
Hej alla SFÖAK-vänner! 

Nu när novembermörkret sluter sig om oss och regnet piskar på rutorna kan vi SFÖAK-medlemmar 
ändå glädja oss åt alla spännande aktiviteter vi har framför oss. Först och främst vill jag slå ett slag för 
den kommande bakjourskursen på temat övre abdominell kirurgi i Linköping 29-30 januari. Annons 
finns i det senaste numret av Svensk Kirurgi (nr 5, 2014). Om man har frågor är man välkommen att 
maila direkt till Cecilia Strömberg, som är ansvarig för postgraduate-utbildning inom SFÖAKs styrelse 
cecilia.stromberg@karolinska.se. Sprid gärna budskapet om bakjourskurserna på era kliniker. 
Specialister på alla nivåer är välkomna och som ni vet har Svensk kirurgisk förening nu också en 
formell bakjoursackreditering, för vilken dessa kurser ingår. Mer information om detta finns på 
moderföreningens hemsida. 

Personligen ser jag också mycket fram emot SFÖAK-dagen, som nästa år kommer att hållas 17 april 
på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, i Stockholm. Temat för detta möte blir 
komplikationshantering och det kommer att bli tre stycken högintressanta symposier på de mer 
specifika ämnena obesitaskirurgiska komplikationer, gallgångsskador och hantering av per- och 
postoperativ blödning. Anmälan sker per e-post till Eva Szabo eva.szabo@orebroll.se.  

Inför Kirurgveckan i Karlstad inrättade SFÖAK en abstract-bedömningskommitté, vilket vi tror ökat 
kvaliteten på bedömningarna jämfört med det tidigare systemet där styrelsemedlemmarna själva 
bedömde alla abstracts. Vi har nu en vakant plats i denna kommitté och intresseanmälningar för 
denna position mottages tacksamt av vår vetenskaplige sekreterare Magnus Sundbom på 
magnus.sundbom@akademiska.se 

SFÖAK kommer under 2015 att inrätta två stycken resestipendier för auskultationer vid intressanta 
verksamheter. Det ena stipendiet kommer att vara på 10 000 kronor och avse 2-3 veckors 
auskultation på utländsk klinik, medan det andra på 5 000 kronor är riktat mot en liknande 
auskultation inom landet. Styrelsen kommer dessutom att för detta ändamål kunna förmedla 
auskultationsplatser inom flera olika kirurgiska ämnesområden inom ffa Europa, men också i Japan. 
Intresseanmälningar till magnus.nilsson@ki.se. 

Till sist vill jag be er alla att skicka in spännande bilder till vår hemsida. Gärna bilder på kollegor från 
våra kliniker samt operationsbilder. Viktigt naturligtvis att alla som är med på bild har lämnat sitt 
tillstånd. 

 

För SFÖAKs styrelse, 

Magnus Nilsson 
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