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Sammanfattning
Medicin, kirurgiska ingrepp och kirurgiska instrument är tre vetenskaper som har haft
stor betydelse och påverkan för mänsklighetens överlevnad. Läran om kirurgi och
dess instrument har utvecklats under tusentals år i olika delar av världen och
fortsätter att utvecklas än idag. Vetenskapsmän och arkeologer har hittat skelett där
det finns tydliga tecken på att någon typ av operation har förekommit på skelett. Även
om kirurgi i väst idag är en disciplin av strukturer och säkerhetsåtgärder, fanns det en
tid för inte så länge sedan där patienter dog lika ofta av att ligga på operationsbordet
som de gjorde av sina sår. Ingreppen och operationerna från år 6500 f.Kr resulterade
oftast i att många människor avled på grund av dålig hygien, farliga metoder och att
det inte funnits något grundläggande vetande, fakta eller förståelse för läran om
kirurgi.
Medicin och medicinsk lära som ursprungligen var sammanflätad med religion,
vidskepelse, magi och övernaturliga övertygelser har långsamt flyttat sig bort från
religion samt mytens och Teurgins rike och in i fältet rationalitet, observation,
experiment och vad vi idag betraktar som ett vetenskapligt sätt att tänka.
Utvecklingen av kirurgiska instrumenten sker parallellt med utvecklingen och läran
om medicin. Tack vare kognitiva och praktiska kunskaper har kirurgi och kirurgiska
instrument blivit mer kvalitetssäkra, patientsäkra och spårbara på grund av de lagar,
författningar och riktlinjer som medicintekniska tillverkare, kirurger samt steriltekniker
förhåller sig till. I denna litteraturstudie har det jämförts texter och olika verk av flera
författare utifrån kirurgins historia för att få en förståelse för hur kirurgiska instrument
har förändrats genom tiderna och hur det har påverkat vården, världen samt
individen.
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Bakgrund
Kirurgiska instrument har funnits sedan forntiden det vill säga i mer än 10 000 år.
Enligt Richard Restak, i ”Mysteries of the Mind” hittades 40 forntida döskallar i en
gravplats i Frankrike. (Restak. 2000) Dessa döskallar från år 6500 f.Kr hade runda
hål i skallen vilket visade tecken på trepanation. Denna operation är ett ingrepp där
kirurgen gör ett hål i skallen för att lindra tryck från huvudtrauman efter krig eller för
att lindra huvudvärk. Trepanation användes även av shamaner för att släppa ut onda
andar ur kroppen.
Det har även hittats forntida egyptiska skelett som visar tecken på att ha genomgått
operationer så som omskärelse men även andra ingrepp med knivar eller vassa
stenar för att skära av exempelvis fingrar som skadats vid olyckor.
De kirurgiska instrument som användes under forntiden var inte specialiserade. John
Kirkup skriver i ”The Evolution of Surgical Instruments” att verktyg för dessa ingrepp
ofta bestod av lånade hästhovar, bennålar och slipade stenar oftast gjorda av flinta
och obsidian. I John Kirkups bok hänvisar han till en studie som gjordes av GW
Harley där Harley skrev om medicinsk praxis i Mano-stammen i Liberia 1941 där han
påvisade att vanliga hushållsartiklar så som nålar, knivar, trådar användes som
kirurgiska verktyg vid operationer. (Kirkup. 2006)
Antiken
De första specialiserade kirurgiska verktygen konstruerades i det forntida Grekland.
Instrumenten blev smidda av järn, brons, silver eller guld för att enbart användas för
kirurgiskt bruk. Enligt Lawrence Bliquez: ”The Tools of Ascelpius” hade kirurgens
verktyg handtag av kopparlegering och avtagningsbar stålspets, vilket gav kirurgen
möjlighet att byta till nya blad efter behov. (Bliquez. 2015)
Galen of Pergamum, var en av de mest inflytelserika grekiska kirurgerna under det
andra århundradet e .Kr. Han krävde att hans kirurgiska verktyg skulle vara gjorda av
järnmalm som bara hittades i det keltiska riket Noricum.
