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      Februari 2018 

Bäste medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening! 

 

Nu är det dags för årets första medlemsbrev. 

Som jag skrivit i tidigare medlemsbrev är ambitionen att förutom den årliga verksamhetsberättelsen 
informera alla medlemmar vad som sker på föreningsfronten via medlemsbrev ca 2-3 gånger per år. 

SPKF är sedan 1 april 2017 medlem i ICOPLAST (International Confederation of Plastic Surgery 
Societies). Under Kirurgveckan i Jönköping valdes Andri Thórarinsson in som nationell delegat. 

Nordisk kurs (II) i Rekonstruktiv Plastikkirurgi vid Trauma ges i Uppsala 2018 och 2019, söks via 
Socialstyrelsens hemsida. 

Föreningen behöver fler SPUR-inspektörer. Om du är intresserad att vara SPUR-inspektör, maila 
utbildning@spkf.se 

Frågan om att bilda en Etisk kommitté inom SPKF har uppkommit. SPKF  vill verka för följsamhet 
till medicinskt etiska riktlinjer inom vår bransch och att våra medlemmar följer Läkarförbundets 
etiska regler. Läkarförbundets 19 punkter bygger på universella principer och internationella 
deklarationer. För att kunna bilda en Etisk kommitté krävs dock ett antal medlemmar som önskar 
engagera sig i etiska frågor. Hör gärna av dig till ordf@spkf.se om du skulle vilja vara med! 

Kirurgveckan v 34 äger i år rum i Helsingborg och plastikkirurgen har som vanligt program på 
torsdag och fredag 23-24 augusti. Vi ser fram emot många fina abstracts. Dessa är möjliga att skicka 
in mellan 1-31 mars 2018. Gå in på www.kirurgveckan.se och skicka in ditt bidrag. Vi har den stora 
glädjen att meddela att Laurent Lantieri kommer och håller en ACTA-föreläsning om sina 
erfarenheter av ansiktstransplantationer.  

Nytt för i år är att vi kommer ha en session om ”Best Save”! Så leta upp era ”Best Save” och skicka 
in en kort fallbeskrivning till vetenskap@spkf.se 

På torsdagskvällen anordnar SPKF en föreningsmiddag på Sillen och Makrillen 
www.sillenmakrillen.se som ligger makalöst vackert i Helsingborg med utsikt över sundet och 
Danmark. Vi hoppas på en toppenkväll med vacker solnedgång! 

SPKFs Årsmöte äger rum på fredagen den 24 augusti kl 12.00-13.30.  

Vetenskaplige sekreterare, Daniel Nowinski, och styrelsen fortsätter utreda förutsättningarna för 
andra mötesformer. 

SPKF kommer att vara engagerade i planeringen och organiseringen av ett ”Trans Atlantic meeting”  
i samband med SCAPLAS på Island 2020 där även övriga Nordiska länder samt Storbritannien, 
Canada och USA deltar. Vet sekr Daniel Nowinski är svensk representant. Sverige behöver 
representeras av flera förmågor och en förfrågan har gått ut till samtliga verksamhetschefer att 
nominera någon.  
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SPKF har idag 164 ordinarie medlemmar. Medlemsavgiften är oförändrad 750 kr för 2018! Faktura 
skickades ut 2018-01-29 till samtliga medlemmar via SPKFs nyhetsbrev (nyhetsbrev@spkf.se). 
Betalning senast 2018-02-23 kan ske via Plusgiro 376462-8 eller via Swish 1236662415. 
Möjligheten att betala via hemsidan finns inte längre. 

Vår web-ansvariga, Louise Rydén jobbar vidare med att förbättra hemsidan. Förutom att vi gärna tar 
emot förslag på hur hemsidan kan bli bättre, får du gärna kontakta oss om du har några funderingar 
eller om du vill att vi skall lyfta någon fråga. Vi har flera kanaler vi kan arbeta genom! 

Med detta informationsbrev vill vi ge fortlöpande information vad föreningen ägnar sig åt eftersom vi 
finns och arbetar för att värna vår specialitet och våra medlemmars intressen. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

 

Med vänliga hälsningar 

  

Styrelsen för SPKF 

Genom 

Åsa Edsander-Nord 
Ordförande SPKF 
 


