsberg, og ved at slå vores rejse sammen fik
jeg både en god rejsekammerat og en at dele omkostningerne med. Hjemmefra havde vi fundet en
kælderlejlighed beliggende i NoMa-kvarteret til en pris, hvor man følte sig acceptabelt røvrendt. NoMa
bliver beskrevet som et ”up-and-coming neighborhood” og har igennem de seneste år gennemgået en
betydelig gentrificering, som indebærer at områder fornyes, rige flytter til og fattige presses længere ud af
byen. Trods en betydelig forandring var der stadig langt fra NoMa i D.C. til michelinstjerner i København og
kvarteret bar forsat præg af, at D.C engang var kendt som ”Murder-Capital”. De aftener vi kom sent hjem,
var jeg glad for, at Sebastians skæg, tatoveringer og maskuline statur havde givet ham tilnavnet ”The
Californian Bear” i træningscentret. Jeg bildte mig ind, at det måtte kræve mandsmod at overfalde os,
selvom jeg selv måtte nøjes med det mindre potentente navn ”Andy”. Mit øgenavn bundede i, at mange
amerikanere havde problemer med at udtale Anders – især med stumpt D. Den gængse udtalelse fangede
Starbucks på skrift (billede 1), og da træningen foregik i det flamboyante LGBT-kvarter omkring Logan’s
Circle, var ”Andy” bare et mere farbart navn for en heteroseksuel mand.
Billede 1

Billede 1: Udtalelsen af ”Anders” med stumpt D gav visse udfordringer i Guds eget land.

Drengene fra træningscentret fik faktisk stor betydning for vores sociale liv i D.C., da de var enormt søde til
at invitere til forskellige arrangementer. Blandt mange oplevelser står det årlige ”High Heels Race” tydeligt i
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Opholdet blev desuden støttet fra følgende: Augustinus Fonden, Forsberg Rejselegat, Aalborg Universitet,
Guildal Fondet og Ortopædkirurgisk Forskningsenhed ved Aalborg Universitetshospital

min erindring (Billede 2). High Heels Race er en stor årlig gadefest i oktober, som i bund og grund består af
en flok voksne mænd, som løber om kap over to blokke i meget høje hæle for en ikke ubetydelig
pengepræmie.
Billede 2:

Billede 2: Til venstre: Paraden før løbsstart i det årlige high heels race. Til højre: Sebastian og jeg med nogle
af deltagerne, som faktisk tilbød os nogle af deres ekstra kostumer. Vi havde desværre ikke modet til at
takke ja.
Det meste af vores ophold foregik dog på Walter Reed National Military Medical Center, eller bare Walter
Reed. Hospitalet er finansieret gennem det amerikanske forsvarsbudget og behandler kun nuværende eller
tidligere militærpersonel – foruden amerikanske præsidenter og andre VIPs. Hospitalet fungerede derfor
også som en militærbase med bevæbnet vagter ved alle indgange og patienter (soldaterne), som boede på
basen under behandlingen.
Billede 3:

Billede 3: Walter Reed har fungeret som præsidentens hospital siden Franklin D. Roosevelt åbnede det i 1940, og
Trump kom da også på besøg, mens vi var der.

Den kliniske del af vores ophold blev brugt sammen med Jonathan A. Forsberg, hvor vi var velkomne i alle
dele af det kliniske arbejde. Sammen med Dr. Potter varetog Jonathan tumor-behandlingen på Walter
Reed, men under vores besøg gik det meste af deres tid med osseo-integreret proteser til patienter med
traumatiske amputationer efter f.eks. vejsidebomber. Kort sagt indsættes et intraossøst implantat, som
stikker ud gennem stumpen og tillader montering af en specialdesignet protese. Derved opnår patienten
ossøs kontakt til protesen og proprioceptionen bedres betydeligt. Jeg stiftede sparsomt kendskab til
behandlingsmetoden fra Klaus Kjær Petersen og Peter Holmberg Jørgensen under min hoveduddannelse på

AUH, men på Walter Reed blev det tydeligt for mig, hvor stor gavn behandlingen har for patienterne.
Alvorlige infektioner er selvfølgelig den største komplikationer, men dem havde de endnu ikke set på
Walter Reed. Måske som følge af at de hovedsageligt har behandlet unge raske patienter, som har været
udsat for blastinjuries eller trafikuheld, og altså ikke de typiske danske amputationspatienter. På mange
måder var deres patientpopulationen ikke sammenlignelig med vores, og under opholdet så jeg f.eks. mere
heterotopisk ossifikation, end jeg forventer at se i hele min hoveduddannelse.
Billede 4:

Billede 4: Osseo-integeret proteser, hvor implantat stikker ud gennem femurstumpen. Den tilkoblede protese får
derved direkte knogle-kontakt og forbedre patientens proprioception. Længst til højre ses en af de opererede patienter,
som trods protese arm og ben ramte ret præcist med sin automatriffel. I hvert fald mere præcis end jeg gjorde.

På Walter Reed fik vi også lov at følge uddannelseslægerne, mens de forberedte sig til board-eksamen.
Fredag var der undervisning af uddannelseslægerne og den blev ofte varetaget af eksterne kirurger fra
nogle af USA’s bedste østkysthospitaler. Vi skiftedes til at svare på multiple-choice spørgsmål fra tidligere
board-eksaminer, og her måtte jeg flere gange krumme tæer over min tilsyneladende begrænsede
teoretiske viden. Trods vi ikke har lignende eksaminer i Danmark, gav opholdet mig en reminder om også at
udvikle mig teoretisk og ikke kun kirurgisk.
Inspireret af vores forskningskollegaer blev Baseball en stor del af vores ophold. Byens hold, Washingtons
Nationals, spillede bedre og bedre og endte i en historisk World Series (Finalekampe om det amerikanske
mesterskab) mod Houston Astros. Washington Nationals vandt den syvende og sidste kamp på udebane i
Houston, og vi så kampen sammen med flere tusinde fans på Nationals Park (hjemmebanen). Det var
Washingtons første mesterskab siden 1924, og festlighederne bragte glade minder om Aalborg anno 1995.

Billede 5:

Billede 5: Washington Nationals vandt for første gang World Series (Amerikansk mester i Baseball) under vores ophold.
Stemningen i byen var selvsagt euforisk

Som I har kunne læse, gav opholdet i USA mig en masse oplevelser, nye venskaber og kliniske såvel som
forskningsmæssige erfaringer. Jeg er taknemmelig for at Henrik og Emilie Ovesens legatet gjorde opholdet
muligt og kan kun anbefale andre at søge lignende ophold.
Tilbage står spørgsmålet, om det lykkedes at forudsige TKA-revisioner ved brug af det Danske
Knæalloplastik Register – det kan I forhåbentligt høre ved årets DOS-kongres.
Anders El-Galaly

