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Abstract 
 
Objective: The Royal College of Surgeons’ (RCS) three days Basic Surgical Skills (BSS) 
course focuses on teaching surgical trainees safe techniques in a controlled workshop 
environment early in their career. The course was introduced in Norway in 2009 and is so far 
voluntary in the Norwegian surgical training program. Our objectives were to evaluate if the 
participants improved their surgical skills after completing the course. We also wanted to 
investigate whether the improvement was dependent on the participants’ previous surgical 
experience. 

Methods: Fifty-seven participants were included in the study. We used objective structured 
assessment of technical skills (OSATS) to assess the participants’ performance on two bench 
model stations from the BSS curriculum before and after completion of the course. In addition 
the participants were tested on a low-fidelity boxtrainer. For the laparoscopic test, time and 
numbers of hurdles passed were registered. All the participants completed a self-assessment 
form on surgical skills before and after the course. 

Results: Mean total score for all the participants on the OSATS were significantly improved 
after completing the course (p < 0,001), without correlation to the participants’ previous 
length (p from 0,166 to 0,549) and type (p from 0,150 to 0,965) of surgical training. They also 
completed the laparoscopic test significantly faster after training (p < 0,001) The results from 
the self-assessment forms showed that most participants felt more competent in the surgical 
skills trained and taught in the course.  

Conclusion: Our study indicates that the BSS course is beneficial for Norwegian surgical 
trainees with up to three years of training. Previous studies have shown that technical skills 
acquired on simulators are transferable to the operating theater (OR), and that skills courses 
improve performance in the OR compared to educational programs without practical skills 
training.  
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Introduksjon 
 
Problemstilling 

Målet med denne studentoppgaven var å evaluere læringsutbyttet av Intercollegiate Basic 
Surgical Skills kurset (BSS-kurset) som ble innført i Norge sommeren 2009. Vi ønsket å 
vurdere om deltakernes objektive kompetansenivå økte etter kursdeltakelse, og om deltakerne 
selv følte seg mer kompetente etter gjennomgått kurs. BBS-kurset er et frivillig tellende kurs i 
kirurgisk utdanningsprogram, og søkerne har varierende grad av tidligere erfaring. Vi ønsket 
også å se om læringsutbyttet eventuelt varierte med grad av tidligere erfaring med tanke på å 
fokusere målgruppen for kurset i fremtiden.  
 
Bakgrunn 
 
Kirurgisk spesialisering i Norge i dag 

Det kirurgiske fagfeltet består av spesialiteter som generell kirurgi, nevrokirurgi, ortopedi og 
plastikkirurgi. Generell kirurgi er en felles plattform for videre subspesialisering i de seks 
grenspesialitetene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, 
karkirurgi, thoraxkirurgi og urologi. I tillegg finnes det flere spesialiteter hvor kirurgisk 
kompetanse er en viktig del av faget, bla. fødselshjelp og kvinnesykdommer, øye og øre- 
nese- hals-sykdommer.1 
 
Dagens krav for å oppnå spesialistgodkjenning i generell kirurgi er minimum seks års relevant 
tjeneste, og syv år eller mer for å bli spesialist i en av de seks underliggende 
grenspesialitetene. Fagene ortopedi, nevrokirurgi, plastikkirurgi, fødselshjelp- og 
kvinnesykdommer, kjevekirurgi-, øye og øre- nese- halssykdommer følger egne 
utdanningsløp. Spesialistutdanningen består av en kombinasjon av obligatoriske og frivillige 
kurs, samt fullføring av operasjonslister med et minstekrav til antall utførte operasjoner og 
prosedyrer. Det er et krav at tellende tjeneste for spesialistutdanningen skal være utført i en 
godkjent utdanningsstilling ved en godkjent utdanningsinstitusjon.2   
 
Kirurgisk teknikk 

Tekniske ferdigheter anses som en av kirurgens aller viktigste egenskaper.3,4 Til tross for dette 
faktum er det manglende kvalitetssikring av opplæringen i kirurgisk teknikk i Norge. 
Svakhetene ligger i opplæringen og evalueringsprosessen. Opplæringen skjer tradisjonelt etter 
en mester-svenn-modell, med liten grad av standardisering, og evalueringen er ofte uformell 
og subjektiv. Dagens krav om effektivitet og pasientsikkerhet på operasjonsstuen gjør det 
vanskelig å bruke operasjonsstuene og pasientene som arena for kirurgisk opplæring.5 Det har 
de siste årene blitt rettet et større fokus på standardisering av opplæringen og objektiv 
evaluering av ferdigheter, bla. som kvalitetssikring for fremtiden.3 Kirurgiske utdanningskurs 
med praktisk trening utenfor operasjonsstuen under veiledning av faglig kompetente 
instruktører, får stadig større betydning i spesialiseringen. Kirurgisk utdanning er under stadig 
revisjon, og flere praktisk rettede kurs har tilkommet de senere årene, bla. krigskirurgikurset, 
grunn- og viderekomment kurs i laparoskopi, Advanced Trauma Life Support-kurset (ATLS), 
Definitive Surgical Trauma Care (DSTC), karkirurgi med flere. Det er imidlertid ingen krav 
til rekkefølgen kursene gjennomføres i, og basale kurs kan like gjerne gjennomføres mot 
slutten som ved begynnelsen av en lang utdanning grunnet begrenset kapasitet ved de enkelte 
kursene. 
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Det har i lengre tid vært et ønske om å etablere et kurs i basale kirurgiske teknikker for 
kirurger i startfasen av spesialiseringen. I Norge finnes det per dags dato kun ett praktisk 
basalt kurs, nemlig tarm-anastomose kurset ved Olaf Holter i Tønsberg. Å utvikle et kurs med 
høy faglig kvalitet tar lang tid og er kostbart. Norsk Kirurgisk Forening (NKF) har gjennom 
flere år vært pådriver for å øke internasjonalt samarbeid om kirurgisk utdannelse. Høsten 
2004 ble ATLS-kurset innført i Norge, i samarbeid med American College of Surgeons.6 I 
2009 ble BSS kurset arrangert for første gang i samarbeid med Royal College of Surgeons 
(RCS). Kurset ble innført som et samarbeidsprosjekt mellom NKF og Oslo 
Universitetssykehus (OUS) Ullevål. Tidligere leder for NKF, professor Knut Kvernebo ved 
thoraxkirurgisk avdeling ved OUS-Ullevål, var primær pådriver for innføringen av BSS 
kurset til Norge. Hans medlemskap i og kjennskap til utdanningen i RCS, gjorde 
innføringsprosessen enklere. Siden 2009 har BSS-kurset blitt avholdt til sammen fem ganger i 
Oslo, og en gang i Trondheim. NKF diskuterer hvorvidt kurset i fremtiden også skal 
eksporteres til de gjenværende universitetssykehusene i Norge.7  
 
BSS-kursets historie 

Utviklingen av BSS-kurset startet tidlig på 90-tallet i Storbritannia, som en respons på media 
omtale av en rekke komplikasjoner og dødsfall i etterkant av gjennomførte operative inngrep.8 
Utredning satte komplikasjonene i sammenheng med mangelfull opplæring av kirurgene, og 
man innså at filosofien”see one, do one, teach one” var høyst diskutabel. I kjølvannet av disse 
sakene ble den kirurgiske utdanningsprofilen i Storbritannia omstrukturert, og fokus rettet mot 
en mer standardisert opplæring. Planleggingen og etableringen av et kurs i grunnleggende 
kirurgiske ferdigheter ble derfor startet opp i 1992 av de fire Royal Colleges of Surgeons. I 
1994 ble de første pilotkursene gjennomført, og i 1996 ble BSS-kurset obligatorisk.9 I dag 
avholdes BSS-kurset ved over 50 regionale sentra i Storbritannia og i over 45 forskjellige 
land.10 Det er lagt stor vekt på standardisering og kvalitetssikring av kurset. En kurs-DVD og 
tilhørende kurshåndbok sørger for at kurset skal kunne distribueres og gjennomføres på 
samme måte nasjonalt så vel som internasjonalt. Alle kursinstruktører må delta på et Training 
the Trainers-kurs i regi av RCS. For at kurset skal være oppdatert med hensyn til fagutvikling, 
har kursinnholdet gjennomgått fire revisjoner siden debuten, siste gang i 2010.  
 