Även om många kirurgiska instrument var specialiserade var de inte alltid
patientsäkra och det användes många skadliga kirurgiska verktyg. Ett exempel är
instrument som användes i samband med förlossningar för att göra hål i huvudet på̊
fostret för att kunna dra ut det. Ingreppet ledde till att fostret dog. De gamla grekerna
hade även ett instrument som kallades anulocutro (ringkniv) som användes i
livmodern för att skära av lemmarna på det döda fostret för att sedan dra ut det med
trubbiga hakar. (Lindberg. 2019) Många foster dog under antiken och ända fram till
1600-talet på grund av de kirurgiska instrument som användes. De gamla grekerna
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använde sig även av en förlossningstång som tillverkades i flera olika modeller än
något annat kirurgiskt instrument. Den schweiziske kirurgen Jacob Rüff konstruerade
två̊ instrument som liknar en anknäbbsliknande skopa, som han använde för att
hämta ut döda foster och en lång, smal tång, som användes för att hjälpa barn
levande till världen. Hans tång var en tidigare modell till förlossningstång.
Hakar och krokar har funnits sedan antiken för att dra ut fostret när inte moderns
egna värkar räckte till. Dessa kirurgiska instrument kunde också vara skadligt då
instrumentet användes för att dra ner barnets ena ben för att få ett grepp om barnets
fot för att på så sätt dra ut det. Om kroken greppade barnets lår istället för foten
riskerade barnet att få en allvarlig skada på lårbenshalsen. (Lindberg. 2019)
Vattensprängare har funnits sedan antiken och användes för att ta hål på
fosterhinnorna för att starta en tidig förlossning vid trångt bäcken eller för att förstärka
värkarna. Georg Albrech Fried konstruerade två modeller av Wassersprenger för att
sticka hål på fosterhinnan. Det första instrumentet bestod endast av en vass nål i
spetsen på ett rör dock blev hålet i fosterhinnorna så litet att fostervattnet inte rann ut
och dessutom riskerade man att spetsen skulle skada barnet. I en senare version av
hans instrument konstruerade han det med en fjäder, som gjorde att nålen på
instrumentet drogs tillbaka när det gjort hål på fosterhinnan. (Lindberg. 2019)
Sushruta Samhita var en av de viktigaste läroböckerna för kirurgin i den antika
världen. Boken beskriver 20 skarpa och 101 trubbiga kirurgiska verktyg som
användes runt den indiska subkontinenten från ungefär 600-talet f.Kr. och framåt.
Medeltiden
Efter det romerska imperiets fall fortsatte människan att tillverka kirurgiska instrument
i järn, brons, silver eller guld. Amputationer, trepanning och mindre ingrepp var de
vanligaste operationerna i Europa under medeltiden där man fortsatte att använda
instrument från antiken så som skalpeller, lansetter, curetter, pincett, spekuler, trefin,
sonder, dilatorer, rör och kirurgiska knivar.
Kirurgen och kemisten Abu al-Qasim al-Zahrawi, känd i väst som Albucasis eller
som ”far till modern kirurgi”, anses vara den största kirurgen under medeltiden. Han
praktiserade mycket i de arabiska länderna och höll utvecklingen av kirurgiska
instrument pågående. (Ibrahim Shaikh. 2001).
Albucasis skrev en bok om kirurgi som heter ”Al-Tasrif liman' Ajiza 'en Al Ta'leef”
eller ”The Method of Medicine” skriven cirka år 1000 e.Kr. Detta var den första kända
texten som inkluderade ritningar av kirurgiska instrument. Han beskriver inte bara
mer än 200 instrument utan även materialet instrumenten bör vara gjorda av. I
Albucasis text ifrågasätter han varför de kirurgiska instrumenten från antiken
tillverkades i guld när järn är den bästa metallen då den är snabbare, mer korrekt och
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lätt att rengöra. Albucasis var en av de viktigaste medicinska källorna under denna
period. Många medeltida kirurger kopierade Albucasis mönster för sina egna verktyg.
Renässansen, barocken, klassicismen, upplysningen och romantiken
Kirurgiska verktyg blev mycket mer utsmyckade under renässansen från figurerade
handtag och mönster som inte erbjöd någon extra funktionalitet till klumpiga
skalpeller, pincetter, dilatorer och bensågar som försvårade ingreppen för kirurgerna
då instrumenten blev tyngre och otympliga.
Under renässansen blev specialisering för kirurgiska instrument mer
uppmärksammat. Kirurgerna hade tillgång till verktyg på grund av den ökade
svårighetsgraden av krigsinfekterade sår. Kirurgiska instrument blev personifierade
och gjordes för hans eller hennes hantverk. I slutet av barocken hade dekorationer
på kirurgiska instrument nästan försvunnit till förmån för ren funktionalitet och de
grova verktygen från tidigare epoker blev ännu smidigare och funktionella.
