Hej alla!
Detta är vårens sista medlemsbrev. Månadsbreven tar nu sommaruppehåll och nästa
brev kommer i slutet av augusti med färska nyheter från Kirurgveckan. Vi i styrelsen
har hittills fått övervägande positiva kommentarer och synpunkter på att vi ersatte
lästipsen med månadsbrev men vi får se om detta står sig framöver.
Som Bobby Tingstedt rapporterade i det förra månadsbrevet blev SFÖAK-dagen den
25 april en framgång och vi i styrelsen håller för fullt på med att planera inför nästa
år. I enkäterna deltagarna lämnade in fick vi många bra tips på innehåll och upplägg.
Avsikten är att vi redan i början av hösten ska ha datum och innehåll spikade för att
underlätta för era respektive schemaläggare. VI har diskuterat möjligheten av att ha
ett tvådagarsmöte men tills vidare har vi stannat vid att det är bättre att ha mötet en
fredag för att så många som möjligt ska kunna delta. Alla förslag och kommentarer
angående detta och om hur vi ytterligare kan utveckla SFÖAK-dagen tas tacksamt
emot.
Svensk Kirurgisk Förening erbjöds i början av maj nominera en medlem till det
nationella screeningråd som Socialstyrelsen och en förfrågan gick ut till
delföreningarna. Då vi i SFÖAK-styrelsen inte ansåg att någon av ”våra” sjukdomar,
vare sig på den benigna eller maligna sidan, i nuläget är aktuell för screening beslöt
vi att avstå från att föreslå något namn.
Schemat och planeringen för kirurgveckan är nu klar och vi kan se fram emot ett i
vanlig ordning späckat och intressant SFÖAK-program:
http://www.kirurgveckan.se/wpcontent/uploads/2014/01/Översikt_Karlstad_20140505.pdf
I år ligger vår tyngdpunkt i slutet av veckan och vi har årsmötet på torsdag
eftermiddag omedelbart efter Ihre-föreläsningen, som i år hålls av Claudio Bassi.
Kallelse till årsmötet skickas ut i mitten av juli så om ni har någon motion till årsmötet
så meddela mig eller någon annan i styrelsen innan dess så får vi med punkten på
agendan.
Den traditionsenliga SFÖAK-middagen går av stapeln på onsdag 20/8 på restaurang
”Kitchen&Table” (www.kitchenandtable.se/karlstad). Anmälan till middagen sker via
kirurgveckans hemsida i anslutning till att man anmäler sig. Den som missat detta
och vill komma med på middagen kan höra av sig till mig på mailadressen nedan.
Ha en fin sommar allesammans så ses vi i Karlstad!
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