BSS-kurset 

Basic Surgical Skills-kurset har som målsetting å introdusere enkle og trygge teknikker for 
basale og viktige prosedyrer i et trygt miljø utenfor operasjonsstuen. Kurset har til hensikt å 
lære, evaluere og sertifisere.11 Kursets filosofi er å lære kandidatene én sikker måte å utføre de 
ulike grunnleggende kirurgiske prosedyrer på. Dette er gunstig å etterstrebe på et tidlig 
stadium i den kirurgiske spesialiseringen, før dårlige vaner etableres. Teknikkene som 
demonstreres er anerkjente som sikre og trygge.10  
 
Kurset går over tre dager, og dekker tre hovedtemaer: åpen kirurgi, sårbehandling og 
endoskopisk kirurgi (se vedlegg 1). Det er i alt 14 (2007) kursøvelser som dekker emner fra 
det helt basale, som kirurgisk håndvask og steril påkledning, til tekniske ferdigheter som 
kirurgiske knuter, suturteknikker, tarm-anastomoser, senesutur, kar-patching, sårrevisjon og 
ulike laparoskopiøvelser på boks. Det gis også opplæring i bruk av diatermi.11 Introduksjon i 
minimal invasiv kirurgi gir trening i øye-håndkoordinasjon i tredimensjonal virkelighet med 
todimensjonalt syn. Tilpasset vevshåndtering står sentralt ved siden av sikker 
instrumenthåndtering i alle øvelsene. Pensumet for kurset er basale kirurgiske prosedyrer og 
teknikker som anses nyttige i alle kirurgiske fag.  
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Praktisk innledes øvelsene med et klipp fra kurs-DVDen hvor oppgaven demonstreres, 
eventuelt tilknyttet korte kommentarer fra en instruktør. Deretter utfører deltakerne selv 
øvelsene under tett veiledning. Det er minimum én instruktør per fire deltakere. Det 
vektlegges at deltakerne assisterer hverandre og tilrettelegger for hovedoperatøren. Dette 
bidrar til å utvikle en god forståelse for samarbeid og pasientsikkerhet. Kurset er 
gjennomgående praktisk. Instruktørene sikrer individuell oppfølging og tilbakemelding i alle 
øvelsene. Etter halv- og helgått kursdag, evalueres den enkelte i åpen dialog med aktuell 
instruktør. Alle øvelsene evalueres på en skala fra 0-3, hvor 0 tilsier stryk, som i Storbritannia 
medfører at kurset må tas på nytt senere. Karakteren 3 tilsier at oppgaven er gjennomført 
presist, med god fremdrift, vevstilpasset håndtering og uten vesentlige tekniske feil. For å 
kvalitetssikre kurset må kursdeltakerne fylle ut et standardisert BSS-kurs-evalueringsskjema, 
hvor fornøydhetsgraden med kurset i sin helhet og øvelsene enkeltvis rangeres, før kursbevis 
utdeles. Ved meget dårlig prestasjon vil deltakerne det gjelder, motta konstruktiv 
tilbakemelding og bli bedt om å drøfte problemene med egen veileder. I Storbritannia går det i 
tillegg rapport til deltakernes veiledere med anbefaling om hva deltakeren bør jobbe videre 
med, slik at videre oppfølging er sikret. I Norge har man ikke samme mulighet til å pålegge 
noen å ta kurset på nytt dersom de stryker, ei heller gi rapport til overordnede, da kurset ikke 
er obligatorisk, og regler ikke er vedtatt sentralt i legeforeningen. Man kan i beste fall anmode 
deltakeren om å diskutere evalueringsskjemaet med veilederen sin. 
 
Tabell 1 – Kursets målsetting11	  
Åpen kirurgi 

 
-‐ Å lære sikre operasjonsteknikker, steril påkledning og kirurgisk håndvask 
-‐ Å forstå bruk og håndtering av ulike kirurgiske instrumenter 
-‐ Å lære trygge knyteteknikker 
-‐ Å forstå at vevstilpasset og nøyaktig teknikk er viktigere enn hurtighet og 

fingerferdigheter 
-‐ Å lære at forskjellige typer vev krever ulik håndtering 
-‐ Å lære å sette lokalanestesi, samt prinsippene for cytologiske og histologiske prøver 

og teknikker 
 

Sårbehandling 
 

-‐ Å forstå prinsippene ved vurdering og kirurgisk behandling av infiserte, nekrotiske og 
traumatiske sår 

-‐ Å forstå virkningen og bruken av diatermi 
 

 Minimal invasiv teknikk 
 

-‐ Å forstå forskjellene mellom åpen og endoskopisk kirurgi 
-‐ Å øve på tredimensjonal instrumenthåndtering med todimensjonalt skjermsyn 

 
	  
Modellene 

Modellene som brukes ved BSS-kurset er en blanding av syntetiske modeller og 
dyrepreparater. Til de basale knyteøvelsene brukes syntetiske knytebrett. For suturtrening 
brukes grisehudmodeller. Til de mer komplekse oppgavene som eksisjon av hudlesjon, 
omstikking, kar-patching, senesutur, tarm-anastomoser og ulike sårrevisjoner brukes det 
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grise- og lammepreparater som bla. fleskeside med hud, hovedpulsåre, tarm, griselabb og 
lammelår. De praktiske øvelsene knyttet til minimal invasiv teknikk, foregår på en 
bokssimulator. I Norge brukes Drammensboksen.  
 
Har simulatorenes grad av virkelighetsnærhet betydning for læringsutbyttet?  

I dag brukes mange ulike typer simulatormodeller, alt fra levende dyr og menneskekadavre til 
syntetiske modeller med ulik grad av virkelighetsnærhet. Dyr og menneskekadavre ansees i 
høy grad å imitere virkeligheten, men er kostbare, har begrenset tilgjengelighet, er potensielt 
smittefarlig og anses av mange etisk kritikkverdig å bruke.12 Derfor brukes det også 
simulatormodeller som er laget av syntetiske materialer. Men har modellens grad av 
virkelighetsnærhet noe å si for læringsutbyttet? Det er ikke gjennomført mange studier av 
dette, men noen studier har vist at nybegynnere som trener på simulatorer med lav 
virkelighetsnærhet, men som inneholder de viktigste elementene av metoden som øvelsen er 
rettet mot, presterer signifikant bedre enn dem som ikke mottar slik trening i det hele tatt.12-14 
Sammenlikning av nybegynnere som trener på modeller med høy virkelighetsnærhet og lav 
virkelighetsnærhet viser ingen signifikant forskjell i prestasjoner ved testing etter 
simulatortreningen. Reznick viste i sin studie fra 2006, at kandidater som trener på 
laparoskopisimulatorer med lav grad av virkelighetsnærhet, gjør færre feil enn kandidater som 
ikke har mottatt samme form for simulatortrening.5 Graden av virkelighetsnærhet kan tenkes å 
være mindre viktig helt på nybegynnernivå. Den samme studien sammenliknet nybegynnere 
som trente på simulatorer med høy grad av vikelighetsnærhet med nybegynnere som trente på 
modeller med lav grad av virkelighetsnærhet og fant ingen signifikant forskjell i grad av 
bedret prestasjon mellom gruppene.5 
 
Overføres ferdigheter innlært på simulator til operasjonsstuen?  