Realismen och modernismen
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet tog utvecklingen av kirurgiska
instrument ett steg framåt. Buken, bröstkorgen och kraniet som tidigare varit förbjudet
att operera blev möjliga att operera när T.G Mortons upptäckte eterbedövning 1846.
(Austinoralsurgery). Upptäckten av anestesi och kirurgisk asepsis förändrade
medicinteknikens historia. Att operera nya kroppsdelar innebar att kirurger behövde
nya instrument och förfina användningen av gamla instrument. Kirurgiska saxar,
kirurgiska tänger, kirurgiska pincetter och kirurgiska skalpeller förbättrades för delikat
användning i den inre brösthålan, hjärnan och buken.
Under senare hälften av 1800-talet ökade också termisk sterilisering. Detta
resulterade i att dussintals rostiga stål- och organiska verktyg ersattes med
metallverktyg skyddade av koppar och nickelplätering och en verklig explosion av
avhandlingar om instrumentkvalitet och material. (Kirkup. 2006). De första
katalogerna på kirurgiska instrument gjordes också under denna period.
På 1920-talet kom ytterligare en stor förändring i och med införandet av kirurgiska
skalpeller med engångsblad. De blev snabbt det mest populära valet för att minska
infektionsriskerna. I mitten av 1900-talet upptäcktes också nya material för kirurgiska
verktyg. Stål var fortfarande det mest populära materialet för kirurgiska verktyg, men
krom, titan och vanadin användes för att ersätta slitna precisionskirurgiska instrument
för mikrokirurgi inom neurokirurgi, oftamologi och otologi. Små men starka kirurgiska
verktyg tillverkade av titanlegeringar gjorde oftalmologiska, neurologiska, otologiska
och mikrokirurgiska instrument möjliga.
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Rostfritt stål började ersätta nickelredskap på 1920- och 30-talet och accepterades
så småningom som standard av International Standards Organization. Från och med
1996 accepterade ISO 16 kvaliteter rostfritt stål för kirurgiska verktyg.
Det sena 1900-talet medförde några av de största framstegen inom kirurgiska
verktyg. Först kom elektroniska kirurgiska verktyg, som endoskopiska och
laparoskopiska instrument. Sedan kom elektrokauterier, ultraljud, elektriska kirurgiska
skalpeller, artroskopiska rakapparater och andra elektronikdrivna kirurgiska
instrument. Därefter såg kirurger kraften i att kombinera datorer med kirurgi.
Datorstyrd endoskopisk kirurgi blir utbredd för hjärtkirurgi, neurologikirurgi,
urologikirurgi, gynekologikirurgi och bröstkirurgi. Att ansluta datorer till
specialanpassade kirurgiska instrument innebär att kirurgens handlingar kan utföras i
ett litet område, vilket möjliggör åtgärder som inte kan utföras enbart av den
mänskliga handen.
2000-talet och framtiden
I takt med att datorer blir mer och mer en del av samhällets livsnerv undersöker
läkare att integrera dem i alla praktikområden. Kirurgi är inte undantaget från detta.
Kirkup hänvisar till RH Taylors 1996-teori om datorintegrerad kirurgi som något som
mycket väl kan hända. (Kirkup, 2006).
Idag är kirurgiska verktyg, förutom rostfritt stål, även tillverkade av bland annat krom,
vanadin och titan. Kirurger har tillgång till precisionsinstrument som gör att de kan
arbeta på allt mindre delar av människokroppen, inklusive att sätta in ett transplantat i
kroppen och manövrera det på plats med bara två små snitt som vägen in i kroppen.
Oavsett kirurgisk uppgift kommer nya och gamla verktyg att utvecklas för att möta
behovet.

Syfte och Mål
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur kirurgiska instrument har
påverkat vården, individen och världen över tid samt att ta reda på hur läran om
kirurgin och dess instrument såg ut förr. Målet är att se hur förändringen av kirurgin
och dess instrument har sett ut genom tiderna och hur det har påverkat människan.
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Metod
I denna litteraturstudie har det jämförts texter och olika verk av flera författare utifrån
kirurgins historia. Genom att lyssna, läsa och anteckna har jag kunnat jämföra
information och beskrivningar av kirurgin, och kirurgiska instrument över tid för att
komma fram till en slutsats.

