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Dansk Karkirurgisk Selskabs Rejselegat
Følgende er en rejsebeskrivelse for European Society for Vascular Surgerys Annual Meeting i Hamborg, der
afvikledes d. 24.-28. september 2019.
Programmet var planlagt med ankomst om formiddagen og opstart af det videnskabelige program om
eftermiddagen. Jeg fik mulighed for at præsentere de første resultater fra mit eget arbejde i ’Fast Track’formatet – i syv parallelle spor fik især yngre forskere mulighed for at præsentere i fire minutter og at svare
på et eller to spørgsmål. Præsentationerne er i sagens natur kortfattede, men var en god mulighed for at
prøve at skære ind til sagens kerne og formidle sit arbejde til et bredt karkirurgisk publikum.
Det videnskabelige program på årets møde blev især båret af det fortsatte internationale arbejde med
udarbejdning af guidelines for de store karkirurgiske problemstillinger – i år præsenteredes guidelines for
akut underekstremitetsiskæmi. Årsmødet er også en mulighed for at deltage i workshops gennem ESVS
Academy. I disse workshops er man i lidt mindre grupper og får mulighed for at få ’hands on’-tid med et
givent emne – jeg tog workshops om Vascular Biomechanics, om Sizing for EVAR og om How to Promote
Yourself, og sad sammen med karkirurgiske uddannelsessøgende og speciallæger i en flad og hyggelig
struktur.
Hamborg er en levende by, og aftenerne var en god mulighed for at komme hinanden ved. For mange var
der forpligtelser i forskellige grupper på forskellige aftener, men den sidste aften så en stor del af
Rigshospitalets delegation sit snit til at samles om en autentisk tysk kulinarisk oplevelse – schnitzler og
koldt, tysk øl i serveringsstørrelser, der var til at forstå.
Når jeg tænker på ESVS-årsmødet, var der en udveksling, som jeg synes opsummerede meget fint den
mulighed, som mødet repræsenterer. Til en frokost i hallerne – en robust suppe med pølser og saltkringler
– kom jeg til at stå ved et lille bord med en ældre gentleman. Jeg så på hans skilt, at han var fra Portugal og
spurgte til hvorfra – han lyste op og svarede: ”Fra Lissabon – og du?” og vi udvekslede høfligheder. Før han
gik spurgte jeg ham, hvorfor hans skilt identificerede ham som en ’VIP’? Han slog det hen: ”Det må være en
fejl…,” men nåede at vende sig før han gik – ”… men måske er det fordi, jeg engang var præsident for dette
selskab?”.
Årsmødet var en dejlig mulighed for at få europæisk karkirurgi i øjenhøjde og for at høre på dem, som
arbejder i hele Europa på at styrke specialet og at føre det frem til gavn for sundhedsprofessionelle og for
patienterne.
Alexander Zielinski, klinisk assistent
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