Mange studier har demonstrert at man naturlig nok får bedre simulatorferdigheter ved å trene 
på simulatorer.15, 16 Men kommer ferdighetene til nytte på operasjonsstuen? Det finnes få 
studier av den typen benkmodeller som benyttes i BSS-kurset. I studier hvor det ble brukt 
liknende syntetiske modeller, ble det funnet at til tross for at disse simulatorene er lite 
virkelighetsnære, var de klart overlegne sammenliknet med kun tekstboklæring.14,17 
Sammenlikning mellom syntetiske modeller og kadavermodeller viste ingen signifikant 
forskjell. Samtidig ble det også vist at ferdighetene tillært på syntetiske modeller ble overført 
til kadavermodeller, noe som kan indikere at ferdighetene igjen vil overføres til 
operasjonsstuen.17 En annen studie har vist at trening på simulatorer og trening på levende dyr 
under anestesi gir like stort læringsutbytte ved objektiv evaluering.20 Dette kan indikere at 
ferdighetene igjen vil overføres til operasjonsstuen da kadavermodeller og levende dyr ansees 
å være relativt virkelighetsnære. Dette understøttes av en randomisert kontrollert studie hvor 
intervensjonsgruppen presterte bedre enn kontrollgruppen på operasjonsstuen etter 
gjennomgått simulatortrening.14 Det finnes langt flere studier som har evaluert trening på 
laparoskopisimulatorer. Systematiske oversiktsartikler15, 18 og enkeltstudier16,19 viser at 
trening på laparoskopisimulatorer er overførbart til operasjonsstuen. Simulatortrente 
kandidater presterer bedre på operasjonsstuen sammenliknet med kandidater som ikke har 
gjennomgått simulatortrening, og som bare følger tradisjonelle kirurgiske 
spesialiseringsprogrammer. Det finnes ulike typer laparoskopisimulatorer med ulik grad av 
virkelighetsnærhet. Virtual reality training og box-trainer er to eksempler, hvor 
læringsutbyttet kommer likt ut.18 
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Simulatortrening frigjør kognitiv kapasitet på operasjonsstuen  

Fitts’ and Posners teori om ervervelse av motoriske ferdigheter består av 3 stadier: 1. det 
kognitive stadiet, 2. integreringsstadiet, og 3. automatiseringsstadiet.5,13 Selv om 
simulatortrening har vist seg å forbedre prestasjoner på operasjonsstuen sammenliknet med 
kontrollgrupper som ikke har mottatt slik trening, viser intervensjonsgrupper likevel at de ikke 
når ekspertnivå etter slik simulatortrening.21 Noe av det som skiller en ekspert fra en 
nybegynner, er evnen til å kunne utføre flere oppgaver samtidig – å multitaske. Mange 
motoriske ferdigheter kan innøves til en grad hvor de blir automatisert, slik at 
oppmerksomheten kan rettes mot flere aktiviteter samtidig. I en randomisert kontrollert studie 
ble det vist at simulatortrening på modeller med lav grad av vikelighetsnærhet ikke bare førte 
til bedre tekniske prestasjoner på operasjonsstuen, men at også evnen til å følge med på andre 
ting på operasjonsstuen økte ved først å ha trent på simulatorer.14 Når man er trygg på de 
tekniske ferdighetene, vil mer kognitiv kapasitet frigjøres slik at oppmerksomheten også kan 
rettes mot andre aspekter på operasjonsstuen. 
 
Evaluering av tekniske ferdigheter 

Når tekniske ferdigheter skal vurderes bør evalueringen ha høy validitet og reliabilitet, i 
tillegg til å være enkel å gjennomføre.22 Moorthy et al. tar for seg ulike metoder å evaluere 
tekniske ferdigheter på, og vurderer dem med tanke på validitet og reliabilitet, se tabell 2.3  
 
Tabell 2 – Evaluering av tekniske ferdigheter3 	  

Metode Reliabilitet Validitet 
 
Prosedyreliste med logg 

 
Ikke anvendelig 

 
Dårlig 

Direkte observasjon Dårlig Moderat 
Direkte observasjon med kriterier Høy Høy 
Dyremodeller med kriterier Høy Proporsjonal med realismen 
Videoopptak Høy Proporsjonal med realismen 

 
Som tabellen illustrerer er det tre metoder som oppfyller disse kravene: direkte observasjon 
med kriterier, dyremodeller med kriterier og videoopptak. Bruk av dyremodeller er kostbart 
og bør av etiske grunner begrenses når det finnes gode alternativer, som for eksempel 
syntetiske benkmodeller.20 Evaluering ved filming av deltakernes prestasjoner er meget 
ressurs- og tidkrevende. Direkte observasjon med kriterier, som f.eks. sjekklister og global 
rating scales, står da igjen som et godt alternativ. I tillegg til disse evalueringsmetodene finnes 
det bla databaserte simulatorer som kan registrere parametere som håndbevegelse, flyt og 
koordinasjon. Reliabiliteten og validiteten til disse metodene ble ikke vurdert i studien til 
Moorthy et al. Databaserte simulatorer er også svært dyre.  
 
OSATS (objective structured assessment of technical skill) er et evalueringsverktøy som 
innebærer én-til-én-observasjon av deltakere mens de utfører en serie praktiske oppgaver. 
Evalueringen gjøres ved hjelp av sjekklister og global rating scales. Martin et al har vist at 
OSATS er lett å gjennomføre i tillegg til å ha høy reliabilitet og validitet.20 Det er antydet at 
reliabiliteten øker med bla. antall stasjoner OSATSen inneholder.20 Det er også vist at OSATS 
egner seg godt til å evaluere ferdigheter på dyremodeller og syntetiske benkmodeller.20  
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Metoder 
	  
Søkeprosess 

For å komme fram til hvordan vi skulle evaluere en eventuell gevinst av BSS-kurset hos den 
enkelte deltaker, søkte vi etter artikler som omhandlet evaluering av praktiske ferdigheter, 
med særlig vekt på OSATS, og på overførbarhet til klinisk praksis. Det ble også søkt på 
simulatortrening innenfor kirurgi generelt. Søkene ble utført i medline og cochrane library og 
pågikk mellom oktober 2009 og august 2011. Vi brukte søkeordene: objective assessment, 
self assessment, technical skill, OSATS, BSS, Basic Surgical Skill, simulator, simulation 
training, bench model, transfer of skill.  
	  
Deltakere 

Potensielle deltakere i studien var kursdeltakerne på de fire BSS-kursene som ble holdt ved 
Oslo Universitetssykehus Ullevål, i perioden november 2009 til mai 2011. Deltakerne meldte 
seg på kurset selv og ble valgt ut etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Søkere med kirurgisk 
fartstid lengre enn 3 år ble i hovedsak ikke tildelt plass med mindre de søkte kurset gjentatte 
ganger. Kursdeltakerne mottok kurshåndboken, DVDen, samt informasjon om denne studien i 
forkant av kursene. Deltakerne valgte selv hvor mye de vil sette seg inn i kursmateriellet før 
kursstart. Ved oppmøte første kursdag ble alle deltakerne informert om at deltakelse i studien 
var frivillig og at alle resultater ble anonymisert. De som sa ja til å delta, fikk utdelt et 
nummer som de beholdt gjennom kurset for parring av før og etter datapunkter. 
 
Instruktører 

Hvert kurs hadde minimum fire instruktører og 16 deltakere. Alle instruktørene hadde deltatt 
på standardiserte Training the Trainers-kurs. Deltaker-instruktør ratio ved hvert kurs var 
maksimum 4:1. I forkant av kurset mottok instruktørene orientering om hvordan evalueringen 
av testene skulle foregå og instruksjon om hvordan OSATS-verktøyet skulle brukes. I tillegg 
fikk de sjekklisten og global rating scale skjemaene utdelt. Det var forskjellige instruktører 
ved hvert av de fire BSS-kursene. Kursleder og minst én annen erfaren instruktør hadde 
hovedansvaret for skåring av kursdeltakerne.  
 
Testene 

Av hensyn til kurslogistikken og tidspress var det ikke mulig å teste og evaluere alle de 
oppsatte kirurgiske prosedyrene for kurset. Det ble derfor valgt ut to egnede oppgaver fra 
BSS-kurset i samråd med kursleder. Oppgavene ble testet og evaluert ved hjelp av sjekkliste 
og global rating scale (OSATS). Øvelsene ble valgt for å teste et bredest mulig spekter av 
teknikk, instrumenthåndtering og prosedyrekunnskap. Utførelsen av oppgavene står beskrevet 
i kursheftet.11 
 
Oppgavene som ble testet var som følger:  
Oppgave 1: Eksisjon av hudlesjon inklusivt hudlukking.  
Oppgave 2: Hemostase ved omstikking.  
Oppgave 3: Laparoskopisk hinderløypetest på Drammensboks (laparoskopisimulator). 
 
