
 

 

 

Hej alla SFÖAK-medlemmar! 

Här kommer en hälsning från SFÖAK-styrelsen med förhoppning att ni alla klarat er 
till andra sidan av julhelgerna med arbetslusten i behåll. I Sundsvall har tyvärr 
stormen Jan just blåst bort den lilla gnutta snö som hade kommit lagom till jul men 
tack och lov orkade han, Jan alltså, inte blåsa bort något mer! 

Passar på att informera lite från KUB-fakulteten där jag i egenskap av ST-
utbildningsansvarig inom SFÖAK just nu är ordförande. KUB-fakulteten ansvarar för 
att det varje år arrangeras tillräckligt många KUB-kurser inom övre abdominell kirurgi 
och att det föreläsningsmaterial som finns att tillgå för kurserna är uppdaterat och 
användbart. De senaste åren har det oftast räckt med fyra kurser per år för att täcka 
behovet för ST-läkarna, där Lund har varit en stabil leverantör med sin årliga och 
uppskattade kurs. I år kommer KUB-kurser att hållas i Stockholm och Linköping 
under vårterminen och till hösten återkommer Lund med sin ST-kurs som inte går 
under KUB-flagg men som riktas till samma målgrupp. Ytterligare en kurs kommer 
behövas under höstterminen men exakt var denna skall hållas är ännu inte fastställt. 

Sedan KUB-konceptet lanserades har de flesta kurserna hållits på universitetsorterna 
med några få undantag. De senaste åren har Växjö, med Robert Szepesvari i 
spetsen, flera gånger hållit en uppskattad KUB-kurs som fått mycket höga betyg av 
deltagarna. Min förhoppning är att fler läns- och länsdelskliniker med intresse för ST-
utbildning ser denna möjlighet och tar steget att bli kursarrangörer. Helt säkert är ett 
sådant åtagande något som ger positiva effekter för den egna klinikens ST-klimat och 
ökar fokus på den teoretiska delen av ST-utbildningen, vilket aldrig kan vara fel. 

I nuläget består KUB-fakulteten av Ulrika Smedh (Göteborg), Peter Elbe (Stockholm), 
Erik Stenberg (Örebro), Caroline Williamsson (Lund), Pernilla Benjaminsson 
(Linköping), Oskar Hemmingsson (Umeå) och jag, Anna Nordenström Dalén 
(Sundsvall). Uppsala håller som bäst på att utse en ny representant till fakulteten. 

Du ÖAK-kirurg där ute i landet, oavsett om du arbetar nära akademin eller på 
landsorten! Tycker du att våra ST-läkares utbildning är viktig och kanske skulle vara 
intresserad av att delta i KUB-fakultetens arbete eller arrangera en KUB-kurs inom 
övre abdominell kirurgi? Tveka inte att höra av dig till mig på 
anna.nordenstrom.dalen@rvn.se så berättar jag mer. 
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Sist men inte minst passar jag på att påminna er alla att skicka in bidrag till årets 
bästa avhandling inom övre abdominell kirurgi! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Nordenström Dalén 


