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Bästa SFÖAK-medlemmar! 

Nu har det gått fyra år sedan KUB-konceptet sjösattes av Svensk Kirurgisk Förening för att 
råda bot på bristen på kursplatser för ST-läkarna i kirurgi. Inom SFÖAK har vi kommit en bra 
bit på vägen med KUB-kurserna inom vår subspecialitet. KUB-fakulteten består av ÖAK-
kollegor från olika delar av landet som var och en ansvarar för kursmaterialet inom ett 
specifikt ämnesområde. I år vi i fakulteten fortsatt arbetet med att utveckla våra KUB-kurser i 
övre abdominell kirurgi utifrån den kritik som fås in i kursutvärderingar och av 
kursarrangörer. Uppsala, Stockholm och Linköping har återigen gett kurser med mycket goda 
vitsord och i Kalmar fick man toppbetyg i utvärderingarna av sin premiärkurs. Det lokala 
samarbetet vid arrangemanget av kursen i Kalmar resulterade i att man framöver planerar ge 
en kurs årligen med rotation mellan kursorterna i Kalmar, Karlskrona och Växjö. Ett mycket 
bra initiativ! 

 Inför 2014 planeras fyra KUB-kurser - vecka 11 Karlskrona (mån-ons), v19 Uppsala 
(mån-ons), v20 Stockholm (ons-fre) och v39 Umeå (mån-ons). Mer info om anmälan och 
råd till kursarrangörer finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida, 
www.beta.svenskkirurgi.se 

För att ytterligare synliggöra SFÖAK för medlemmarna bjuds alla in till den första SFÖAK-
DAGEN den 25 april 2014 på Läkaresällskapet i Stockholm. Här planeras föreläsningar och 
uppdateringar inom fem stora ÖAK-områden (esofagus/ventrikel, gallkirurgi, obesitas, lever, 
pancreas). Programmet innehåller ”State of the art”-föreläsningar, presentation av våra 
nationella kvalitetsregister och vårdprogram. SFÖAK-dagen vänder sig till alla intresserade 
av övre gastrointestinal kirurgi, oavsett var i landet man verkar eller var i kirurgkarriären man 
befinner sig. Förhoppningen är att SFÖAK-dagen ska bli en årligen återkommande träffpunkt. 
Detaljerat program och info om anmälan kommer som medlemsutskick i januari och läggs ut 
på SFÖAK:s hemsida, www.sfoak.se. Varmt välkomna! 

Å SFÖAK-styrelsens vägnar passar jag på att önska en god jul och ett gott nytt år och skickar 
med en kirurgisk aforism: “The egoistic surgeon is like a monkey; the higher he climes the 
more you see of his less attractive features”. 

Med hälsningar från Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 

Ellen Andersson 

Styrelseledamot i SFÖAK med ansvar för ST-utbildningsfrågor 
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