Testoppsett 

I denne studien hadde vi ikke mulighet til å måle før- og etterprestasjoner på operasjonsstuen 
hos den enkelte deltaker, og følgende studiedesign ble valgt i tråd med liknende utførte 
studier: 
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-‐ OSATS – før og etter kurstrening (oppgave 1 og oppgave 2) 
-‐ Laparoskopisimulator test – før og etter kurstrening (oppgave 3) 
-‐ Selvevalueringsskjema – før og etter kurset  

 

OSATS 

OSATS ble brukt for å objektivt evaluere de to praktiske oppgavene eksisjon av hudlesjon 
inklusive hudlukking og hemostase ved omstikking. Med utgangspunkt i litteratur og 
beskrivelse av OSATS for spesifikke øvelser, ble det konstruert et OSATS-instrument for å 
evaluere kandidatenes ferdigheter før og etter kursdeltakelse. OSATS-instrumentet (skjema 1- 
4) bestod av en oppgavespesifikk sjekkliste (SL) og en global rating scale (GRS). Sjekklisten 
ble konstruert med utgangspunkt i kriterier fra BSS-kurshåndboken og sjekklister fra 
tilsvarende studier (se vedlegg 2). Sjekklistene bryter oppgavene ned i deres minste 
bestanddeler og er spesifikk for de to oppgavene. Dersom deltakeren oppfylte de ulike 
kriteriene på sjekklisten, fikk de ett poeng for hvert punkt oppfylt. Dersom kriteriene ikke ble 
oppfylt, fikk de null poeng. Deltakernes skår ble regnet ut ved å summere antall poeng på 
hver av de to oppgavene. Sjekklisten på oppgave 1 ga maksimalt 12 poeng, og på oppgave 2 
maksimalt 9 poeng. Global rating scale ble tilpasset fra Martin et al.20 (se vedlegg 3). Et punkt 
om bruk av assistanse ved utførelse av oppgaven ble fjernet fra den originale global rating 
scalen da testene ble utført uten hjelp fra assistenter. GRSen bestod av seks generelle 
kirurgiferdigheter vurdert på en fempunkts Likert-skala, hvor kriteriene for å oppfylle 
ytterpunktene og det midterste punktet var beskrevet. På global rating scale kunne deltakerne 
maksimalt få 30 poeng på hver av de to oppgavene. Hensikten med global rating scale er å gi 
en overordnet vurdering av generelle ferdigheter. Global rating scale var lik for begge 
oppgavene. Det første BSS-kurset ble brukt til å vurdere kursstrukturen med tanke på hvilke 
oppgaver som kunne testes, og hvilke evalueringsverktøy som logistisk var gjennomførbare. 
OSATS-skjemaene ble derfor ikke inkludert i studien før fom. kurs nummer to.  
 
Laparoskopitesten 

Laparaskopisimulatortesten bestod i å gjennomføre en hinderløype på Drammensbokser. 
Hinderløypen består av 10 hindre. Tid og antall hinder passert ble registrert. Målinger som 
distanse, antall feil, antall håndbevegelser osv målt i andre studier var ikke mulig å 
gjennomføre pga. begrensede observatør og tidsressurser. Laparoskopitesten ble gjennomført 
på 3 ulike måter. På det første kurset var det satt av 8 min per deltaker, men endringer ble 
gjort pga. tidspress. På kurs 2 ble tiden deltakerne brukte på å passere 4 hindre registrert. På 
kurs 3 og 4 fikk deltakerne totalt 4 minutter til å passere så mange hindre som mulig. Man 
prøvde hele tiden å optimalisere oppgavene tilpasset kursets tidsskjema og derav 
testendringen underveis. 
 
Selvevaluering  

Vi laget også et selvevalueringsskjema hvor kursdeltakerene ble bedt om å vurdere sine 
ferdigheter innenfor 14 ulike kirurgiske teknikker og prosedyrer på en modifisert Likert skala 
fra 1 til 5. Skjemaet ble laget etter modell fra en liknende studie.25 På skalaen representerer 
tallet 1 ingen ferdigheter, mens tallet 5 representerer svært gode ferdigheter. Etter de to første 
kursene ble det lagt til to ekstra kolonner på post-BSS-skjemaet, hvor kandidatene skulle 
vurdere om kompetansenivået deres var økt eller uendret innenfor hver av de 14 ulike 
teknikkene og prosedyrene BSS-kurset gjennomgår. Denne vurderingen var uavhengig av 
hvordan deltakerne hadde vurdert sine ferdigheter før og etter kurset. Hensikten var å vurdere 
kursets evne til å forbedre deltakernes selvtillit. I tillegg ble kandidatenes kjønn, tidligere 
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kirurgiske erfaring og kirurgiske spesialisering registrert. Eventuell erfaring med 
laparoskopisimulator/Drammensboks og kursforberedelse (dvd + manual) ble også registrert 
ved de to siste kursene. Selvevalueringsskjemaene ses i skjema 5. 
	  
Tabell 3 – Oversikt evalueringen ved kursene 

 Selvevaluering Drammensboks OSATS 

 
Kurs 1 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nei 

Kurs 2 Ja Ja Ja 
Kurs 3 Ja (+kompetansespørsmål) Ja Ja 
Kurs 4 Ja (+kompetansespørsmål) Ja Ja 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 13 

	  
Skjema 2 – Global rating scale / GRS – eksisjon av hudlesjon inklusive hudlukking / 

excision of skin lesion and suturing	  
Respect for 
Tissue 

1 
Frequently used 

unnecessary force on 
tissue or caused damage 
by inappropriate use of 

instruments. 

2 3 
Careful handling of tissue but 

occasionally caused 
inadvertent damage. 

4 5 
Consistently handled 

tissue appropriately with 
minimal damage. 

Time and 
Motion 

1 
Many unnecessary 

moves. 

2 3 
Efficient time and motion but 

some unnecessary moves. 

4 5 
Clear economy of 

movement and maximum 
efficiency. 

Instrument 
Handling 

1 
Repeatedly makes 

tentative or awkward 
moves with instruments 
by inappropriate use of 

instruments. 

2 3 
Competent use of instruments 

but occasionally appeared 
stiff or awkward. 

4 5 
Fluid moves with 

instruments and no 
awkwardness. 

Knowledge of 
Instruments 

1 
Frequently picked wrong 

instrument or used 
inappropriate instrument. 

2 3 
Knew names of most 
instruments and used 

appropriate instruments for 
the task. 

4 5 
Obviously familiar with 
the instruments required 

and their names. 

Flow of 
Operation 

1 
Frequently stopped 

operating and seemed 
unsure of next move. 

2 3 
Demonstrated ability for 
forward planning with 

reasonable progression of 
procedure. 

4 5 
Obviously planned course 

of operation with 
effortless flow from one 

move to the next. 
Knowledge of 
Specific 
Procedure 

1 
Deficient knowledge. 

Needed specific 
instruction at most steps. 

2 3 
Knew all important steps of 

operation. 

4 5 
Demonstrated familiarity 

with all aspects of 
operation. 

 

 
	  

Skjema 1 – Sjekkliste / SL – eksisjon av hudlesjon inklusive hudlukking / excision of skin 

lesion and suturing 
▢ Creates elliptical incision  

▢ Leaves a 1 mm margin on either side of the lesion  

▢ Length of the elliptical excision is 3-4 the width   

▢ Close the skin with interrupted mattress sutures  

▢ Starting the sutures at alternate ends and working towards the center  

▢ Positions needle in driver appropriately (1/2 to 2/3 distance from tip) 

▢ Places suture w/needle perpendicular to skin 

▢ Places suture following curve of needle  

▢ Stitches are placed at appropriate distance from wound edge (closest approx. 1 mm    from wound edge) 

▢ Ties knot without tissue strangulation 

▢ Throws 3 knots  

▢ Cuts the suture without displacing the knot 
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Skjema 4 – Global rating scale /GRS – hemostase ved omstikking /pedicle transfixation	  

Respect for 
Tissue 

1 
Frequently used 

unnecessary force on 
tissue or caused damage 
by inappropriate use of 

instruments. 

