Rejsebeskrivelse
- af Anders Nøhr og Sedrah Arif Butt

Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) i Boston er et universitetshospital tilknyttet Harvard
Medical School. Hospitalet er specialiseret udelukkende i øre-næse-hals- og øjensygdomme og er
inden for dette område et af de mest anerkendte og førende hospitaler i USA og deler matrikel med
Massachusetts General Hospital.

Det er to studerende, der bliver sendt af sted fra Danmark og vi bliver hver især integreret i deres
ugentlige skema, således at alle lægerne er opmærksomme på, hvem der skal have en studerende
med under vingerne den pågældende dag. Opholdet har en varighed på i alt 4 uger og de to første uger
var vi tilknyttet lægerne i de forskellige ambulatorier inden for subspecialerne og de to sidste uger var vi
tilknyttet

det

hoved-hals-kirurgiske

afsnit.

Dog er

der

rig

mulighed

for

at

snakke

med

uddannelseskoordinatoren, hvis man har et bestemt interesseområde.

De to første uger i ambulatorierne startede dagen kl. 8 og fortsætter som oftest med patienter til langt
ud på eftermiddagen. I ambulatoriet fulgte vi speciallæger indenfor diverse subspecialer. Effektiviteten
var imponerende og nogle læger nåede at se 50-60 patienter på otte timer, så man måtte holde tungen
lige i munden som medfølgende medicinstuderende, for ikke at blive hægtet af. Langt størstedelen af
lægerne havde også fokus på at undervise os studerende samtidigt og patienterne var altid
snakkesalige og glade for at kunne bidrage til vores læringsproces.

De to sidste uger på hoved-hals-kirurgisk afsnit startede man kl. 6:00-7:00 med stuegang på et
sengeafsnit, hvor 15-20 patienter er indlagt postoperativt. Her ligger primært patienter, der har
gennemgået større canceroperationer. Stuegangen bliver gennemført af et samlet team af yngre læger
i hoveduddannelsesstilling ledt an af en ”chief-resident”, som tilser de indlagte patienter og fordeler
dagens opgaver. Efterfølgende var vi placeret enten på operationsgangen eller i skadestuen.
Operationsprogrammet begynder kl. 07:30, hvor vi blev fordelt på operationsstuerne enten som første
assistent eller sammen med en eller flere yngre læger.

De ældre og erfarne kirurger var generelt læringsmindede særligt overfor de yngre læger og
studerende. Vi fik lov til at suturere, brænde, klippe og enkelte gange selv indsætte skruer eller
fridissekere afhængig af operatør.
Repertoiret af operationstyper udført på MEEI er meget bredt og spænder fra mindre indgreb som
tonsilektomier og adenotomier til thyroidektomier, kraniotomier, samt avanceret cancerkirurgi med
halsdissektion og fri lap transplantationer.

En dansk 37-timers arbejdsuge er derfor overstået onsdag eftermiddag. Som regel slutter man dagen
med aftenstuegang ved 17-tiden, når den sidste operation er overstået. Her foregår også overlevering
til den yngre læge der har aften/nattevagten.
Opholdet giver mulighed for at udvikle sig sprogligt, teoretisk og praktisk. Der er en stor diversitet i
subspecialer og patienter inden for ØNH-specialet, og det amerikanske hospitalsvæsen er en oplevelse
i sig selv.

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, dækker udgift til flybillet og malpractice
insurance, hvilket er en stor hjælp økonomisk set, da Boston er en dyr by. Alle andre udgifter som kost,
logi, rejseforsikring, transport mv. dækker man nemlig selv. Man kan evt. forsøge at søge fonde om
støtte.

Vi kan varmt anbefale opholdet for alle studerende med interesse inden for ØNH.
Opholdet er en fantastisk mulighed for at få foden inden for i et forsknings- og læringsmiljø som selv
amerikanske studerende kan have svært ved at komme ind i.
I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen:

Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på Robert.Riis@gmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@rh.regionh.dk
Professor von Buchwald på: Christian.Buchwald@rh.regionh.dk

