
Mikrokirurgi i pandemitider, Göteborg maj -21 

 
 

I maj i år gav scandinavian microsurgery academy sin för svenska handkirurger välkända kurs i 

mikrokirurgi för 13e gången. Mitt i pandemins falnande glöd skulle vi nio utvalda äntligen få praktisk 

mikrokirurgisk övning.  

   Kursen hade blivit inställd både i maj och i november 2020 till stort förtret för oss som ska bli 

specialister till sommaren -21 så nervositeten var på topp innan beskedet kom. När vårt lokala 

reseförbud lättat var det Göteborgs universitet som skulle göra en egen riskanalys. Vi måste ge Paolo 

Sassu och Michael Axelsson i fakulteten en extra eloge för att de för att få till kursen var tvungna att 

precisera allt från skyddsutrustning vid kaffepaus till om arbetsbänkarna i mikrosalen har hjul eller är 

stationära. Vidare visade det sig så direkta att vi alla deltagare var vaccinerade eftersom vi ju är 

vårdpersonal. 

 

Till Göteborg tar vi stockholmare tåget och när det nu är pandemi är det förstraklasslugnt även i 

andraklassvagnarna, bra för den som ligger efter med plugget eller bara vill skvallra om sina 

överläkare. Från centralstationen är det sedan bara ett stenkast till Hotel post, Göteborgs 

minnesmärkta huvudpostkontor i Nationalromantisk prefunkis som kontrastrikt omvandlades till 

hotell av Semrén och Månsson 2012. Att bo här är ett hett tips för den som vill bo centralt. Den 

göteborgskt gulteglade byggnaden rymmer förutom hotellet en av Sveriges bästa restauranger, Vrå 

som tyvärr var veckostängd när vi gästade.  

Från Drottningtorget åker man företrädesvis spårvagn till medicinargatan där Scandinavian 

microsurgery academy gar sina lokaler med fasta arbetsplatser utrustade med mikroskop av en 

kvalitet vi annars bara ser på våra operationsavdelningar. Utöver mikroskopen var även stolar, 

bänkar, instrument, råttor och anestesi av yppersta kvalitet. Det är glädjande att man inte har valt att 

ta utrangerade verktyg till läromedel, något även Ackland framförde som ett hinder i inlärningen. 

 

Mikrokirurgikurser världen över följer liknande mönster, man börjar med sittsätt och 

instrumentvana, övar på gummi och kycklinglår innan man går över på levande råtta. Även här börjar 

man med det lättare femoralisanastomoserna på artär och jobbar sig succesivt mot skörare och 



mindre kärl. Kursen var i sin helhet ödmjukande, utmattande och mycket mycket lärorik definitivt 

den av alla kurser jag gått jag helst vill gå igen. Den passar sig väl mot slutet av ST, när man fått vana 

vid instrument och mikroskopteknik. 

 

De sociala aktiviteterna omgärdande våra kurser är viktiga i sig, handkirurgi är en liten specialitet och 

kontaktytorna mot andra kirurger är supernyttiga och ger alltid nya perspektiv.  

Tyvärr lägger ju ett virusutbrott hämsko även på de delarna av en kurs. Fakulteten löste detta 

elegant, med lyxpizza (som sig bör med italiensk kursledare) i Göteborgs botaniska trädgård. Mixen 

av plastik och handkirurger gav ett fint flyt i diskussionen om arbetet, forskningen och livet.  Det blev 

en fin inramning i en stad som denna tid på året verkligen visar vilka fantastiska grönytor här finns. 

 

Vi vill tacka Stiftelsen för det generös bidraget och att vi fick behålla detta till den flera gånger 

uppskjutna kursen. 

 

 

 

Krister Jönsson och Martin Roginski 

 

 

 

 

 

 

 