2 3 
Careful handling of tissue but 

occasionally caused 
inadvertent damage. 

4 5 
Consistently handled 

tissue appropriately with 
minimal damage. 

Time and 
Motion 

1 
Many unnecessary 

moves. 

2 3 
Efficient time and motion but 

some unnecessary moves. 

4 5 
Clear economy of 

movement and maximum 
efficiency. 

Instrument 
Handling 

1 
Repeatedly makes 

tentative or awkward 
moves with instruments 
by inappropriate use of 

instruments. 

2 3 
Competent use of instruments 

but occasionally appeared 
stiff or awkward. 

4 5 
Fluid moves with 

instruments and no 
awkwardness. 

Knowledge of 
Instruments 

1 
Frequently picked wrong 

instrument or used 
inappropriate instrument. 

2 3 
Knew names of most 
instruments and used 

appropriate instruments for 
the task. 

4 5 
Obviously familiar with 
the instruments required 

and their names. 

Flow of 
Operation 

1 
Frequently stopped 

operating and seemed 
unsure of next move. 

2 3 
Demonstrated ability for 
forward planning with 

reasonable progression of 
procedure. 

4 5 
Obviously planned course 

of operation with 
effortless flow from one 

move to the next. 
Knowledge of 
Specific 
Procedure 

1 
Deficient knowledge. 

Needed specific 
instruction at most steps. 

2 3 
Knew all important steps of 

operation. 

4 5 
Demonstrated familiarity 

with all aspects of 
operation. 

 
 
 
 
 
 
 
	  

Skjema 3 – Sjekkliste / SL – hemostase ved omstikking /pedicle transfixation  
▢ Divides a large pedicle of tissue between haemostats  

▢ Handles	  the	  pedicle	  carefully	  throughout	  the	  exercise	  

▢ Transfixes the pedicle with a suture just below one of the heamostats  

▢ Positions	  needle	  in	  driver	  appropriately	  (1/2	  to	  2/3	  distance	  from	  tip)	  

▢ Places	  suture	  following	  curve	  of	  the	  needle 

▢ Ties the first throw of a reef knot around the smaller end of the pedicle  

▢ Ties	  knot	  without	  traction	  of	  the	  pedicle	  

▢ Throws	  minimum	  3	  knots	  

▢ Cuts	  the	  suture	  without	  displacing	  the	  knot	  
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Skjema 5 – Selvevalueringsskjema 
 
Pre-test   Selvevaluering av grunnleggende kirurgiske ferdigheter 
 
Skala: 1-5.  1 = ingen ferdigheter, 5 = gode ferdigheter 
 

 Hvordan vil du vurdere dine ferdigheter i følgende teknikker/ prosedyrer?  1 2 3 4 5 
1 Å knytte kirurgiske knuter      
2 Suturering      
3 Hemostase (omstikking og ligering)      
4 Tarmanastomosering      
5 Åpning og lukking av abdomen      
6 Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC)      
7 Biopsering      
8 Venepatch      
9 Senesutur      
10 Bruk av diatermi      
11 Sårdebridement      
12 Endoskopisk kirurgi      
13 Hvor god er du til å assistere?      
14 Instrumenthåndtering      

 
Post-test   Selvevaluering av grunnleggende kirurgiske ferdigheter 
 
Skala: 1-5.  1 = ingen ferdigheter, 5 = gode ferdigheter 
 

 Hvordan vil du vurdere dine ferdigheter i følgende 
teknikker/ prosedyrer?  

1 2 3 4 5 Uforandret 
kompetanse- 
nivå 

Mer 
kompetent 

1 Å knytte kirurgiske knuter        
2 Suturering        
3 Hemostase (omstikking og ligering)        
4 Tarmanastomosering        
5 Åpning og lukking av abdomen        
6 Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC)        
7 Biopsering        
8 Venepatch        
9 Senesutur        
10 Bruk av diatermi        
11 Sårdebridement        
12 Endoskopisk kirurgi        
13 Hvor god er du til å assistere?        
14 Instrumenthåndtering        
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Statistisk analyse 

Den statistiske analysen ble utført med SPSS, IBM Statistical Package for the Social Sciences, 
versjon 19. Ikke parametrisk analyse av parrede pre- og post-kurs data ble utført med 
Wilcoxon-test. Kruskal-Wallis-test ble brukt til å vurdere om tidligere erfaring eller 
spesialisering hadde utslag på OSATS-skår. P-verdi < 0.05 ble betraktet som signifikant. 
	  

Resultater 
	  
Deltakere 

57 av 65 (88%) potensielle personer deltok  i studien, hvorav 26 (46 %)  menn og 31 (54 %) 
kvinner. Deltakernes kirurgiske erfaring varierte fra 1,5 måneder til 40 måneder, med 
gjennomsnittlig 12,8 måneders erfaring, se tabell 4. 40 deltakere oppgav kirurgisk 
grenspesialitet, med overvekt av deltakere med bakgrunn i generell kirurgi, se tabell 5. 8 av 
34 deltakere som besvarte spørsmålet om de hadde prøvd drammensboksen eller annen 
laparoskopi simulator tidligere, hadde prøvd simulator før kurset. Spørsmålet om deltakerne 
hadde sett kurs-DVDen og lest kursheftet før kurset, ble lagt til spørreskjemaet ved de to siste 
kursene, derav var det bare 28 deltakere som fikk besvart disse spørsmålene. 10 (36 %) 
stykker hadde sett kurs-DVDen og 14 (50 %) hadde lest kursheftet før kurset.  
 

Tabell 4 – Fordeling av antall måneder 
kirurgisk erfaring	  

Antall 
måneder N deltakere Prosent 

1 - 6 mnd  19 33,3 
7 - 12 mnd 17 29,8 
13 - 18 mnd 6 10,5 
19 - 24 mnd 7 12,3 
25 - 30 mnd 2 3,5 
31 - 36 mnd 4 7,0 
37 - 42 mnd 2 3,5 
Total  57 100,0 

	  

Tabell 5 – Fordeling av spesialiteter blant 
deltakerne	  
Grenspesialitet  N deltakere  Prosent  

Generell kirurgi  19 33,3 
Ortopedi  7 12,3 
Gynekologi  9 15,8 
Gastrokirurgi  2 3,5 
Nevrokirurgi 1 1,8 
Øre-nese-hals 2 3,5 
Ikke besvart  17 29,8 
Total 57 100,0 
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Selvevaluering før og etter kurset 

56 deltakere besvarte helt eller delvis selvevalueringsundersøkelsen. Frafall av data skyldtes 
dels manglende innlevering av skjemaer og dels ufullstendig utfylling. Antall personer som 
svarte på de 14 del-spørsmålene før og etter kurset varierte mellom 51-56. Den beregnede 
gjennomsnittverdien for hvert av de 14 spørsmålene før og etter kurset var signifikant 
forskjellig (p ≤ 0,004), se figur 1, med bedret skår etter kurset. På de to siste kursene var det 
tilføyd en ekstra kolonne for at deltakerne skulle evaluere om kompetansenivået for de 14 
ulike tekniske ferdighetene var bedre eller uendret etter kurset. På disse to kursene var det til 
sammen 28 deltakere, og antall deltakere som svarte varierte mellom 24-26. De fleste 
deltakerne følte seg mer kompetent i alle de 14 tekniske ferdighetene etter å ha gjennomført 
kurset, se tabell 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6 – Selvevaluering av kompetansenivå 
Spørsmål Antall Bedre Uendret % andel bedret   

nr besvart(n) kompetanse(n) kompetanse(n) kompetanse 
1 26 25 1 96 % 
2 26 22 4 85 % 
3 25 23 2 92 % 
4 26 25 1 96 % 
5 26 23 3 89 % 
6 26 22 4 85 % 
7 24 21 3 88 % 
8 26 25 1 96 % 
9 25 23 2 92 % 
10 24 18 6 75 % 
11 26 20 6 77 % 
12 26 21 5 81 % 
13 24 16 8 67 % 
14 26 24 2 92 % 



 18 

 
OSATS før og etter kurset 

Resultatene viste at gjennomsnittlig totalskår for begge øvelsene vurdert ved sjekkliste økte.  
Gjennomsnittsskår for oppgave1, eksisjon av hudlesjon inklusive hudlukking, økte fra 8.8 ± 
2.2 til 10.7 ± 1.4, en positiv endring på 15,8 %.  For oppgave 2, hemostase ved omstikking, 
økte gjennomsnittlig totalskår fra 5.4 ± 2.4 til 7.5 ± 1.4, en forbedring på 23,3 %. Pre- og 
postgjennomsnittsskår var signifikant forskjellig for begge oppgavene (p < 0,001).  
 
