
     Göteborg 2014-10-02 
 
Hej alla! 
 
Tack än en gång till Karlstad för en mycket lyckad kirurgvecka och ett stort tack till er 
alla som bidrog till SFÖAK´s program på olika sätt. Jag har fått många positiva 
kommentarer angående detta som jag gärna vill vidarebefordra till er. Dessutom vill 
jag framföra ett stort tack till er alla som bidrog till att göra vår medlemsmiddag 
lyckad trots en del problem med lokal, servering och mat. Vi har återkopplat de 
mycket berättigade klagomål vi fått till restaurangen.  
 
Den nya styrelsen har nu kommit igång med arbetet, både med nästa års kirurgvecka 
och med det kommande årets aktiviteter. Nytt för i år är att en av 
styrelsemedlemmarna (Magnus Nilsson) fått ett avdelat ansvar för internationella 
kontakter. Med tanke på utvecklingen mot en allt mer globaliserad värld, inte minst 
inom medicinens område, tror vi detta är viktigt att bevaka framöver. 
 
Internationella frågor diskuterades även på moderföreningens möte med 
delföreningarna den 18 september, där SFÖAK representerades av undertecknad 
och Magnus Sundbom. Bland annat berördes europeisk ackreditering som inom vår 
sfär hittills endast funnits inom HPB http://www.sfoak.se/wp-
content/uploads/2007/08/Ackreditering-ÖAK.pdf men där nu ett 
ackrediteringsprogram inom esofagus/ventrikelkirurgi är på gång. Eva Szabo och 
Magnus Nilsson från SFÖAK har varit mycket aktiva med detta arbete. 
 
SFÖAK-dagen 2015 kommer att äga rum fredagen 17:e april kl. 10-15 (fika från 
09.30) på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Temat för 2015 är 
komplikationshantering inom övre abdominell kirurgi. Detaljerat program kommer 
framöver men boka redan nu in dagen i era kalendrar och glöm inte att tala med era 
schemaläggare om detta datum.  
 
Styrelsen kommer att ha två arbetsdagar i början av november, då vi bland annat 
kommer att diskutera hur vi ska utforma vårt program på Kirurgveckan i Örebro 2015. 
Upplägget har varit relativt oförändrat under flera år och vi tror att det är dags för en 
förnyelse av såväl det vetenskapliga programmet som medlemsmiddagen. Om ni har 
förslag på förändringar eller andra synpunkter så maila gärna mig!  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Claes 
 
claes.jonsson@vgregion.se 


