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BRÄNNPUNKT

Inför ”körkort” för kirurger
LICENSSYSTEM Vi har ett kristallklart förslag till modell för
kirurgiska körkort, färdigt att köras som ett pilotprojekt. Men ingen
myndighet är tillräckligt intresserad för att ens lyssna på förslaget,
skriver överläkare Margareta Berg.

K

irurgi har använts som behandlings
metod sedan medeltiden, men frågan
om kirurgisk skicklighet och hur
denna uppnås diskuteras fortfarande
inte offentligt år 2015. En viss utveck
ling har skett på senare år, men upp
lärningen av en ny kirurg sker oftast enligt den
medeltida modellen ”handledare–lärling”. Det före
kommer inte några praktiska prov under utbild
ningen, och det saknas än i dag en fastställd struk
tur och regelbundna kvalitetskontroller. Detta trots
att modern forskning visat att kirurgisk hantverks
skicklighet är mätbar, och att utbildningen bör ske
enligt en viss modell. Här behandlas enbart frågan
om manuell kirurgisk skicklighet, och annan ut
bildning om diagnostik och val av behandlings
metoder lämnas åt sidan. Begreppet ”surgical train
ing” (kirurgisk träning) är ett relativt nytt veten
skapligt forskningsfält, där antalet artiklar ökat
exponentiellt under de senaste tio åren. Detta ökade
intresse kan förklaras av:

1. Utvecklingen av kirurgiska simulatorer, där kirur
gisk träning utförs med hjälp av datorer,
2. Pågående pensionsavgångar inom kirurgin, vil
ket ökar behovet av en effektiv kirurgisk utbild
ning,
3. Globaliseringen – även inom kirurgin – vilket är
högaktuellt med allt fler invandrande kirurger,
där Socialstyrelsen har en enorm utmaning att
validera utländska kirurgiska kompetenser.
Att kirurger behöver praktisk träning i sitt hant
verk verkar än i dag drabba vissa huvudmän som en
överraskning, med tanke på begränsningen av
kirurgiska kurser. Men man kan inte läsa böcker
om musik i fem år och sedan uppträda som konsert
pianist. Vi kan välja verkstad där vi lämnar in bilen
för reparation och vilken snickare som ska bygga
vårt hus, men vi har ingen möjlighet att välja vilken
kirurg som ska operera oss i offentlig sjukvård. Vi
kan inte ens avgöra om vederbörande är skicklig
nog eller inte.
Låt mig ge ett exempel: Inom ortopedisk kirurgi är
ett ”instrument” ofta en låda med 40–70 delar som
ska passas ihop exakt och i rätt följd för att få kor
rekt storlek och placering av till exempel en höfteller knäledsprotes. Det är omöjligt att använda
innehållet i en sådan låda när man ser den för första
gången. Varje protesmodell har dessutom sin speci
fika instrumentlåda, som inte passar någon annan
protesmodell. Även inom andra kirurgiska områ
den sker utvecklingen av tekniskt komplicerade
kirurgiska instrument mycket snabbt, på grund av
inströmningen av nya tekniska uppfinningar. Prak

Vi har uttryckligen erbjudit Socialstyrelsen vår hjälp
i arbetet med att utvärdera nyanlända kirurgers kompetens, skriver Margareta Berg. FOTO: PRIVAT