Resultat
Utvecklingen av kirurgiska instrumenten sker parallellt med utvecklingen och läran
om medicin. Tack vare kognitiva och praktiska kunskaper har kirurgi och kirurgiska
instrument blivit mer kvalitetssäkra, patientsäkra och spårbara på grund av de lagar,
författningar och riktlinjer som medicintekniska tillverkare, kirurger samt steriltekniker
förhåller sig till. I denna litteraturstudie har det jämförts texter och olika verk av flera
författare utifrån kirurgins historia för att få en förståelse för hur kirurgiska instrument
Kirurgiska instrument har utvecklats drastiskt genom epokerna. Från de forntida
Grekland där de första specialiserade instrumenten tillverkades till renässansen där
instrumenten blev utsmyckade var patientsäkerheten inte i fokus. Under 1800-talet
ökade termisk sterilisering och det gjorde även att materialet i instrumenten byttes ut
till rostfritt stål vilket inte bara förbättrade kvalitén på instrumenten utan bidrog till att
patientsäkerheten ökade. Vårdrelaterade infektioner minskade och det blev mer
säkert för individen att genomgå ett kirurgiskt ingrepp.
Skrifterna som skrevs av Sushruta Samhita och Albacasis har påverkat utvecklingen
av vården och de kirurgiska instrumenten till något bättre då dessa böcker har
använts som mallar vid tillverkning av instrument.
Medicin och kirurgi har gått från att var sammanflätad med religion, vidskepelse och
magi till ett vetenskapligt sätt att tänka och på så sätt har kunskapen om kirurgin och
dess instrument för bättrat vården av sjuka, kirurgin och patientsäkerheten i hela
världen.

Diskussion
Genom denna resa av kirurgiska instrumentens utveckling kan man tydligt se att i
takt med att kvalitén på instrumenten och läran om kirurgi ökat har patientsäkerheten
och vården blivit bättre. Idag är det säkrare för en patient att operera sig än det var
förr. Många operationer som under antiken och fram till för bara 50 år sedan ofta
hade dödlig utgång har idag få dödsfall. Kunskapen kring kroppen och kirurgin har
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över tid ökat. Detta har lett till att instrumenten specialiserats för olika kirurgiska
ingrepp och inte riskerat att skada eller döda patienten.
Det skedde inte någon större förändring på de kirurgiska instrumenten från antiken till
renässansen. Det var mer fokus på att instrumenten skulle se vackra ut, därav all
onödig utsmyckning. Berodde det på att det bara var de som var rika som hade råd
att genomgå ingrepp? Om sjukvården var gratis hur skulle instrumenten ha sett ut då
och hade läran om kirurgin utvecklats snabbare? Hade de som tillverkade
instrumenten tillräcklig kunskap om material och användningsområde för att skapa ett
instrument som fungerade som det var tänkt? Var kirurgerna delaktiga i tillverkningen
av instrumenten?
Det som skulle kunna undersökas vidare är statistik för dödlighet inom kirurgin under
de olika tidsepokerna. Samt fördjupa sig i olika skrifter från antiken och framåt som
ännu inte är publika eller översatta till ett språk som jag behärskar. Man kan också
söka efter dokumentärfilmer i ämnet för att se hur kirurgin och dess instrument har
påverkat vården, världen samt individen över tid.

Slutsats
Talesättet ”det var bättre förr” gäller inte inom kirurgin eller dess kirurgiska
instrument. Även om läran om kirurgi har räddat samt förändrat mångas liv under de
senaste årtusendet har det har även tagit många liv. Framförallt har många mist livet
i samband med operationer under de tidigare epokerna då det var mer fokus på att
instrumenten skulle vara utsmyckade än vara praktiska. Detta gjorde att kirurgerna
var tvungna att vara påhittiga vilket innebar att de använde allt de hade till hands det
vill säga köksredskap, sina händer, tänder, fingrar och naglar vilket resulterade i att
många dog av vårdrelaterade infektioner. Det fanns heller inte kirurgiska instrument
av rostfritt stål eller autoklaver som gjorde det omöjligt att ha sterila instrument vid
operationerna.
Religion har spelat en stor roll inom medicin och för den primitiva människan fanns
det ingen klar gräns mellan läkekonst, religion eller magi, detta har sakta men säkert
gått från att vara religiöst till att vara något vi idag kallar ett vetenskapligt sätt att
tänka.
Idag utvecklas kirurgiska instrument efter behov och efter nya kirurgiska metoder.
Tack vare olika skrifter om de kirurgiska instrumenten från förr har jag kunnat se ett
tydligt mönster på utvecklingen av instrumenten då många av instrumenten har fått
sin inspiration av gamla instrument. Den största skillnaden är att instrumenten har
specialiserats utifrån kirurgens behov och att det använts ett annat material vid
tillverkning av instrumenten för att göra dom mer hållbara, lätta och reprocessbara.
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