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H

är kommer det första utkastet till Svensk Kirurgisk Förenings nya utbildningsbok. Den nya
utbildningsboken har skrivits med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:8 Läkarnas
specialiseringstjänstgöring och den nya målbeskrivningen i kirurgi som grund.
Vi har valt att i största möjliga mån behålla strukturen från den gamla utbildningsboken men
samtliga kapitel är omskriva. En del är borttagen och en del är helt nytt. I skrivande stund saknas
ännu en del text. Vi har exempelvis för avsikt att ha en engelsk översättning av målbeskrivningen
som ett kapitel i utbildningsboken. Vi tror att det kan vara till glädje för den som väljer att göra delar
av sin tjänstgöring utomlands. Översättningen, som vi anlitat professionell översättare för, är dock
ännu inte klar. Det finns inte heller någon förklarande text till a- och b-målen. Det beror på att vi
ännu inte vet exakt hur de ska tolkas. A-målen ska vara lika för alla specialiteter och b-målen ska
vara lika för de flesta specialiteter. Vi i Svensk Kirurgisk Föreningen kan därför inte själva
bestämma hur dessa delmål ska tolkas. Vi samarbetar för närvarande med Läkarförbundet och de
övriga specialitetsföreningarna och hoppas kunna ge bättre besked i den slutgiltiga versionen.
En av de största nyheterna i den nya målbeskrivningen är den gemensamma kunskapsbasen som
omfattas av delmålen c1 till c4. Målsättningen med den gemensamma kunskapsbasen är, enligt
Socialstyrelsen, att ST läkaren ska kunna gå primärjour i kirurgi. Delmålen c1 till c4 ska alltså
kunna uppfylls tidigt under ST. För exempelvis c4 anestesi så innebär det att kraven är satta för
primärjournivån. Övrig anestesi som kirurger bör kunna har vi valt lägga under andra delmål.
En del kunskapsmål faller också mellan stolarna och det blir därför inte självklart vilket delmål de
ska falla under. Det har varit en delikat uppgift att försöka lösa det. Till exempel så har vi valt att
lägga nutrition under övre gastrointestinal kirurgi och infektion under nedre gastrointestinal kirurgi.
Laparoskopi flyttat från delmål 1 till delmål c5.
Rent generellt har kunskapskraven höjts i både målbeskrivningen och utbildningsboken. Betydligt
fler ingrepp har fått nivån ”Behärska”. Det innebär att den specialistkompetenta kirurgen ska kunna
handlägga tillståndet från början till slut men det betyder fortfarande att det gäller normalfallet.
Komplicerade fall kommer alltid att finns inom varje diagnos.
Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer. De är alla viktiga för att vi ska få en så bra
utbildningsbok, och i förlängningen, så bra kirurgutbildning som möjligt.
Senast 2015-12-07 vill vi ha era remissvar så vi hinner slutföra utbildningsboken före årsskiftet.
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