Resultatene for de tilsvarende øvelsene vurdert ved global rating scale viste at 
gjennomsnittsskår for oppgave 1 økte fra 18.5 ± 4.4 til 24.0 ± 3.5, en forbedring på 18,3 %. 
Tilsvarende økte skåren for oppgave 2, fra 17,1 ± 5,1 til 22,7 ± 4,5, en forbedring på 18,7 %. 
Pre- og postgjennomsnittsskår for begge stasjonene var også her signifikant forskjellig (p < 
0,001). 
 
Deltakernes objektive evalueringskår ved testing både før og etter kurset viste ingen 
korrelasjon til antall måneder med kirurgisk erfaring (p fra 0,166 til 0,549) eller spesialitet (p 
fra 0,150 til 0,965)  
 
Laparoskopitesten 

53 deltakere gjennomførte laparoskopitesten før og etter kurset. På grunn av at tre ulike 
metoder ble brukt på gjennomføring av denne testen, ble sammenlikningen gjort ved at 
parameteren tid brukt på hinderløypa ble dividert på antall hindre passert. Gjennomsnittsskår 
på pretesten var 0,93 ± 0,68 minutter/hinder. Dette forbedret seg til 0,53 ± 0,21 
minutter/hinder etter gjennomført kurstrening. Det var en signifikant forskjell mellom 
gjennomsnittet for pretesten og posttesten (p < 0,001).  
 
Diskusjon 
 
Denne studien viser at BSS kursdeltakerne utførte to kirurgiske prosedyrer signifikant bedre, 
vurdert ved OSATS, etter å ha gjennomført BSS-kurset. Denne økningen var uavhengig av 
antall måneder kirurgisk erfaring og type spesialisering gjennomgått i forkant av kurset. En 
liknende studie har også vist at deltakelse på kurs i basale kirurgiske ferdigheter gir økt 
kompetanse vurdert ved OSATS.23 I en systematisk oversiktsartikkel ved Strum et al 2008, 
indikeres det også at ferdigheter ervervet ved å trene på simulatorer kan overføres direkte til 
operasjonsstuen.15 Denne studien viste også at deltakere med simulatortrening presterte 
signifikant bedre enn kontrollgruppen på operasjonsstuen. Det er derfor nærliggende å tenke 
seg at deltakerne i vår studie ikke bare fikk bedre ferdigheter på preparatene, men at 
kunnskapen også er overførbar til operasjonsstuen.  
 
Begrensede ressurser gjorde at vår studie ble gjennomført uten kontrollgruppe. En 
randomisert kontrollert studie har imidlertid vist at deltakere på kurs i basale kirurgiske 
ferdigheter oppnår signifikant forbedret ferdighetsnivå og brattere læringskurve, 
sammenliknet med en kontrollgruppe uten tilsvarende kurs.26 Det er nærliggende å tro at 
læringskurven flater av hvis ferdigheten ikke vedlikeholdes etter kurset, men at den potensielt 
kan fortsette å øke når deltakerne returnerer til den normale hverdagen i sine respektive 
avdelinger. Det er vist at ved å innøve basale motoriske ferdigheter på simulatorer utenfor 
operasjonsstuen, får man frigjort kognitiv kapasitet til å fokusere på andre viktige aspekter 
under en operasjon14. Dette kan igjen være en faktor som spiller inn med hensyn til tiden det 
tar å bli en kompetent kirurg. Flere faktorer er begrensende ved operasjonsstuen som 
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læringsarena, deriblant økte krav til effektivitet og mindre rom for prøving og feiling av 
hensyn til pasientsikkerheten. For å opprettholde ferdighetene deltakerne har ervervet på 
kurset, er de avhengige av å trene jevnlig på disse prosedyrene etter gjennomgått kurs.12, 13 Et 
tredagers kurs er ikke tilstrekkelig tid til å automatisere basale kirurgiske ferdigheter, men det 
gir et grunnlag som kan vedlikeholdes og bygges videre på.  
 
Man forventer at selvtillit øker med økt kompetanse. Dette kan stemme ut fra resultatene i 
selvevalueringsundersøkelsen som viste en økning i gjennomsnittligskår for hver av de 14 
tekniske ferdighetene. Mellom 66 % og 96 % følte seg mere kompetent etter kurset i de 14 
ferdighetene som ble trent under kurset. Andre studier har vist at deltakernes selvtillit øker 
etter simulatortrening på kurs.25,27 Resultatene våre kan tyde på at kurset har levd opp til 
forventingene og at deltakerne lærte det de kom for å lære. De som ikke skåret seg bedre etter 
kurset, kan tenkes å ha overestimert egne ferdigheter på forhånd, og underveis fått økt 
bevissthet om egne begrensninger. En annen tenkelig årsak kan være at de har lært å 
gjennomføre prosedyrer på enn annen måte tidligere enn metoden som ble undervist på 
kurset. De to ferdighetene som hadde lavest økning i gjennomsnittsskår var diatermi og 
assisanse. Disse var de eneste temaene som kun ble forelest og ikke praktisk øvet per se.  
 
Deltakerne hadde på gruppebasis også signifikant økning i gjennomsnittsskår på 
laparoskopitesten. På grunn av begrensende ressurser var det kun mulig for oss å bruke tid og 
antall hindre som parametere for denne testen. Tid er ikke den eneste parameteren som kan 
testes i minimal invasiv kirurgisk sammenheng, og ikke nødvendigvis den beste heller. Andre 
studier som har undersøkt tid sammen med flere parametere, deriblant antall feil og 
bevegelsesøkonomi, har vist at simulatortrening gir bedre resultater for alle disse 
parameterne.24 Samtidig er det også vist i systematiske oversiktsartikler15,18 og enkeltstudier16, 

19 at kunnskap ervervet på laparoskopisimulatorer er overførbar til operasjonsstuen. 
 
Oppgaveforfatterne hadde ingen tidligere erfaring med evaluering av kurs i praktiske 
ferdigheter. Dette bidro til begrensninger og svakheter i studien. For det første var det en del 
testskjemaer som bare delvis var fylt ut, eller som ikke ble levert inn. Dette kunne enkelt vært 
unngått ved å gjennomgå skjemaene fortløpende mens de ble levert inn. Oppgaveforfatterne 
var ikke tilstedet ved alle kursene og/eller alle testene, og kvalitetssikringen av skjemaene ble 
derfor mangelfull. Enkelte deltakere måtte dra 1-2 timer før kurset var ferdig, og disse ble 
ikke fanget opp under testingene på slutten av siste kursdag. Dette var det imidlertid vanskelig 
å gjøre noe med, da testing den siste dagen gikk ut over kursets varighet og vi ikke kunne 
holde igjen deltakere. Samtidig var det noen av OSATS-skjemaene som ikke ble fullstendig 
utfylt. Årsaken til dette kan ha vært for dårlige instrukser om hvordan skjemaene skulle fylles 
ut eller tidspress. Flere av disse svakhetene kunne kanskje vært unngått med en klarere 
oppgavefordeling mellom oppgaveforfatterne og kursleder samt kontinuerlig tilstedeværelse 
av oppgaveforfatterne under testingene. Obligatorisk undervisning satte en stopper for 
kontinuerlig tilstedeværelse, og kursleder rakk ikke å kvalitetssikre alle testene samtidig med 
gjennomføring av kursprogram og ivaretakelse av kursdeltakerne.  
 
