Svensk Kirurgisk Förening

Kära medlemmar,
Vilken start på det nya året!
Som nytillträdd ordförande såg jag verkligen fram emot alla kommande möten med bl.a. verksamhetschefer, studierektorer, delföreningar och framförallt Kirurgveckan i Luleå!
Covid-19 pandemin har ju som ni vet ändrat alla förutsättningar för möten, kurser och aktiviteter denna vår
& sommar, och kanske resten av året.
Allt har skett väldigt snabbt. När senaste numret av Svensk Kirurgi (som ni fick i brevlådan förra veckan) gick
i tryck hade vi fortfarande förhoppningar om att kunna vara i Luleå v. 34 och njuta av en spännande och
givande Kirurgvecka. Men bara några dagar senare insåg vi att det inte skulle vara möjligt eller rimligt.
Personal behövs till annat just nu.
Vetenskaplige sekreteraren Mikael Bergenhiem tillsammans med Programkommittén och alla i Luleå har
jobbat hårt för att få till ett spännande och bra både vetenskapligt, men också socialt program.
Stort TACK! Vi hoppas att det inte är helt bortkastat, utan att vi kan ses i Luleå 2023 istället.
Information gällande Kirurgveckan har redan gått ut, men för att förtydliga så kommer inte några priser
delas ut i år.
Vi kommer att ordna ett årsmöte för SKF i höst, hur och när det ska ske vet vi inte än men så fort vi vet
återkommer vi med detaljer.
Varje delförening får fundera på hur och när ni ska hålla era möten.
Vår ekonomi kommer påverkas väldigt negativt i år av den inställda Kirurgveckan och av uteblivna intäkter
från ATLS, KUB- och bakjourskurser. Hur mycket och om vi behöver vidta några ytterligare åtgärder är
fortfarande oklart, men vår excellente skattmästare Per-Anders Larsson jobbar hårt för att hitta bra
lösningar på det problemet.
Vad gäller KUB-kurser så hoppas vi att det finns möjligheter att hitta alternativ, såsom via länk. De mer
teoretiskt inriktade kurserna kan kanske vara lämpade för det. Det är ju viktigt att våra ST-läkare kan bli
klara och ta ut sina kompetensbevis. Ni som är kursgivare ta gärna kontakt med Gabriella Jansson-Palmer
och utbildningskommittén för att diskutera hur detta ev kan lösas.
Jag vill verkligen passa på att uppmuntra er alla att titta in på Svensk Kirurgisk Förenings hemsidan, vi
försöker uppdatera den regelbundet med information, möten och riktlinjer kring Covid-19.
Alla delföreningar kan också lägga upp riktlinjer som man anser är viktiga för medlemmarna på de egna
hemsidorna.
Glöm inte heller att följa oss på Facebook, Instagram och Twitter!
Avslutningsvis kan jag konstatera att det finns en enorm kraft i sjukvården, så många som utan att blinka
ställer upp och jobbar med en helt annan patientkategori än den vi är tränad för, som på kort tid har lyckats
omorganisera och mobilisera resurser. På många håll flyttas verksamheter för att vi ändå ska kunna ta hand
om våra ”vanliga” patienter. Vilken personal och vilka fantastiska kollegor som jag, och många med mig, har
förmånen att få jobba med.
Jag hoppas av hela mitt hjärta att ni alla där ute håller er friska så att vi snart kan ses igen,
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