Linköping 2018-04-13

Kära medlemmar!

Sitter just nu på tåget hem från Svenska Kolorektaldagrna på Karolinska Sjukhuset. För ungefär ett år
sedan satt flera av oss på väg hem från Göteborg där mötet hölls 2017. Det som skedde den
fredagen på Drottninggatan i Stockholm glömmer väl ingen av oss. Den här gången visade Stockholm
upp sin bästa sida och kolorektalgänget på Nya Karolinska Sjukhuset visade att det finns mycket gott
att rapportera om i media. Långt ifrån alla politiker- och tjänstemannaskandaler på NKS bedrivs en
föredömlig verksamhet såväl forskningsmässigt som kliniskt.
För er som inte kunde delta på årets möte kan jag rapportera om ett program fokuserat på
koloncancer som höll fin internationell klass på torsdagen. Med stöd av ESCP hade man lyckats få till
en imponerande fakultet som också gjorde att man lyckats locka flera internationella deltagare att
delta från ett stort antal europeiska länder. Fredagen gick över till en intressant exposé över mer
eller mindre ovanliga företeelser som vi kolorektalkirurger kan ställas inför. Föreläsningen om rara
fåglar såsom lymfom i buken var både underhållande och intressant. Ingen kommer väl glömma
indelning av Hackspett och Non-Hackspett (för er som inte var där - läs Hodgkin).

Non-Hackspett

I april 2019 är det Umeå som står för värdskapet och med tanke på den höga kvaliteten som
genomsyrat de Kolorektaldagar som hittills arrangerats runt om i landet är jag övertygad om att det
blir svårt att få plats på flyget upp till Umeå om man inte är ute i god tid. Så fort datum och tema är
klart kommer mer information att gå ut.
Nästa viktiga händelse är annars Kirurgveckan i Helsingborg där vi kan utlova ett program som
kommer att locka såväl vetgirigheten som smaklökarna. Flera samsymposier med andra sektioner

planeras och SFKRK har återigen fått äran att stå för ännu ett SOTA-föredrag. Det kommer också att
ges möjlighet till en ”svensk” examination och ackreditering under dagarna i Helsingborg. Vi
återkommer med information om sista datum för anmälan till detta. Ni som tänkt på detta förbered
er nu och ta chansen. De som blir godkända får ju dessutom ett års fritt medlemskap i ESCP. Ni är väl
förresten medlemmar inte bara i SFKRK utan även ESCP antar jag. Om inte så kontakta Marcel
Sadeghi i Falun eller Michael Machado så hjälper de er hitta rätt. Årets ESCP är lokaliserat till franska
Rivieran och Nice. På tal om ESCP så kommer det att bli en ”Snap Shot”-studie även i år, om än en
försenad sådan. Temat är akut kolit och kommer att ske i samarbete med ECCO och
gastroenterologerna. Precis som tidigare år planerar vi en nationell etikansökan och så fort vi får mer
information återkommer vi i frågan. Sverige har varit välrepresenterat vid tidigare studier och vi
hoppas detta kan fortsätta.
I sommar är det också dags för den nordiska postgraduate kursen i kolorektalkirurgi. Den här gången
är det Norge som står som värdar med lite ”svensk” hjälp i form av Tom Öresland som är
huvudansvarig. Fakulteten kommer att bestå av flera nordiska föreläsare men också flera andra
internationella föreläsare. Mer information finns att finna på www.kolorektal.no. Jag hoppas det blir
en liten svensk delegation i Kristiansand, även om det ligger tätt inpå Kirurgveckan.
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Nu ser vi fram emot Valborg och en eller annan pollenexplosion….
Pär Myrelid och SFKRK:s styrelse

