
Hej! 

Nu	  har	  det	  varit	  midsommar	  och	  en	  del	  kanske	  redan	  har	  börjat	  semestern	  medan	  andra	  väntar	  på	  
sin	  tur.	  Sommarvärmen	  har	  åtminstone	  i	  Göteborg	  ännu	  inte	  riktigt	  kommit	  men	  den	  som	  väntar	  på	  
något	  gott… 

Detta	  är	  mitt	  sista	  medlemsbrev	  som	  jag	  skriver	  som	  ordförande	  i	  SFÖAK.	  Det	  har	  för	  min	  del	  varit	  tre	  
mycket	  givande	  och	  spännande	  år	  och	  jag	  har	  fått	  samarbeta	  med	  ett	  flertal	  kloka	  och	  engagerade	  
kollegor	  i	  styrelsen.	  En	  del	  saker	  har	  vi	  enligt	  mitt	  förmenande	  lyckats	  åstadkomma	  men	  det	  har	  
också	  varit	  ett	  antal	  projekt	  där	  vi	  inte	  nått	  ända	  fram.	   

Etablerandet	  av	  SFÖAK-‐dagen	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  lyckad	  satsning	  tycker	  jag	  och	  vi	  har	  redan	  
planerat	  nästa	  års	  möte	  som	  kommer	  att	  bli	  den	  15:e	  april	  på	  Svenska	  Läkaresällskapet	  i	  Stockholm.	  
Temat	  är	  ännu	  inte	  bestämt	  utan	  det	  kommer	  att	  bli	  den	  nya	  styrelsens	  uppgift.	  Tipsa	  dem	  gärna	  
med	  olika	  förslag.	   

SFÖAK	  har	  också	  bidragit	  till	  en	  bra	  utveckling	  av	  KUB-‐kurserna	  som	  från	  en	  lite	  stapplande	  start	  nu	  
både	  har	  spritts	  i	  landet	  och	  är	  mycket	  uppskattade	  av	  kursdeltagarna.	  Det	  är	  också	  roligt	  att	  vi	  i	  år	  
för	  första	  gången	  kan	  dela	  ut	  stipendier	  för	  auskulation	  inom	  och	  utom	  landet.	   

En	  svår	  fråga	  som	  vi	  ännu	  inte	  riktigt	  lyckats	  ta	  ett	  bra	  grepp	  på	  är	  vårt	  fortsatta	  engagemang	  
angående	  ”våra”	  kvalitetsregister	  och	  vårdprogram.	  Mycket	  av	  det	  arbete	  där	  SFÖAK	  och	  andra	  
specialitetsföreningar	  varit	  initiativtagare	  och	  drivande	  har	  tagits	  över	  av	  myndighetsliknande	  
strukturer	  som	  RCC.	  På	  många	  sätt	  är	  detta	  bra	  inte	  minst	  då	  verksamheterna	  har	  växt	  kraftigt	  och	  
kräver	  mycket	  resurser.	  Men	  det	  är,	  framförallt	  för	  våra	  patienter,	  viktigt	  att	  vi	  och	  andra	  
delföreningar	  inom	  kirurgin	  har	  ett	  fortsatt	  stort	  inflytande	  över	  utvecklingen	  så	  att	  register	  och	  
vårdprogram	  används	  för	  att	  förbättra	  vården	  och	  inte	  till	  andra	  syften. 

Nivåstrukturering	  inom	  kirurgin	  har	  varit	  och	  är	  högaktuell	  inom	  ÖAK.	  SFÖAK	  deltar	  aktivt	  i	  arbetet	  
(se	  exv.	  ledaren	  i	  senaste	  Svensk	  Kirurgi). 

Tack	  vare	  er	  medlemmar	  slog	  vi	  i	  år	  rekord	  i	  antalet	  abstrakt	  till	  Kirurgveckan.	  SFÖAK´s	  medlemmar	  
är	  flitigast	  inom	  SKF	  vilket	  ställde	  till	  en	  del	  angenäma	  problem	  med	  schemaläggningen	  men	  utifrån	  
de	  givna	  förutsättningarna	  tror	  vi	  att	  vi	  har	  hittat	  den	  bästa	  lösningen.	  Inför	  kommande	  år	  har	  vi	  dock	  
till	  moderföreningen	  framfört	  önskemål	  om	  att	  få	  utökad	  programtid.	  Vårt	  program	  i	  Örebro	  är	  i	  
övrigt	  mycket	  spännande	  med	  flera	  symposier	  om	  kliniskt	  mycket	  angelägna	  ämnen. 

Vi	  provar	  i	  år	  ett	  nytt	  upplägg	  på	  postersessionen	  som	  ligger	  direkt	  i	  anslutning	  till	  årsmötet	  och	  
medlemsmiddagen.	  Då	  postersessionen	  ligger	  sent	  blir	  det	  lättare	  förtäring	  under	  postervandringen.	  
På	  middagen	  underhåller	  ÖNH-‐kollegan	  Henrik	  Widegren,	  vilket	  säkert	  kommer	  att	  bidra	  till	  att	  
ytterligare	  höja	  stämningen.	  Om	  ni	  missat	  att	  anmäla	  er	  till	  middagen	  så	  hör	  av	  er	  till	  mig	  så	  löser	  vi	  
det	  (	  Claes.jonsson@vgregion.se	  ). 

 
Återigen	  ett	  stort	  tack	  för	  mig	  och	  vi	  ses	  i	  Örebro! 

Claes	   

 
PS	  Malin	  Sund,	  Umeå	  gör	  en	  enkätstudie	  om	  pankreascancer.	  Ni	  som	  arbetar	  med	  patientgruppen	  
och	  är	  intresserade	  kan	  gärna	  läsa	  mer	  om	  detta	  på	  hemsidan	  DS 

 
	  


