Så har det åter blivit sommar med oro över vårdplatser, operationsresurser och
tidningsrubriker. Sannolikt blir denna sommar, som vanligt, den värsta någonsin, och
sannolikt går det ändå ihop när sommaren summeras i september.
I maj handlade SFÖAK-dagen om komplikationer till svår pankreatit. Norra Latin var
välbesökt och duktiga föreläsare gav en mycket bra sammanfattning om SOTA och
praktiska tips i den väl så komplicerade handläggningen av några av våra svårast
sjuka "benigna" patienter. Tack alla som kom och hoppas ni hade lika mycket glädje
av dagen som jag.
I mitt ansvarsområde i styrelsen ligger att ha en blick åt registren.
Våra fantastiska register där medlemmar lägger ner så mycket arbete från
operationssalar till registermöten och med nästan alkemisk mystik gör guld av blod.
Registrens betydelse kommer att fortsätta att öka i takt med att databaserna sväller,
patientrapporterade utfall byggs in och nationella programområden får ökad
betydelse.
GallRiks har två nya medlemmar i styrelsen: Kaveh Kodakaram från Sahlgrenska
och Johannes Fellinger från Kungälv. Full pott västkusten. De ersätter Gunnar
Persson från Jönköping och Bengt Hallerbäck från NU. En omfattande revision är på
gång och GallRiks 2.0 kommer så småningom att se dagens ljus.
SweLiv håller även de på att lansera en uppdaterad databas som förhoppningsvis
går live till årsskiftet. TACE skall integreras och man ämnar att årligen dyka ner i
områden där man ser regionala skillnader.
NREV har lanserat den onkologiska behandlingsmodulen och man arbetar för att
anpassa variabler till internationella register (ESODATA och GASTRODATA).
SOREG har nyligen genomfört en samkörning med ett flertal stora nationella register
med en stor mängd matchade kontroller som öppnar för möjligheter att titta på helt
nya frågeställningar. Detta kommer att generera unika möjligheter att titta på sällan
förekommande händelser. Grundregistret omfattar nu mer än 70 000 patienter och
planer finns på att utveckla registret ytterligare.
Om ni inte tidigare träffat på kommissarie Adamsberg, från en liten håla i Pyrenéerna
och tjänstgörande som polischef i ett av Paris arrondissement, kan jag varmt

rekommendera någon av böckerna av Fred Vargas. En kvinnlig författare från
Frankrike som två gånger vunnit "The golden dagger award" i Storbritannien. En
lågtempodeckare med viss Columbo-känsla som gör sig utmärkt till en dag i
hängmattan och en värld långt utanför sjukhusets murar.
Må den bästa av somrar drabba eder och väl mött i Norrköping!
Jacob

