Kära medlemmar,
…så blev det mars och vintern har lämnat huvudstaden och ersatts av snödroppar
och blommande krokusar i gräsmattan.
Under årets första månader har vi skickat in remissvar angående LÖFs
fortsättningsprojekt i "Säker kirurgi" med satsning på att förbättra omhändertagandet
av 65+ patienter som opereras akut med laparotomi. Satsningen följer lite i fotspåren
efter NHS som i Storbritannien genomfört ett liknande projekt med en sänkning av
mortalitet, nästan till de nivåer vi har i Sverige idag (enligt SPOR). Ni kommer säkert
att stöta på detta dokument när det är färdigt och det kan säkert vara en bra
diskussionsbas gentemot anestesi och geriatrik på era sjukhus.
Vi har också följt upp medlemsenkäten med en kartläggning av utförd övre GI kirurgi
som publicerades i förra numret av Svensk Kirurgi. Hoppas där finns data som ni
finner av intresse.
Programmet för SFÖAK-dagen 23 april kommer att bli intressant, se gärna till att
bänka klinikens läkare framför lämplig bildskärm och delta. Ämnet, som ni kanske
minns, är radiologiskt upptäckta tumörer - incidentalom - i övre delen av buken. Vad
gör man egentligen med alla dessa ovanliga knölar? Mer information skall dyka upp
på SFÖAKs hemsida.
Kirurgveckan har tagit form, som ni säkert redan vet. SFÖAK/SFOK/SIKT har början
av veckan och baseras i princip på de symposier vi hade planerat för Luleå.
Måndag 23/8 startar vi med:
"Är gallblåsan normal? - en teoretisk och visuell odyssé" med Linda Lundgren och
LG Larsson, sen följer fria föredrag HPB utifrån inskickade abstracts.
Efter lunch följer:
"Fatty liver disease and surgery I" med Jude Oben från London och Jozef Urdzik i
Gbg. "Fatty liver disease and surgery II" med Francois Pattou från Lille, ett mycket
spännande föredrag som bl.a. rör metabol kirurgi och möjligheterna att bromsa
cirrhosutvecklingen. Denna del av symposiet är årets Ihre-föreläsning.
Sedan följer fria föredrag EVO utifrån inskickade abstracts och dagen avslutas med
"Endomagi" med Eduard Jonas, Fredrik Swahn och Jakob Hedberg.

Tisdag 24/8:
"Robokirurgi vid ÖAK maligniteter" med Niklas Kvarnström och Mats Lindblad
"Ventrala bråck" med SIKT utlovar mer robotologi. Popa Dorin, Gabriel Sandblom
och Björn Törnqvist.
"Kirurgi under Corona, registerdata och paneldiskussion" med SIKT.
SKICKA IN ABSTRACTS OMEDELBART!!
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SFÖAKs styrelse genom Jacob Freedman

