
Stockholm 2014-02-27 

 

 SFÖAK-vänner! 

 

Åtminstone här i Stockholm har man kunnat ana att våren är i antågande (och jag som precis köpt en 
ny och varm vinterjacka på rea). 

Nåväl, sommaren och Kirurgveckan i Karlstad är snart här igen och det är nu endast dryga två veckor 
kvar för inlämning av abstrakt. Systemet som används i år är nytt och det kommer säkert att finnas 
en del buggar men på sikt kommer det här att bli bra. Vi har nu en nytillträdd abstrakt-
selektionskommitté (är det någon som har ett kortare och mer lättuttalat namnförslag?). De som har 
blivit utsedda är: Magnus Sundbom (Uppsala), Sara Regnér (Malmö/Lund), Mikael Bergenheim 
(Karlstad), Jakob Fredman (Danderyd), Per Sandström (Linköping) och Mats Lindblad (Karolinska). Vi 
hälsar dem välkomna till SFÖAKs arbete och önskar dem lycka till.  

När det gäller SFÖAKs program på en kirurgvecka som ska blicka mot framtiden så tror vi att det blir 
ett bra program. Onsdagen börjar med ett samsymposium med SIKT, endokrin- och 
kolorektalföreningen om robotkirurgi. På eftermiddagen blir det ett samsymposium med 
kolorektalföreningen om kolorektala metastaser innan det är dags att bänka sig på ”Kitchen and 
table” för årets SFÖAK-middag. Kom ihåg, antalet platser är begränsade, så anmäl er när ni 
registrerar er till Kirurgveckan! På torsdag morgon tar vi postersessionerna och jag har i år blivit lovad 
att skärmarna ska ha vederbörligt avstånd så att våra parallella sessioner och applåder inte ska störa 
varandra. Under dagen har vi sedan två symposier, om tidig upptäckt och behandling av 
esofaguscancer respektive om läckage i samband med obesitaskirurgi. Vi är sedan väldigt glada för 
att SFÖAK till årets Ihre-föreläsare kunnat attrahera Professor Claudio Bassi från Verona i Italien att 
prata om ”The future of pancreatic surgery”. Det ska bli ett nöje att höra hur en gigant inom detta 
område ser på hur och vad vi kommer att operera på detta organ i framtiden. Efter det påföljande 
årsmötet är det bankett och om verkligheten är hälften så bra som ryktena om Karlstad säger, lär 
kvällen bli något alldeles extra. Sedan kommer SFÖAK se till att kirurgveckan avslutas i ett crescendo 
med tre sessioner fria föredrag under fredag förmiddag.  

Låt oss nu sätta vår abstraktselektionskommitté i arbete, de behöver få något att bita i och sättas på 
prov. Så skicka in abstrakt, senast 17 mars!  Det är vi ”SFÖAKare” som gör mötet till vad det är och 
utan allas insatser och inskickade arbeten blir mötet intet, och det vill vi ju inte. Eller hur?! 

 

Väl mött på SFÖAK-dagen den 25 april! 

 

Ralf Segersvärd 
Vetenskaplig sekreterare 
ralf.segersvard@ki.se 
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