Vilken återstart!
Vad roligt att vi kommit igång med mötesverksamheten i Fellowshipet och Nätverket igen! Efter
en minst sagt turbulent vår där vi tvingades ställa in ett internat var det fantastiskt roligt att få
ses (med coronaavstånd) på Läkaresällskapet och ta del av det fantastiska driv Fellows och
övriga deltagare står för!
Vi gladde oss särskilt åt att välkomna nyantagna Fellows. Alla dessa har redan väl utbyggda
nationella och internationella nätverk, och vi
är mycket glada att kunna knyta dem till
Bengt Ihre Fellowship med alla de
möjligheter det innebär för vidare nationellt
nätverksskapande.
Hanna
Nyström
berättade om de translationella projekt hon
driver för att nå ökad förståelse för
levermetastasers biologi. Allt i en produktiv
forskningsmiljö med stor potential för
samarbeten med andra delar av landet. Inte
minst tack vare en biobank med mycket stor
potential. Axel Josefsson gav en översikt av
de projekt men fokus på esofagusmotilitet
Stora salen på läkaresällskapet gav gott om utrymme för adekvat och funktion, som bedrivs i en väl etablerad
forskningsmiljö med unika möjligheter till
distansiering
fysiologiska undersökningar och imponerande
normalmaterial. Nya kunskaper om fysiologiska
undersökningars koppling till annan morbiditet
har fin potential att ge upphov till gemensamma
projekt i nätverket. Fredrik Klevebro, med fast
förankring i den kliniska verksamheten gav en
bild
av
forskningsfronten
avseende
långtidseffekter
efter
esofagusresektion
inklusive unika livskvalitetsdata. Han berättade
också om de utmaningar en klinisk
randomiserad läkemedelsstudie innebär och
bidrar men många unika kunskaper till
nätverket.
Vi kunde också glädja oss åt mycket god progress
för de fellows som är ”under gång” med Ernesto
Sparrelid, Erik Stenberg, Peter Cashin och Åsa
Hallkvist Everhov.

Anna Löf Granström tackar för sin tid som Fellow.. Det är vi
som ska tacka! Varmt välkommen i Nätverket!!!

Sist, men verkligen inte minst, bjöds vi på spännande föredrag av David Ljungman och Anna
Löf Granström som tydligt visade att de, i kraft av mycket lovande projekt, kommer att vara

framstående representanter för svensk gastrokirurgisk forskning framöver och vi välkomnar
dem i framtida nätverksaktiviteter!
Slutligen var det glädjande att se att så många i nätverket kunde delta och bidra med sina kloka
synpunkter. Som ny Director och ringrostig av zoom-möten, försummade jag att starta dagen
med en presentationsrunda och det beklagar jag. De som deltog var förutom Cia Ihre Lundgren
som är Ihrefondens ordförande, även Per Hellman och Marie Carlson från Uppsala, Bodil
Ohlsson från Lund, Björn Lindkvist, Hanns-Ulrich Marschall och Hans Törnblom från Göteborg
samt Ola Olén och Charlotte Hedin från Stockholm. Jag hoppas att de flesta lärde känna
varandra på de pauser vi hade (som man som vanligt önskade att det fanns mer tid för).

Noors Slott om våren

Vi ser nu fram mot ytterligare arbete med hemsidan, annonsering för nästa ansökningsomgång
(sprid den flitigt!) och vi kommer att be alla i nätverket skicka in foto och sina publikationslistor
för att tydliggöra tyngden och möjligheterna till samarbete. Vi startar nu ett instagramkonto för
att dela nyheter och presentera forskning. Följ gärna bengt_ihre_fellowship på instagram och
hör av er till mig när ni publicerar nya artiklar så kan jag lägga upp dem där!
Nästa möte blir ett internat på Noors Slott 19-20/4 och vi ser fram mot att ses igen då! Där
kommer vi bland annat diskutera nationella plattformar för samarbete mellan biobanker och
kliniska kohorter. Något som ligger många i nätverket varmt om hjärtat.
Om igen, varmt tack för ett mycket inspirerande möte!

Jakob Hedberg

