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Under 2010 togs ett unikt 
svenskt initiativ för att lyfta 
upp frågan om kirurgers 

utbildning. Grundförutsättningarna 
inom kirurgin förändras för närva-
rande genom stora pensionsavgångar, 
reglerad arbetstid för nya kirurger 
och genom tillgången till kirurgiska 
simulatorer, parallellt med hårda och 
återkommande budgetåtstramningar. 
Utvecklingen ställer höga krav på en 
tidseffektiv och kostnadseffektiv upp-
lärning av nya kirurger. Problemet är 
internationellt och berör alla opere-
rande specialiteter.

World Congress on Surgical Training
Resultatet av ansträngningarna har 
blivit en internationell styrelse som 
träffades i Dublin 2010 och stod bak-
om den första upplagan av ”Surgicon 
Congress” eller the 1st World Con-
gress on Surgical Training som hölls 
i Göteborg 2011. Mötet blev en succé 
och lockade 200 deltagare och 32 fö-
reläsare av högsta klass från 30 län-
der på 6 kontinenter – från Nya Zea-

land, Australien till Asien, Europa och 
USA/Canada.

För att inte tappa fart bildades 10 
arbetsgrupper direkt efter mötet, med 
en global spridning och engagemang 
av olika specialiteter, vilka utabetat 
programinnehållet i den andra uppla-
gan av Surgicon Congress som hålls 
nu i juni på Svenska Mässan i Göte-
borg. På detta sätt har man skapat ett 
unikt globalt nätverk av ledare inom 
kirurgin. 

Styrelsen har utvidgats till 9 per-
soner, varav bl a Pr Carlos Pellegrini 
President-elect Am College of Sur-
geons och Dr Ajit Sachdeva Director 
of Education i samma organisation in-
går tillsammans med ledande kollegor 
från Indien, Afrika och Europa. Kom-
mentaren ”We like to have a Swede in 
the driver’s seat” är en komplimang 
till svenska varumärken som diplo-
mati, kvalitet och säkerhet.

Ny bok: Cutting Edges in Surgical 
Training 
Kongressen blev den 18/4 2013 CME-

Kirurgiska världseliten samlas 
i Sverige i Juni

ackrediterad av UEMS-EACCME 
och under mötet lanseras en ny bok: 
”Cutting Edges in Surgical Training” 
där 23 författare från 11 länder skrivit 
fritt kring ämnet. Editor för boken är 
initiativtagaren och grundaren av Sur-
gicon Foundation, Dr Margareta Berg, 
Göteborg.

Håkan Hedin

Den andra upplagan av Surgicon Con-
gress hålls nu i juni i Göteborg. 
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