
Ärade	  SFÖAK-‐medlemmar!	  

Vi	  går	  mot	  ljusare	  tider,	  vintertid	  övergår	  i	  sommartid,	  solen	  skiner,	  fåglarna	  kvittrar,	  blåsipporna	  
blommar	  och	  den	  första	  SFÖAK-‐dagen	  närmar	  sig	  med	  stormsteg!	  Passa	  på	  att	  besöka	  Stockholm	  och	  
Läkaresällskapet	  den	  25	  april	  för	  föreläsningar,	  uppdatering	  och	  presentation	  av	  våra	  nationella	  
kvalitetsregister.	  Med	  litet	  tur	  bör	  körsbärsträden	  i	  Kungsträdgården	  blomma	  trots	  den	  konstiga	  
vintern	  och	  en	  kortare	  promenad	  under	  dem	  gör	  det	  lättare	  att	  förstå	  varför	  blomningstiden	  lär	  vara	  
helgdag	  i	  Japan.	  	  

Under	  vintern	  har	  jag	  haft	  förmånen	  att	  i	  egenskap	  av	  styrelseledamot	  i	  SFÖAK	  få	  besöka	  de	  två	  
bakjourskurser	  i	  övre	  abdominell	  kirurgi	  som	  ges	  i	  Sverige.	  En	  ordnas	  av	  Västra	  Götalandsregionen	  
och	  Region	  Skåne	  och	  gick	  av	  stapeln	  i	  Göteborg	  i	  slutet	  av	  november	  och	  den	  andra	  arrangeras	  av	  
Linköping,	  Örebro	  och	  Stockholm	  och	  gavs	  i	  Örebro	  i	  januari.	  Det	  var	  ett	  rent	  nöje	  att	  få	  delta	  i	  dessa	  
kurser	  som	  täckte	  samma	  material	  men	  med	  helt	  olika	  pedagogiska	  upplägg.	  	  

Båda	  kurserna	  avhandlade	  blödningar	  och	  perforationer	  i	  övre	  GI	  kanalen,	  gallsten	  med	  
komplikationer,	  ERCP	  komplikationer,	  gallgångsskada,	  akut	  pankreatit,	  komplikationer	  efter	  
obesitaskirurgi	  och	  trauma.	  I	  Göteborg	  var	  kursen	  utformad	  med	  katedrala	  föreläsningar	  där	  mycket	  
utrymme	  gavs	  för	  diskussioner,	  något	  som	  kursdeltagarna	  inte	  var	  sena	  att	  utnyttja.	  	  I	  Örebro	  utgick	  
man	  istället	  från	  fall	  som	  kursdeltagarna	  fått	  i	  uppgift	  att	  ta	  med	  sig	  och	  presentera.	  Anvisningarna	  
bör	  ha	  varit	  ganska	  detaljerade	  eftersom	  man	  lyckades	  täcka	  hela	  fältet	  med	  endast	  något	  enstaka	  
reservfall.	  Även	  på	  denna	  kurs	  blev	  diskussionerna	  livliga	  och	  intressanta.	  Mitt	  uppdrag	  var	  att	  för	  
SFÖAKs	  räkning	  försöka	  utröna	  om	  kurserna	  ger	  samma	  material,	  om	  de	  täcker	  det	  som	  man	  bör	  
kunna	  inom	  ÖAK	  området	  för	  att	  kunna	  vara	  och	  ”känna	  sig	  bekväm”	  med	  att	  vara	  bakjour.	  Min	  
uppfattning	  är	  att	  båda	  kurserna	  är	  utmärkta,	  täcker	  området	  och	  gör	  den	  enskilde	  beredd	  att	  möta	  
den	  hårda	  jourvardagen.	  Pedagogiken	  ser	  jag	  inte	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  samordna	  –	  båda	  
metoderna	  fungerar	  utmärkt	  och	  det	  kan	  väl	  vara	  upp	  till	  kursgivaren	  att	  utforma	  kursen	  efter	  eget	  
skön.	  	  

Vi	  ses	  på	  Läkaresällskapet	  och	  i	  Kungsträdgården	  den	  25	  april!	  
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