Hej alla SFÖAK-medlemmar!
Hoppas att ni alla till sist, efter den regniga månaden juli, haft en fin sommar med
mycket avkoppling, nöje och välbehövlig uppladdning. Höstsäsongen är nu i full gång
med maxtempo på våra arbetsplatser och tiden rusar i mitt tycke overkligt fort.
Jag vill verkligen tacka er alla för en fantastisk kirurgvecka, som jag tycker var väldigt
lyckad både vad gäller innehållet och inramningen med miljön och arrangemanget i
Örebro. Inte minst så är det väldigt glädjande att vi i år slog alla tiders abstractrekord
med de 92 inskickade och generellt väldigt högklassiga bidragen. Årets skörd är en
oerhörd förbättring, naturligtvis kvantitativt, men faktiskt också kvalitativt, jämfört med
bara för några få år sedan. Med dessa 92 var vi dessutom i år klart störst av
delföreningarna vad gäller inskickade abstracts, vilket ju om denna trend fortsätter
innebär att vi i SFÖAK i framtiden kommer att behöva mer tid till vårt förfogande
under Kirurgveckan. För det vore ju väldigt synd om vi skulle behöva refusera
utmärkta vetenskapliga arbeten på grund av för lite tid till vårt förfogande. Med årets
fyra smockfulla postersessioner parallellt så var det faktiskt på håret att det
fungerade.
Jag vill också passa på att hälsa våra nya styrelsemedlemmar välkomna: Erik
Johnsson från Göteborg, Fredrik Lindberg från Umeå och Christian Sturesson från
Lund. Detta är tre riktigt starka rekryteringar som kommer att gagna styrelsen och
medlemmarna mycket under de kommande åren. Möjligen skulle man väl kunna
hinta valberedningen (väl medveten om det komplexa i uppdraget) om att tänka tjejer
i nästa års nomineringar.
Styrelsen kommer 1-2 oktober att ha ett internat där vi ska lägga grunden för nästa
års aktiviteter. Bland annat kommer vi att planera SFÖAK-dagen, som kommer att gå
av stapeln fredag 15 april i Stockholm. Förslag till ämnen mottages tacksamt per epost (magnus.nilsson@ki.se). Ta gärna för vana att titta förbi på vår hemsida
(http://www.sfoak.se/) som hålls väl uppdaterad av webmaster Olle Dahlbäck, med
fortlöpande information om föreningens aktiviteter.

Ha en fortsatt fin månad!
Magnus Nilsson
Ordförande SFÖAK