”
Vi vill bidra till att
Sverige får behålla ledartröjan på detta område.
tisk träning och repetition är därför en absolut nöd
vändighet för en korrekt användning av moderna
kirurgiska instrument.
Frågan om kirurgisk träning berör alla kirur
giska specialiteter, och är också internationell. Av
traditionella skäl utfärdas kirurgiska examensbevis
av nationella administrativa organ (Socialstyrelsen)
eller kirurgiska specialistföreningar i andra länder.
Dessa föreningar (”surgical societies”) är geogra
fiskt begränsade till ett land eller en kontinent (till
exempel RACS (Royal Australasian College of Sur
geons) – och ofta begränsade till en enda kirurgisk
specialitet (exempel: Svensk kirurgisk förening,
Svensk ortopedisk förening, American College of
Surgeons, American Academy of Ortopedic Sur
geons, etc). Många kirurgföreningar uppvisar en
ökande kirurgisk utbildningsverksamhet, men av
demokratiska skäl kan en kirurgförening inte
enkelt påtvinga sina regler och förordningar på en
annan kirurgförening inom en annan kirurgisk spe
cialitet eller ett a
 nnat land. Det är inte självklart
vilket organ som skulle kunna axla ansvaret för
utfärdandet av internationella kirurgiska examens
bevis.

kirurgförening, utan att få ledande kirurger och
olika kirurgföreningar att samarbeta genom att
skapa ett nätverk och använda sociala medier. För
att få dessa att träffas och för att lyfta upp frågan
om internationella kirurgiska licenser organise
rade Surgicon 2011 och 2013 två världskongresser
i ämnet ”Surgical Training” baserade på modern
vetenskaplig forskning. Båda kongresserna hölls på
Svenska Mässan i Göteborg och lockade talare och
deltagare från 30 länder på sex kontinenter. Kvalite
ten på dessa möten har rosats av många deltagare,
som döpte mötet till ”G27 – eller Davos – for Sur
geons”. Surgicon drivs formellt som en svensk ideell
stiftelse med en internationell styrelse av kirurger.
Allt arbete som utförts inom Surgicon under fem år
har gjorts oavlönat på frivillig basis, som ett bidrag
till samhället. I november 2013 bjöds Surgicon in till
ett samarbete med WHO i Genève. WHO känns som
en möjlig och lämplig institution som skulle kunna
hantera frågan om internationella kirurgiska licen
ser. Samtidigt har Surgicon gett Sverige en ”gul
ledartröja” inom detta nya ämnesområde, vilket
gagnar inte bara patienter på operationsbordet och
kirurger under utbildning utan även svensk
simulator
industri – och även utgör en nyttig
vitamininjektion i svensk sjukvård.
Projektet Surgicon togs nyligen upp som exempel
på ”fairness” (rättvisa) av organisationen The Elders
som grundades 2007 av Nelson Mandela, och som
nu leds av Kofi Annan.
Under de gångna fem åren har vi informerat
samtliga berörda svenska myndigheter upprepade
gånger om projektet och om ämnet. Ingen av dessa
har hittills valt att ta vara på all den kunskap som vi
samlat kring valideringen av kirurgisk kompetens.
Vi har uttryckligen erbjudit Socialstyrelsen vår
hjälp i arbetet med att utvärdera nyanlända kirur
gers kompetens. Vi har erbjudit oss att föredra
ämnet för berörd personal, för att ge en ökad kun
skap på området. Ingen myndighet har visat något
intresse för projektet.
Inom Surgicon finns ett kristallklart förslag till
modell för Kirurgiska körkort, färdigt att köras som
ett pilotprojekt redan i morgon. Men så länge ingen
myndighet är tillräckligt intresserad för att ens
lyssna på förslaget hjälper det föga. Vår enda öns
kan är att driva projektet vidare, och att bidra till att
Sverige får behålla ledartröjan på detta område.
Den mänskliga anatomin och kroppens skador
och sjukdomar är desamma oavsett land, kultur,
religion eller hudfärg, för rik eller fattig. Därför
borde det kirurgiska yrket vara detsamma överallt,
oavsett länders gränser, och ämnet berör frågan om
mänskliga rättigheter. Och vem som helst av oss
kan hamna på ett operationsbord i morgon.
MARGARETA BERG

För fem år sedan skapade vi projektet Surgicon,
i syfte att lyfta frågan om internationella ”körkort
för kirurger”. Tanken var inte att skapa ännu en

med dr, överläkare
i ortopedisk kirurgi

