Kära SFÖAK-medlemmar, varandes och blivandes, det har blivit dags för ett nytt
medlemsbrev och turen har tillfallit en nybörjare som tillträdde i styrelsen efter årets
kirurgvecka. Tack för förtroendet.
I vår föränderliga sjukvårdssituation är det viktigt att vi har en gemenskap i vår
subspecialitet så att diskussionsvägar och remissvägar blir naturliga och så
komplikationsfria som möjligt. Med dagens rådande vindar finns en uppenbar risk att
intresset för övre abdominell kirurgi kommer att bli förbehållet universitetsklinikerna
och en mindre mängd privata enheter som producerar benign rutinkirurgi i volym
under förespeglingen om vinster med storskalig produktion. Förloraren i detta
scenario är den akutkirurgiska kompetensen på landets alla mindre kirurgiska
enheter, vilket redan börjar märkas i vinddraget av den schaktmaskin av
nivåanpassning som plöjer genom vårdapparaten, med till synes full politisk samsyn.
Jag har åsikter om detta vilket får bli min utgångspunkt i mitt fortsatta arbete inom
SFÖAK.
Som skattebetalare undrar jag ibland om vilken vårdeffekt Sverige får ut av de 2 000
000 000 kronor som landstingen tillförs extra varje år för vårdsyften, de 300 000 000
kronor som skall vara öronmärkta för sjuksköterskors vidareutbildning och de cirka
200 000 000 kronor som RCC kostar varje år. Jag hoppas att det kommer att
sammanställas och redovisas så småningom.
I vår gemenskap har vi mycket som är mycket bra och många saker som är på gång.
Boka SFÖAK-dagen 2019-05-10, Norra Latin, Stockholm. Många spännande
föreläsningar om den akuta pankreatitens komplikationers handläggning är inbokad.
Dessutom sker detta i anslutning till GallRiks-dagarna vilket torde fylla kirurgens
önskan om tidseffektivitet.
Arbetet med nästa års Kirurgvecka i Norrköping är på rull och det kommer att bli flera
spännande SFÖAK-sessioner. Mer om detta under våren. Ett nytt inslag har vi tänkt
skulle kunna vara en videohörna med korta operationsfilmer från landets alla hörn
med illustrationer av lärorika erfarenheter. En soffhörna att sjunka ned i när som helst
när man har lite tid över. Kanske hänger SIKT och kolorektalföreningen på. Om ni får
intressanta videosnuttar under året, skriv en kort sammanfattning, editera ner filmen
till max 10 minuter och skicka till mig (jacob.freedman@ki.se,
eller sll.se eller jacob.go.freedman@gmail.com).

GallRiks har utvecklats med modulen "Koll på Läget" vilket underlättar i alla klinikers
uppföljning av egna resultat av gallkirurgi. Lars Enochsson berättar vidare att det
pågår en översyn av variablerna i registret, ett arbete som tar lite tid att slutföra då
det kräver en hel del arbete av kollegor om gör detta vid sidan om ordinarie arbete,
samt då UCRs handläggning inte rusar. Vidare har man infört ett pris:
"Guldgallan", som är ett utvecklingspris tänkt att stimulera förbättringsarbete som
utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av GallRiksdata med syfte att
uppmärksamma föredömliga förbättringsarbeten, inspirera andra enheter till
förbättringsarbeten samt sprida kunskap och goda idéer. Första priset utdelades vid
GallRiksdagarna 2018.
NREV har lanserat en ny modul för onkologisk behandling, berättar Magnus
Nilsson. Förhoppningsvis leder det till att den viktiga radio-kemoterapins för- och
nackdelar kan följas på ett bättre sätt. Man arbetar med en förbättrad patientöversikt
för att underlätta för kontaktsjuksköterskornas (änglarnas (min kommentar)) arbete.
Vidare har man nyligen slutfört flera större körningar mot andra register så att hett
eftertraktade forskningsprojekt kan slutföras.
SOREG är ett mycket väl fungerande register med cetrifieringsnivå 1 (liksom
bråckregistret) med ambition att uppnå Vetenskapsrådets krav på metadata
rapporterar Erik Näslund. Forskningsaktiviteten är hög med 27 publicerade arbeten
på registerdata och 36 ytterligare pågående studier.
Utöver dess register har SFÖAK representation i pankreasregistret och leverregistret
(Sweliv). Kort rapport från dessa tar jag nästa gång jag skriver ett medlemsbrev till
våren.
Må julskyltning och julmusik dyka upp först i december
mvh Jacob Freedman

