Föreningsnytt

BJS Prize – en ny fin medlemsförmån

Lisa Rydén, professor i kirurgi och ordförande i Kommittén
för Kirurgisk Forskning, skriver här om det nyinstiftade priset
BJS prize. Det delas ut vid Kirurgveckan till författaren av
bästa inskickade manuskript till BJS eller BJS Open. Förra
årets pristagare var Eyvind Johansson som skrivit om handläggning av koledokussten vid peroperativ kolangiografi.
BJS Prize session
Svensk Kirurgisk Förening (SKF)
är strategisk partner till BJS Society
vilket innebär att föreningen ordnar
en BJS Prize session under Kirurg
veckan. I samband med sessionen
delas BJS Prize ut till någon av de
medlemmar i SKF som skickat in ett
manuskript till BJS eller BJS Open i
enlighet med föreskrifterna.
BJS priset tillkännages och delas
ut i samband med BJS Prize sessio
nen. Det delades för första gången ut
vid Kirurgveckan 2021 i Göteborg
och gick till Eyvind Johansson med
arbetet ”Intervention versus surveillance in patients with common bile
duct stones detected by intraoperative
cholangiography: a population-based
registry study”. Arbetet har därefter
publicerats i BJS och bedömdes ha
stor klinisk relevans och är ett gott
exempel på en välgjord registerstudie
med en frågeställning som är mycket

svår att studera inom ramen för en
randomiserad studie.
SKF-medlemmar kan delta
Alla medlemmar i SKF är berätti
gade att delta och anmäla intresse
för att tävla i BJS Prize sessionen.
BJS och BJS open erbjuder en fast
track bedömning av insända manu
skript och därför är maximala antalet
manuskript fyra–åtta stycken i enlig
het med avtal mellan BJS Society och
SKF. I fjol kom det in sex manuskript
för bedömning.
De som är intresserade av att delta
ska skicka in abstrakt till kan
sliet
(kansliet@svenskkirurgi.se) senast 30
april. Detta för att medlemskap ska
kontrolleras (BJS Prize är en med
lemsförmån) och namnen vidarebe
fordras till BJS så att författarna kan
bevakas av editorial office i samband
med submission. Manuskriptet ska
därefter senast 15 maj submitteras
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till vald tidskrift och i samband med
detta anges även att manuskriptet
skall bedömas för BJS Prize sessio
nen. Alla författare som skickar in
manus för att konkurrera om BJS
Prize förväntas delta och presentera
det insända arbetet under BJS Prize
session på Kirurgveckan.
Chefredaktörerna och KKF
bedömer
Bedömningen av manuskripten görs
under sommaren av chefredaktörerna
för BJS och BJS Open tillsammans
med Kommittén för Kirurgisk Forsk
ning (KKF). Vid BJS prize sessionen
får fyra–åtta deltagare presentera sina
arbeten och slutligen tillkännages
vinnaren som får ett personligt pris på
inte mindre än 3500 Euro. Till årets
BJS Prize session hoppas vi välkomna
representanter för BJS Society.
Att vinna BJS Prize är inte någon
garanti för att manuskriptet antas för
publicering i BJS eller BJS Open.
Det kan vara värt att informera om
att BJS ofta erbjuder transfer till
BJS Open som ett gott alternativ till
BJS. Förutom diplom och pengar,
kommer även det vinnande veten
skapliga arbetet presenteras i form av
ett Webinar av BJS Academy.
Vi hoppas på lika fina bidrag
som under 2021 och välkomnar ditt
bidrag! 
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