Metoden for gjennomføring av laparoskopitesten ble endret to ganger undervis i studien. 
Totalt ble tre forskjellige design brukt i løpet av de fire kursene. Dette kan ha hatt en 
innvirkning på resultatene. Det var imidlertid samme parameter som ble målt på alle kursene. 
På grunn av begrensende ressurser tilgjengelig var det kun mulig for oss å bruke tid/hinder 
som parameter for denne testen. En annen svakhet er også hinderløypens og 
Drammensboksens lave grad av vikelighetsnærhet. Disse faktorene kan potensielt svekke 
resultatene da laparoskopitesten sannsynligvis ikke testet deltakerne optimalt.  
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Reliabilitet og validitet kan beregnes, og angis på en skala fra 0,0 til 1,0. Dette tallet er ikke 
bare avhengig av evalueringsverktøyet som brukes, men også av opplæringen av 
instruktørene, modellene/stasjonene som benyttes, informasjonen deltakerne har fått på 
forhånd, og populasjonen som testes.28 Alle disse faktorene må standardiseres for å oppnå høy 
validitet og reliabilitet. I vår studie var graden av standardisering varierende.  
 
OSATS-instrumentet ble konstruert i tråd med liknende studier som har vurdert effekten av 
simulatortrening.20, 23 Global rating scale var tilnærmet identisk med originalen laget av 
Martin et al.20 Sjekklisten var imidlertid mindre detaljert enn utgangspunktet laget av 
Chipman et al.23 Disse studiene hadde flere stasjoner enn vi hadde ressurser til. Martin et al. 
hadde originalt seks stasjoner i sin studie, men beregnet at reliabiliteten til instrumentet kunne 
økes ved å legge til to stasjoner.20 I en påfølgende studie med åtte stasjoner, ble det bekreftet 
at reliabiliteten økte4. I ettertid er det imidlertid gjennomført studier som viser at reliabiliteten 
kan være minst like høy med færre og mindre ressurskrevende stasjoner enn i det originale 
oppsettet. Opprinnelig ønsket vi å gjennomføre en praktisk test etter samme mal som 
Chipman et al.23 Denne studien ble utført på en liknende studiepopulasjon, men med en  
kontrollgruppe i tillegg. Forfatterne viste at OSATSen som ble brukt, hadde høy validitet og 
reliabilitet. I teorien kunne det samme oppsettet blitt brukt i vår studie, men av hensyn til tid 
og ressurser ble vi nødt til å begrense omfanget av testingen. Vår sjekkliste ble derfor en 
modifisert utgave av den Chipman et al. brukte, og med spesifikke sjekklistepunkter fra BSS-
kurset. Vi har ikke funnet litteratur som bekrefter OSATSens validitet og reliabilitet ved 
nøyaktig samme antall stasjoner som vi brukte. Det kan dermed tenkes at vår studie 
inneholder for få stasjoner til å sikkert kunne tolke resultatene i retning av sikker positiv 
treningseffekt.  
 
Instruktørene som ble brukt til BSS-kurset var ikke blindet. Det var de samme instruktørene 
som veiledet under kursene og som evaluerte testene. I tillegg hadde instruktørene kjennskap 
til deltakernes tidligere erfaring. En studie har imidlertid vist at det ikke er noe signifikant 
forskjell mellom blindete og ublindete instruktører ved bruk av OSATS.29  Instruktørene kom 
fra ulike fagfelt og kan på bakgrunn av dette, ha vektlagt de ulike overordnete aspektene ved 
teknikken og prosedyrene forskjellig. Det er mulig at informasjonen om studien, den praktiske 
gjennomføring av testen og bruken av OSATS-instrumentene, gitt av kursleder, ikke var god 
og nøyaktig nok. Dette kan ha gitt rom for en viss grad av individuell tolkning av instruksene. 
Det varierte hvor mye assistanse og verbal veiledning som ble gitt av de ulike instruktørene 
under testen. Disse forholdene kan selvsagt også ha påvirket deltakernes OSATS-skår. 
 
Selve testen ble pga. logistiske utfordringer gjennomført på 2-4 mannsbord, mao. ble flere 
deltakere testet samtidig. Det var dermed anledning for deltakerne til å observere hverandre, 
og få ledetråder dersom de var usikre på hvordan de skulle gå frem. Særlig under pre-testen, 
hvor flere av deltakerne var usikre på hvordan de skulle angripe oppgaven, kan dette ha 
påvirket OSATS-skåren, og gitt et kunstig høyt resultat. Én-til-én vurderingen begrenset 
allikevel juksemulighetene, og potensielt skulle dette gitt mindre forskjell mellom før og etter 
resultatene og derav mindre effekt av kurset.  
 
Modellene som ble brukt under testen (organpreparater fra dyr og syntetiske hudmodeller), 
ble ikke byttet ut mellom hver eneste deltaker, men spor ble forsøkt fjernet. Til tross for 
forsøk på å fjerne spor etter andre deltakere, fikk enkelte kandidater preparater med 
gjenstående suturer, hvilket tilsier at instruktør-compliance ikke var ensartet eller optimal hele 
tiden, og dette kan også ha påvirket enkelte deltakeres OSATS-skår. 
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Studien mangler kontrollgruppe. Dette var ikke mulig å gjennomføre pga manglende 
ressurser. Dog er det mulig for framtidige studier å ha en kontrollgruppe til sammenlikning 
med kursdeltakere. En RCT har imidlertid vist at deltakere på kurs i basale kirurgiske 
ferdigheter har en signifikant forbedring i ferdighetsnivå sammenliknet med en 
kontrollgruppe.26 Det er derfor rimelig å tro at dette også kunne vært utfallet i vår studie om vi 
hadde testet en kontrollgruppe på tilsvarende måte. Hadde vi hatt større undergrupper av 
deltakere med ulik mengde kirurgisk erfaring, kunne vi også bedre undersøkt om en av 
gruppene har signifikant større utbytte av kurset enn andre, eller om utbyttet er like stort for 
alle uavhengig av tidligere erfaring. Det er nærliggende å tro at de med lang kirurgisk erfaring 
vil ha mindre utbytte av kurset enn de med minimal tidligere erfaring. Studien vår viste at på 
gruppenivå var det like stort utbytte av kurset uavhengig antall måneder med kirurgisk 
erfaring og spesialiseringsretning. Men det var flere deltakere som ikke oppgav hvor mange 
måneder de hadde med tidligere kirurgisk erfaring og hvilken kirurgisk spesialisering de var 
under. Dette kan ha skjevpåvirket resultatene i utregningene. Dog er hensikten med kurset å 
lære basale kirurgiske ferdigheter på et tidlig stadium i spesialiseringen, og kurset ble i 
utgangspunktet opprettet for førsteårskirurger i spesialisering i Storbritannia.10 Hvordan dette 
bør være i Norge, er et spørsmål NKF bør ta stilling til. Denne studien kan indikere at kurset 
kan være egnet for dem som er kommet så langt som inntil tre år i spesialiseringen. Hvor den 
absolutte erfaringsgrensen bør gå er vanskelig å si noe om med sikkerhet ut fra denne studien. 
Resultatene tilsier også at der er en jobb å gjøre med å motivere deltakere til å forberede seg 
til kurset. Kun opptil 50% av de spurte hadde lest eller sett på kursmateriellet på forhånd. Den 
potensielle tekniske og metodiske kursgevinsten kunne kanskje vært enda større dersom 
deltakerne kjente til noen av øvelsene på forhånd. 
 
