Protokoll fört vid Karlskrona Läkareförenings 1423:e sammankomst på
Sjöofficersmässens lokaler den 29:e november 2018.
Pernilla presenterade kvällens föreläsare Ingemar Fogdestam som har sina
rötter i Ronneby och som varit medlem i föreningen enda sedan han kom i
kontakt med vår dåvarande vice ordförande Pähr Engström.
Ingemars största mentorer i livet har varit hans föräldrar och hans professor
Bengt Johansson som har varit avgörande för Ingemars liv och karriär inom
plastikkirurgin. Ingemar har rest runt mycket och har hunnit att jobba i såväl
Aarhus, Göteborg, Åbo, Oslo samt Melbourne och föreläsningar världen över.
Under sina många år som erfaren plastikkirurg har han hunnit vara med om
utvecklingen från stjälkade lambåer till mikrokirurgins teknikens framfart som
möjliggjort förflyttning av vävnad mellan olika kroppsdelar med avsevärd
förbättrat rekonstruktionsresultat. En av de viktigaste framgångarna inom
mikrokirurgin är utvecklingen operationsmikroskopet som möjliggjort arbete på
precisionsnivå. Att verka som plastikirurg inom mikrokirurgi kräver mycket
finmotorik och finkänslighet. Vi får bland annat höra om hur inträdesprovet till
mikrokirurgi inom plastikkirurgi i Indien är att rita 50 streck på ett riskorn, med
endast hjälp av sina ögon. Ingemar förstod mycket tidigt vikten av att etablera ett
mikrokirurgiskt center i Nord Europa för att få rätt volym på operationerna och
således även bygga upp en bred erfarenhet och skicklighet. Detta center startade
Ingemar tillsammans med hans goda australiensiska vän Richard Hamilton och
skulle visa sig bli en framgångssaga där man skulle fokusera på bland annat
anastomosering och fria lambåer, men även mikrokirugi på osteokutannivå för
sammanfogningen av frakturerat ben.
Vid Ingemars klinik brukade man säga att man inte hade misslyckade fall och
hade man det, då lärde man sig av det. Och det är nog ett hälsosamt sätt att se på
det, för vad lär man sig inte mer av än sina egna misstag.
Den sedvanliga supén sponsrades av Bioventus, Exogen ett patenterat redskap
för att genom ultraljud öka läkningen av annars svårt helade frakturer.
Vid protokollet: Benjamin Cosby, sekreterare Karlskrona Läkareförening

