
D
en största av de fem skärmarna
på fondväggen i föreläsnings-
salen växlar bild till en opera-
tionssal, där en kirurg i för-

grunden står beredd att börja en opera-
tion. Ordföranden i salen, en kirurg från
London, presenterar honom för eleverna
och lämnar över ordet till operationssa-
len.

Mannen på skärmen är en ansedd ex-
pert, Bernard Dallemagne från Liège i
Belgien. Han står i en operationssal i
universitetssjukhuset i Strasbourg, bara
ett stenkast från föreläsningssalen, men
hade i princip lika gärna kunnat befinna
sig på Clinique St Joseph i Liège; det är

bara en fråga om videoutrustning och
bredbandsförbindelser.

Bernard Dallemagne förklarar kort vad
han tänker göra och sätter igång att ope-
rera. Medan han opererar kommenterar
han vad han gör, och eleverna ställer frå-
gor som han besvarar.

Det rör sig om en operation av ett
stort diafragmabråck, och den utförs
med minimalinvasiv teknik som EITS,
European Institute of Tele-Surgery, är
specialiserat på. Under operationen väx-
lar bilderna på de fem skärmarna: från
patientens mage med de tre hålen för in-
strumenten och videokameran, till ope-

rationen inuti patienten och till datorani-
mationer och annat material som illu-
strerar anatomin och tekniken. Bildväx-
lingarna styrs från ett mixerrum värdigt
en mindre tevekanal.

Vi befinner oss på en fortsättningskurs i
matsmältningsorganens kirurgi, en av
flera olika halvveckorskurser i olika spe-
cialiteter inom laparoskopisk kirurgi.

Deltagarna i den här kursen, som lik-
som de flesta vid EITS hålls på engels-
ka, kommer från 21 olika länder – från
Finland och Tyskland till Nigeria och
Saudiarabien. Alla har redan erfarenhet
inom minimalinvasiv kirurgi, och de är
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Fortbildning i Strasbourg 
för hela världens kirurger

Tretusen kirurger per år fortbildar sig i minimalinvasiv kirurgi
i Strasbourg i Frankrike. De kommer från hela världen, och kö-
erna till nya kurser är långa. Kombinationen av högteknologi
och internationella experter som lärare gör EITS, European
Institute of Tele-Surgery, till en unik utbildningsplats.

Elever på kurs opererar minigrisar. Sal med 17 operationsbord
utrustade med toppmodern teknik för titthålskirurgi.



här för att lära sig mer inom sitt special-
område. Men EITS har också veckokur-
ser för nybörjare inom laparoskopi.

– Våra kurser är så populära för att vi
har både det senaste inom tekniken och
lärare av internationell klass, säger Jac-
ques Marescaux, professor i kirurgi vid
universitetssjukhuset i Strasbourg och
chef för EITS.

– I den akademiska världen finns det
inga kurser som har denna tekniska
plattform. I Europa, USA och Japan
finns en handfull andra utbildningsinsti-
tut med hög teknisk nivå, men de ägs av
kirurgmaterialindustrierna. Vi har en
självständig ställning, och våra kurser
ger akademiska diplom.

EITS är en elegant rundad ljusgrå bygg-
nad på universitetssjukhusets område i
Strasbourg, men det tillhör inte sjukhu-
set. Institutet grundades 1994 av Jac-
ques Marescaux; det är privat och drivs
av en förening.

Huvudsyftet med att bilda EITS var
att bedriva forskning och utveckling om
ny kirurgiteknik, och institutet har gjort
en rad spektakulära innovationer på det-
ta område (se separat artikel). Utbild-
ningen startade i blygsam skala, med
200 elever om året, och har stegvis växt
till vad den är idag.

Den privata driftformen gör det möj-
ligt att ta emot industriella sponsorer,
och det är dessa som gör att institutet
hela tiden kan ha det senaste inom tek-
nisk utrustning. Bidrag från sponsorerna
håller också kursavgifterna nere till en
tredjedel av den verkliga kostnaden.

