Hej!

Göteborg 2014-01-27

Ovanligt nog är det nu riktig vinter i Göteborg. Kallt, javisst… men vad ljust det blir!

Efter helgerna har nu styrelsearbetet kommit igång på nytt. Vi hade telefonmöte i början
av januari (läs gärna protokollet). Vår hemsida har som ni kanske märkt blivit
uppdaterad. Vi i styrelsen tycker att den blivit bättre och mer modern. Fortfarande är
det en hel del kvar att göra för att uppdatera innehållet, vilket kommer att kräva en hel
del arbete under året.

Programmet för SFÖAK-dagen den 25 april är nu klart och det liksom information om
hur man anmäler sig finns på hemsidan. Vi har fått frågan om inbjudan bara gäller ÖAKkirurger. Styrelsens uppfattning är att alla intresserade är välkomna så ta gärna med er
intresserade yngre kollegor, avdelnings-, mottagnings- och operationssjuksköterskor
eller kollegor från andra specialiteter.

Nu i slutet på månaden har vi tillsammans med övriga delföreningar avgivit ett
remissyttrande angående ett förslag till nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.
Förutom en del sakfel och att vi anser att vårdprogrammet är för långt tycker vi att det
är märkligt att inte någon kirurg varit involverad i arbetet. Kirurgin är en av de
viktigaste behandlingsformerna inom cancersjukvården, vilket rimligen borde avspeglat
sig i vårdprogramgruppens sammansättning.
Ralf Segersvärd representerade SFÖAK vid kirurgveckomötet med stora
programkommittén i Karlstad den 20 januari. I år kommer SFÖAK:s program att ligga i
slutet av vecka 34, så tänk på det när ni planerar klinikschemat. Arbetet med symposier
och andra programpunkter ligger långt framme även om en del arbete återstår. SFÖAKmiddagen ligger i år på onsdagen och avhålls på restaurang ”Kitchen and table”. Mer
information om detta kommer senare i vår. Årsmötet har vi på torsdag eftermiddag i
anslutning till Ihre-föreläsningen. Årets inbjudne föreläsare är Claudio Bassi från
Verona.
En nyhet för i år är att SFÖAK:s styrelse inte kommer att bedöma insända abstrakt utan
detta kommer att göras av en särskild abstraktkommitté (se gärna hemsidan för mer
information). Vi hoppas att vi får in minst lika många bra abstrakts som i fjol. Sista
datum för att sända in abstrakt är den 17 mars.
Bästa hälsningar och på återhörande
Claes
claes.jonsson@rccvast.se

