Uppsala, januari 2015

Bäste SFÖAK medlem!
Jag hoppas att du fått en bra start på det nya året och ser framemot alla de möjligheter som kommer
att uppenbara sig under 2015! Som nytillträdd vetenskaplig sekreterare i SFÖAKs styrelse vill jag
påminna om de möten och andra utbildningsaktiviteter som styrelsen planerat under 2015.
1. SFÖAK-dagen
Tack vare högt deltagarantal och positiv kritik i fjol återkommer SFÖAK-dagen fredagen den 17:e
april. Temat denna gång är Komplikationshantering inom övre abdominell kirurgi, där vi valt att
fokusera på gallvägsskador, långtidskomplikationer efter obesitaskirurgi samt per- och postoperativ
blödning. Flertal namnkunniga föreläsare från hela landet deltar och personligen ser jag redan
framemot denna dag. Mer info på hemsidan och i Svensk Kirurgi.
•

Glöm inte att anmäla dig senast 2/4 till eva.szabo@orebroll.se.

2. Kirurgveckan
Vi kan traditionsenligt se framemot att inleda hösten med Kirurgveckan. Denna gång får vi återse
Örebro, som blir andra stad att arrangera veckan för andra gången. SFÖAK-delen kommer att ligga
under måndag till onsdag och innehåller bland annat fem symposier: obesitaskirurgi, gallproblem hos
patienter med förändrad anatomi, hiatuskirurgi, korta vårdtider och ablation. Kom dock ihåg att de
fria föredragen och postersessionen är helt beroende av bra abstracts från dig och andra
föreningsmedlemmar.
•

Det är alltså hög tid att börja sammanställa data inför inskick av abstract den 1-22:a mars.

3. Nationell kurs för nyblivna ÖAK-specialister
Inom SFÖAKs styrelse arbetar vi med att starta en nationell kurs för nyblivna ÖAK-specialister hösten
2015. Den kommer att baseras på det koncept som jag startade för tre år sedan i Uppsala/Örebroregionen. Vårt regionala upplägg kommer att beskrivas i det kommande numret av Svensk Kirurgi,
men i korthet har jag använt Martin Björks idé för Kärlkursen med 5 heldagsträffar per år under 3 år.
En lokal senior ÖAK-kirurg har utformat programmet för de 15 olika träffarna, vilket varit ovärderligt
då ÖAK är en subspecialitet som spänner över flera vitt skilda ämnesområden. Den kommande
kursen lämpar sig bäst för dig som är nybliven specialist (0-5 år sedan) och huvudsakligen ägnar dig åt
ÖAK-kirurgi.
•

Kursinbjudan kommer under våren, maila gärna frågor till magnus.sundbom@akademiska.se

För SFÖAKs styrelse,
Magnus Sundbom