Konklusjon 
 
Operasjonsstuen som læringsarena for basale tekniske ferdigheter har betydelige 
begrensninger med bakgrunn i tidspress og lite rom for prøving og feiling relatert til 
pasientsikkerhet. Det er derfor økende fokus på simulatortrening i den kirurgiske utdannelsen. 
Flere studier har vist at simulatortrening øker kompetansenivået, og at ferdighetene ervervet 
ved trening på simulatorer er overførbare til operasjonsstuen. Vi testet kursdeltakere før og 
etter gjennomført kurs i basale kirurgiske teknikker, og fant en signifikant bedring i 
resultatene etter gjennomgått kurs. Vår studie viser at kirurger tidlig i spesialiseringen har 
utbytte av BSS-kurset, målt med både objektive og subjektive parametere. Til tross for 
studiens begrensninger, samsvarer disse resultatene med andre studier på liknende 
populasjoner og med tilsvarende kursinnhold. Dette indikerer at BSS-kurset tilfører en ny og 
relevant læringsressurs til den kirurgiske spesialiseringen i Norge. Videre utredning må til for 
å vurdere om kurset bør implementeres som et obligatorisk kurs i den kirurgiske utdanningen 
i Norge. Ut fra våre resultater, er det vanskelig å anbefale om kurset i så fall bør tas i løpet av 
det første året av spesialiseringen, eller om man også har effekt av kurset dersom gjennomført 
på et senere tidspunkt.     
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1 – Kursprogram  
	  

Dag 1   
Tid Tema 
 
08.00-09.00 Registrering + test  
09.00-09.05 Introduksjon  
09.05-09.25 Påkledning frakk og hansker  
09.25-09.50 Instrumenthåndtering  
09.50-10.30 Båtmannsknute, instrumentknyting 
10.30-10.50 Pause 
10.45-11.45 Kirurgisk knute og knyting i dypet  
11.45-13.00 Suturering, ulike teknikker  
13.00-13.45 Lunsj  
13.45-14.30 Hemostase  
14.30-15.45 Vevshåndtering 1 – tarm ende til ende anastomosering,  
  avbrutt sutur og manuell knytning, ikke assistert  
15.45-16.00 Pause  
16.00-17.15 Vevshåndtering 2 – tarm ende- til endeanastomosering,  
  fortløpende sutur, assistert 
17.15-17.30 
 

Diskusjon og avslutning  
 

 
Dag 2   
Tid Tema 
 
08.15-08.30 Forfriskninger 
08.30-09.00 Reprise knyting  
09.00-10.00 Bukvegg, dren og lukking  
10.00-11.00 Hudlesjoner og lokalanestesiteknikker  
11.00-11.15 Pause 
11.15-13.00 Vevshåndtering 3 – venepatch 
13.00-13.45 Lunsj  
13.45-14.45 Vevshåndtering 4 – senesutur  
14.45-15.00 Diatermi, generelle prinsipper  
15.00-15.15 Pause 
15.15.16.30 Sårrevisjon  
16.30-17.15 Thoraxdren + test 
17.15-17.30 
 

Diskusjon og evaluering  
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Dag 3   
Tid Tema 
 
08.00-09.00 Forfriskninger + test 
09.00-09.15 Introduksjon av generelle endoskopiske prinsipper  
09.15-10.45 Boksøvelse 1  
10.45-11.00 Forfriskninger  
11.00-13.15 Boksøvelse 2 
13.15-13.45 Diskusjon og evaluering  
13.45- 
 

Lunsj + test 
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Vedlegg 2 – Eksempel på sjekkliste23 
 
Asepsis and Skin Prep Score:__________ 
▢Assesses site before skin prep is started 
▢Applies chloraprep (≥30 sec, back+forth) 
▢Opens instrument tray with sterile technique 
▢Opens blade package and sterilely places scalpel blade on tray 
▢Selects nylon suture, NOT Vicryl 
▢Sterilely places suture on tray 
 
Gowning & Gloving Score: ___________ 
▢Opens gown pack sterilely 
▢Opens gloves on gown or next to it sterilely 
▢Appropriately gowns using sterile technique 
▢Dons gloves over sterile gown cuffs with hands inside the 
gown 
sleeves 
 
Excision of Lesion Score: ____________ 
▢Applies 3-4 sterile drapes around site 
▢Assesses axis of resection (Langer’s Line) 
▢Holds knife perpendicular to tissue plane (incision is 
perpendicular 
to skin without flaps or skiving) 
▢Creates elliptical incision 
▢Incision is perpendicularly completed to the level of the fascia 
▢Creates flaps to facilitate wound closure 
▢Makes flaps with minimal tissue handling (minimal grasping, 
regrasping, tissue trauma, etc.) 
▢Excision dimensions allow closure without puckering 
(length > 4 x width) 
The removed tissue: 
▢Has half mm margins e Leaves “lesion” (black dot) in center 
intact 
▢Contains subcutaneous fat 
▢Is placed in specimen container 

 
Suturing Score: __________ 
▢Positions needle in driver appropriately (1/2 to 2/3 distance 
from tip) 
▢Places suture w/needle perpendicular to skin 
▢Places suture following curve of needle 
▢Passes needle through tissue with supination: pronates wrist to 
regrasp needle 
▢Mattress sutures are made correctly (1st stitch deep, 2nd stitch 
shallow) 
▢Stitches are placed at appropriate distance from wound edge 
(closest approx. 1 mm of wound edge) 
▢Stitches are at same level in epidermis 
▢Closes appropriately to evert wound edges 
▢Epidermis is apposed without gaps 
 
Knot Tying* Score: ________________ 
▢Starts instrument tie with square throw 
▢Subsequent throws are square to previous 
▢Crosses hands with each throw to place (secure) them square 
▢Ties knot without tissue strangulation (appropriate skin 
tension) 
▢Throws 6 knots e Starts one-handed tie with square throw 
▢Subsequent throws are square to previous 
▢Crosses hands with each throw to place (secure) them square 
▢Ties knot without tissue strangulation (appropriate skin 
tension) 
▢Throws 6 knots e Starts two-handed tie with square throw 
▢Subsequent throws are square to the previous 
▢Crosses hands with each throw to place (secure) them square 
▢Ties knot without tissue strangulation (appropriate skin 
tension) 
▢Throws 6 knots 
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Vedlegg 3 – Eksempel på global rating scale20	  
	  

Respect for 
Tissue 

1 
Frequently used unnecessary 
force on tissue or caused 
damage by inappropriate use 
of instruments. 

2 3 
Careful handling of tissue but 
occasionally caused inadvertent 
damage. 

4 5 
Consistently handled tissue 
appropriately with minimal 
damage. 

Time and 
Motion 

1 
Many unnecessary moves. 

2 3 
Efficient time and motion but 

some unnecessary moves. 

4 5 
Clear economy of movement 

and maximum efficiency. 
Instrument 
Handling 

1 
Repeatedly makes tentative 

or awkward moves with 
instruments by inappropriate 

use of instruments. 

2 3 
Competent use of instruments but 

occasionally appeared stiff or 
awkward. 

4 5 
Fluid moves with instruments 

and no awkwardness. 

Knowledge of 
Instruments 

1 
Frequently picked wrong 

instrument or used 
inappropriate instrument. 

2 3 
Knew names of most instruments 
and used appropriate instruments 

for the task. 

4 5 
Obviously familiar with the 

instruments required and their 
names. 

Use of assistants 1 
Consistently placed assistants 

poorly or failed to use 
assistants 

2 3 
Good use of assistants most of 

the time 

4 5 
Strategically used assistant to 
the best advantage at all times 

Flow of 
Operation 

1 
Frequently stopped operating 

and seemed unsure of next 
move. 

2 3 
Demonstrated ability for forward 

planning with reasonable 
progression of procedure. 

4 5 
Obviously planned course of 
operation with effortless flow 

from one move to the next. 
Knowledge of 
Specific 
Procedure 

1 
Deficient knowledge. 

Needed specific instruction 
at most steps. 

2 3 
Knew all important steps of 

operation. 

4 5 
Demonstrated familiarity 

with all aspects of operation. 

Overall, on this task, should this candidate:  ▢Pass ▢Fail? 

	  

	  

	  