– Sponsorerna har inget som helst in-
flytande på kursinnehållet eller valet av
experter, försäkrar Jacques Marescaux.
Vi får hit de experter vi vill ha, och de
brukar inte ta betalt för att komma hit
och undervisa; de gör det för att vi ligger
främst i teknisk utveckling och för att de
vill bygga ut sina nätverk.

Både experterna och tiden utnyttjas
intensivt. Under samma förmiddag som
eleverna följer Bernard Dallemagnes
bråckoperation får de också följa ett
halvdussin andra operationer av andra
kirurger, några direktsända och andra in-
spelade på video.

Efter en snabb och försenad lunch är det
dags för eleverna att träna själva. Platsen
för det är en unik operationssal med 17
operationsbord, vart och ett utrustat med
toppmodern teknik för titthålskirurgi. På
varje bord ligger en nedsövd minigris.

Två elever arbetar vid varje bord och
ska under eftermiddagen utföra fem oli-
ka operationer, bistådda av en sjukskö-
terska och en specialutbildad kirurg.
Varje operationsbord är försett med en
stor skärm som visar vad som händer

inne i grisen, och en monitor som bland
annat visar instruktionsfilmer för hur
operationerna ska gå till.

Chefsläraren, professor Didier Mutter,
kan följa de olika operationerna från sin
dator mitt i salen, men mest går han
omkring bland borden, tittar och ger
goda råd.

– Praktisk träning är A och O inom la-
paroskopisk kirurgi, säger han. Det man
gör i tre dimensioner inne i patienten, ser

man i två dimensioner på en skärm. För
att kunna hantera detta måste man öva.

Didier Mutter tillhör den fasta staben
i Strasbourg. Han tycker det är spännan-
de att ha elever från hela världen:

– Jag har inte märkt några kulturella
skillnader mellan kirurger från olika
världsdelar. Däremot märks skillnaden
mellan u-länder och i-länder. Kirurger
från fattiga länder har ju inte haft samma
möjligheter att träna på modern teknisk
utrustning.•
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Aktuellt och reportage

P
rofessor Jacques Marescaux, som
leder EITS, European Institute of
Tele-Surgery, blev känd för en

bredare allmänhet när han i början av
september 2001 genomförde den spek-
takulära »Operation Lindbergh«. Från
ett kontorshus på Manhattan opererade
han, tvärs över Atlanten, bort gallblåsan
på en patient i Strasbourg.

Han använde sig av den amerikanska
kirurgroboten Zeus, som hade utveck-
lats några år tidigare. Men istället för att
manövrera den från en plats i opera-
tionssalen, fjärrstyrde han den via en fi-
beroptisk Atlantkabel.

Det var första gången någon genomförde
en operation på långt avstånd. Den störs-
ta tekniska svårigheten låg i att få ner
tidsfördröjningen mellan kirurgens rö-

relser och hans bild av resultatet så
mycket att han kunde operera utan pro-
blem, något som många experter in i det
sista ansåg vara omöjligt.

– Vad vi ville visa med »Operation
Lindbergh« var att det är möjligt att dela
med sig av de kirurgiska handgreppen,
förklarar Jacques Marescaux.

– En kirurg som stöter på ett problem
som han inte klarar av kan tillkalla en
mer erfaren kollega som tar över instru-
menten en stund – även om experten be-
finner sig i ett annat sjukhus i ett annat
land. Vi har visat att detta är tekniskt
möjligt. Nu gäller det att få ner kostna-
derna.

EITS FoU-avdelning, som har tjugo
anställda, är en tvärvetenskaplig bland-
ning av kirurger och dataexperter, och de
har utvecklat fler anslående innovatio-

Opererade tvärs över Atlanten

I en föreläsningssal får kursdeltagarna
via fem bildskärmar se en operation på

distans. Under operationens gång
växlar bilderna på skärmarna, och

eleverna får möjlighet att ställa frågor
till den opererande läkaren.

Bildväxlingarna styrs från ett
mixerrum, lilla bilden.
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