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VÄLKOMMEN TILL 
DEN 18:E KIRURGVECKAN 19-23 AUGUSTI 2013 I UPPSALA

Svensk Kirurgisk Förening och Verksamhetsområde Kirurgi på Akademiska sjukhuset hälsar dig hjärt-

ligt välkommen till ”en sanslöst akademisk vecka” som vi hoppas kommer att bjuda på ett njutbart ve-

tenskapligt och socialt utbyte. Vi hoppas också att ni som en gång studerat här kommer att få återupp-

liva gamla minnen av studentstaden Uppsala och samtidigt märka av alla förändringar i stadskärnan. 

Vårt vetenskapliga möte är koncentrerat till Uppsala Konsert och Kongress (UKK) vid Vaksala torg 

samt för sekreterarna Park Inn precis bredvid UKK. Kirurgföreningens alla delföreningar, Svensk 

Barnkirugisk förening, Svensk Plastikkirurgisk förening, sjuksköterskornas vårdvetenskapliga pro-

gramkomitté och sekreterargruppen har alla bidragit med planeringen av programmet som är späck-

at med intressanta vetenskapliga ämnen och nyheter blandat med vardagens kliniska problem och 

state of the art-föreläsningar. 

Efter invigningen måndag eftermiddag fortsätter vi med Get-together på UKK för att senare fortsätta 

på Katalin (en av Uppsalas äldre musikpubar) som också är vårt vattenhål denna vecka. För att hålla 

en hög nivå socialt sker banketten på onsdag kväll på Uppsala slott (frack och långklänning behövs 

dock icke).

Kirurgmilen, som vi hoppas ska locka många tävlande, sker under onsdagseftermiddagen  innan 

banketten, så det gäller att springa fort i tid till prisutdelningen på Slottet.  

Mötet med Industrin är en viktig del av vår vecka, då produktutvecklingen är snabb och svår att vara 

ajour med. Vi ser fram mot ett ömsesidigt utbyte av kunskap med företagen som finns represente-

rade i utställningsdelen av UKK.

Vi vill slutligen tacka våra sponsorer och då speciellt våra huvudsponsorer Johnson & Johnson och 

Covidien samt Uppsala Kommun, Landstinget i Uppsala län och Congrex för all hjälp. Varmt välkom-

na. 

Claes Juhlin Agneta Montgomery Per Hellman

Ordförande Ordförande Vetenskaplig sekr.

Organisationskommittén Svensk Kirurgisk Förening Svensk Kirurgisk Förening

  v. ordförande Organisationskommittén



TORSDAG 22 AUGUSTI

08.15-9.30 Fria Föredrag 1

Lokal: C moderatorer: Carolin Freccero och Daniel Saipour

8.15-  Intrakraniell volymmätning hos 15 patienter med bicoronal kraniosynostos, Peter Tarnow (6 min)

8.24- Kognitiv förmåga hos 29 män födda med kraniosynostos, Robert Tovetjärn,(4 min)

8.31- Volymanalys av bakre skallexpansion vid kraniosynostos, Daniel Nowinski (4 min)

8.38- Barn med Crouzon syndrom som vuxna. En uppföljning av 31 svenska patienter, 

 Sara Fischer (4min)

8.45- 12 års uppföljning av öronrekonstruktion vid microti, Oscar Lurs (4 min)

8.52 Öronrekonstruktion - kliniksa och fysiologiska utvärderingar, Martin Öberg (avh pres 20 min)

9.14- Låg fistelfrekvens efter Sommerladgomplastik, Magnus Becker (6 min)

9.23- Nässymtom, kliniska fynd och tal hos vuxna personer behnadlande för enkelsidig läpp-, 

 käk- och gomspalt. Maria Mani (4min)

 

10.00 -11.30 Plastikkirurgi i utvecklingsländer, 

Lokal: B moderatorer: Petra Peterson och Jan Lilja

11.30 - 12.15 Postervisning i vid postrarna

12.00-13.15 SOTA- Onkoplastisk bröstkirurgi, 

Lokal: C moderator: Åsa Edsander-Nord

 Medverkande:

 AnnChristine Källström

 Tor Svensjö

 Inkeri Schultz

SVENSK FÖRENING FÖR PLASTIKKIRURGI
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SVENSK FÖRENING FÖR PLASTIKKIRURGI

13.15 – 14.15 ST-LUNCH Ansiktstrauma

Lokal: K4

14.15 – 15.30  Fria Föredrag 2 

Lokal: C moderatorer: Emma Hansson och Hans Nettelblad

14.15- Evaluering av två kirurgiska förfarande för behandling av ögonbrynsptos och 

 sekundär blepharochalasis: Endotine och direktexcision, Sara Wallgren (4 min)

14.21- Komplikationer till traumatisk orbitaskada, Torgny Schennings (4 min)

14.27- Förbättrade resultat efter införande av Ghent-algoritmen för subcutan mastectomi 

 vid transsexkirurgi 

 - kvinna-till-man - vid Sahlgrenska univeristetssjukhuset, Gennaro Selvaggi, (6 min)

14.36- RMI - ett datorbaserat hjälpmedel vid bedömning av brösthyertrofi, Emma Hansson (4 min)

14.43- Direktrekonstruktion med DIEP-lambå hos patienetr med låg vikt. Maria Mani (4min)

14.54- Selection of recipient vein in microvascular flap reconstruction of the lower extremity:   

 analaysis of 362 free-tissue transfers, Andres Rodriguez (4 min)

15.01- Antikoagulantiabehnadling i samband med transplantation av kropssegen fri vävnad. 

 En retrospektiv analys av blödnings- och tromboskomplikationer, Anna Friberg (8 min)

15.11- Man till kvinna - könskorrigerande kirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset 2000-2012,

 Hannes Sigurjonsson (4 min)

15.18- Uppföljning 3 och 6 månader efter brännskada; PTSD, kropssuppfattning och coping, 

 Oili Dahl (4 min)

15.24 Rekonstruktion av svårläkta perianala defekter med stjälkad gracilis muskellambå, 

 Sherif Elawa (4 min)

 

16.00-17.15 Symposium tills m SVESEK

Lokal: C moderator: Gunnar Kratz

 Medverkande: Elof Eriksson, Anders Pärsson
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