Svensk Kirurgisk Förening

Äntligen ett nytt år!
Nu går vi verkligen mot ljusare tider både vad gäller dagsljuset, men också vad gäller Corona.
Vilket år det har varit! Vem trodde för ett år sedan att det skulle bryta ut en pandemi som
skulle påverka hela världen och som gjorde att vi för första gången tvingades ställa in
Kirurgveckan. Eller att vi inte har kunnat erbjuda våra blivande specialister den utbildning som
de ska ha. Inte har vi heller haft samma möjlighet att utbyta vetenskap och erfarenheter som vi
brukar.
Förra årets tema var arbetsmiljö, det ska vi absolut fortsätta att jobba med även när vi
förhoppningsvis går mot en mer normaliserad vardag.
Temat för 2021 är SAMARBETE. Det känns verkligen aktuellt. Vad kan väl vara mer passande i
dessa tider när vi vill blicka framåt, börjar ses och leva ett mer socialt liv.
Vi har i Svensk Kirurgisk Förening beslutat tillsammans med Stora Programkommittén, de lokala
arrangörerna och delföreningarna, att Kirurgveckan 2021 ska gå av stapeln, men!! det blir i en
annan form. Den kommer till stor del vara digital, men med möjlighet, med närvaro av
föreläsare, paneldeltagare och kanske några åhörare, på plats. För att få till det krävs ett stort
och nytt engagemang från alla. Vi kommer behöva samarbeta mellan regionerna, mellan
kliniker, med delföreningarna, med arrangörerna och industrin, så att vi trots pandemin får till
en riktigt spännande, intressant och bra Kirurgvecka.
Abstrakts kommer vi ta emot som vanligt, men för att ni inte ska missa någon information så
ber vi er regelbundet besöka SKF hemsida (http://www.svenskkirurgi.se), samt följa oss på
Facebook och Instagram.
Vår utmärkte vetenskaplige sekreterare Mikael Bergenheim kommer informera och se till att
alla uppdateras vartefter.
Nu hoppas vi på ett gott SAMARBETE inför Kirurgveckan 2021 i Göteborg så att vi får chansen
att åter utbyta erfarenheter, vetenskap och umgås.
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