
     Göteborg 2013-11-22 
Hej! 
 
 
Vi är nu inne i slutet av en, åtminstone i västra Sverige, mycket vacker höst. För oss i 
SFÖAK har styrelsearbetet sedan kirurgveckan handlat mycket om diskussioner om 
framtidens bukkirurgi. Vi hade ju ett symposium i Uppsala där vi redovisade vad som 
gjorts avseende detta tillsammans med kolorektalföreningens (SFKRK) 
representanter under våren och sommaren. I början av oktober deltog jag sedan en 
eftermiddag på deras styrelsemöte för att diskutera om, och i så fall hur, våra 
delföreningar fortsättningsvis skall arbeta tillsammans med denna viktiga fråga. 
SFKRK och SFÖAK enades om att det är viktigt att svensk kirurgisk förening arbetar 
för att kirurgerna skall bort från akutmottagningarna och att antalet ställen där akut 
kirurgi görs för att minska antalet jourlinjer. Avsikten med detta är givetvis att 
framtidens kirurger skall kunna fokusera på renodlad kirurgisk verksamhet. Dessa 
synpunkter framförde vi gemensamt på Svensk kirurgisk förenings möte med 
delföreningarna 17oktober och vi fick då stöd från representanterna för de andra 
föreningarna inom SKF för detta.  
 
Styrelsen har under hösten haft ett par telefonmöten och ett ”fysiskt” möte i 
Stockholm 17-18 oktober. På dessa möten har vi diskuterat frågan om de lästips som 
vi skickat ut månadsvis sedan ett par år tillbaka. De återkopplingar vi fått ifrån 
medlemmarna har inte varit entydigt positiva och vi har därför beslutat att tills vidare 
inte fortsätta med detta utan istället kommer vi att skriva ett månadsbrev för att 
berätta lite om de frågor som vi arbetar med i styrelsen. Hör gärna av er angående 
vad ni tycker om denna nyordning. 
 
Med tanke på SKF´s internationella år har vår nya styrelsemedlem Eva Szabo gjort 
en genomgång av vilka europiska ackrediteringar som finns avseende ÖAK.  Inom 
kort kommer en sammanfattning av detta och aktuella länkar att finnas på hemsidan. 
 
En annan fråga som vi diskuterat mycket är att tillsammans med de kvalitetsregister 
där vi är representerade årligen ordna en postgraduate-utbildningsdag ”SFÖAK-
dagen”. Vi har bokat in fredag 25 april 2014 för detta. Markera gärna denna dag i era 
kalendrar och prata med era schemaläggare i god tid så att ni kan delta. Detta det 
första mötet kommer att ägnas åt gallsten, obesitas och ÖAK –maligniteter. 
Upplägget kommer att bli en state of the art föreläsning, återkoppling med aktuella 
registerdata från respektive register och sedan diskussion inom vart och ett av dessa 
fält. Preliminärt börjar mötet 9 och slutar 15.00. 
 
Arbetet med nästa års kirurgvecka i Karlstad pågår för fullt. SFÖAK´s program 
kommer att vara i slutet av veckan och om inget oförutsett inträffar kommer det att ha 
samma omfattning som 2013. Vi arbetar med att planera för innehållet i både våra 
”egna” symposier och i ”samsymposierna” som vi har med andra delföreningar.  
Temat för Kirurgveckan 2014 kommer att vara ”Framtidens kirurgi” och vi försöker i 
görligaste mån att hålla oss till det. Vi har också spanare ute för att hitta det bästa 
stället i Karlstad för vår medlemsmiddag. Om någon har något bra tips så hör gärna 
av er till mig. 
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