Hej SFÖAK medlemmar
Sommaren närmar sig och har redan den 22 april nått Skåne. Rapsfälten blommar
för fullt sedan någon vecka och man kan väl bara hålla tummarna att detta inte blir
årets enda väder högtryck.
Andra viktiga datum att hålla reda på är den 15 maj då ansökan går ut för SFÖAKs
forskningsstipendium. Se länk för ansökan; http://www.sfoak.se/sfoaksforskarstipendium/
Glöm inte heller att anmäla er till SFÖAKs middag under Kirurgveckan, som avnjuts
på Karlstads finaste restaurang. Anmälan via kirurgveckans sedvanliga
anmälningssida, http://www.kirurgveckan.se/anmalan/prislista/
SFÖAK dagen gick av stapeln den 25/4 i Läkarsällskapets lokaler i Stockholm.
Ca 80 besökare fick lyssna på SOTA föreläsningar och uppdateringar samt resultat
register inom våra fem stora områden, Gallkirurgi, Obesitas, Lever, Pankreas och
Esofagus/Ventrikel. Besökarna bestod mestadels av specialister men var fördelade
lika på universitets- och läns/länsdels sjukhus.
Föreläsningarna och resultaten från register presenterades med följande livliga
diskussioner.
Från Gallriks berättade Gabriel Sandblom och Lars Enochsson om choldochussten.
Lars Lundell och Mikael Hermansson diskuterade resultat och paradigmskiften inom
esofagus/ventrikel kirurgin.
Ralf Segersvärd pratade om kirurgi vid pankreascancer och Thomas Gasslander
kunde visa på regionala skillnader vid pankreaskirurgi
Torsten Olbers förklarade varför GBY fungerar så bra vi det metabola syndromet och
Johan Ottosson visade resultat från SOREG som med fina täckningssiffror är en
guldgruva för forskning.
Avslutningsvis presenterade Per Sandström och Magnus Ritzell handläggning av
kolorekatala levermetaser samt resultat från SweLiv.
Vi jobbar för att kunna lägga ut presentationerna på hemsidan.
Enligt den enkät som samlades in var alla mycket positiva till innehållet och 100 %
tyckte att SFÖAK dagen blir en återkommande aktivitet och förslag på teman för
detta kan lämnas till styrelsen.
I år ville vi ge en överblick av alla områden enligt ovan men kommande år kanske
man vill fördjupa sig i en speciell frågeställning eller område.
Vi ses på kirurgveckan och glöm inte att anmäla er till middagen eller ansöka om
forskningsstipendiet.
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