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Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse
Mötesdatum: Torsdagen den 27/10, 2011 kl 8:30-12.30 Plats: Läkarförbundet, Kommendörsg 9, Sthlm
Närvarande: Ingmar Näslund (IN), Ralf Segersvärd (RS), Cecilia Strömberg (CS), Thomas Gasslander (TG),
Claes Jönson (CJ)
Anmält förhinder: Stefan Modin (SM), Bobby Tingstedt (BT)
1.

Kirurgveckan
Rapport från programkommittén som hölls den 26/10. Strukturen för Linköpingsveckan har i
princip fastslagits. Innehåll av SFÖAKS pass och symposier samt ansvariga för dessa diskuterades
liksom lokaler och placering av posters.

a. Akut pankreatit symposium (onsdag em). Uppdaterade UK-guidelines presenterades på
AUGIS-mötet i september. Richard Charnley och Å Andrén-Sandberg gjorde där uppskattade
och bra presentationer vilken kan inbjudas. Till ansvarig föreslogs BT som också
representerar Malmö/Lund vilket är lämpligt när det gäller AP.
b. GI-blödning symposium (onsdag em) samverkan med Kärl och SIKT: Ansvarig CJ
c. Moderatorer fria föredrag torsdag: CS, TG och SM samt lokal företrädare
d. Slits- och gallproblematik efter obesitaskirurgi: Ansvarig: A Thorell föreslogs
e. Ihreföreläsare - ett förslag har inkommit:
Beslöts att Jan van Lanschot från Amsterdam ska tillfrågas. IN skriver inbjudningsbrev.
Tentativ titel; ”Individualised therapy of Upper GI cancer”
f. Årmöte hålls torsdag em Ihre-föreläsningen.
g. SFÖAK-middag: TG efterforskar lämplig restaurang i Linköping och samordnar detta med CS.
h. Beslutades att postersession med 2 moderatorer/skärm ska ske vid 5 (ev. 6) skärmar utifrån
behov där 10 (12) abstrakt/skärm avhandlas under 75 minuterspasset (3 min föredrag+2 min
disk + 1 min byte min x 10-12 = 60-72 min). På detta sätt räknar vi med att i princip alla
inskickade abstrakt kommer att kunna diskuteras. Moderatorer tillfrågas/utses när vi har
grepp om hur antal och panoramat av abstrakt ser ut men styrelsen får räkna med att göra
en betydande insats här.
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i. ”Prickar” i lever och pankreas fredag: Ansvariga: RS (pank) samt Per Sandström (lever).
j. SFÖAK ska ansvara för ST-lunch måndag och onsdag. KIRUB kommer in med önskemål på
ämnen för dessa luncher. Ansvariga SFÖAK-personer utses senare.
k. Metoden för abstraktbedömning ska förnyas enligt beprövad modell. BT är uppdaterad
angående detta förfaringssätt och får förmedla det till övriga i styrelsen lämpligen vid senare
styrelseinternat. Deadline för abstraktinlämning är 15/3 2012.
Visiteringsprojektet
a. IN redogjorde för bakgrunden till detta. Styrelsen diskuterade allmänt strukturfrågor både
lokalt och generellt kring regionalisering, nivåstrukturering, och sektionering.
b. CS redovisade en uppdaterad lista för besök vilken reviderades. Frågorna vi ska ta upp vid
besöket diskuterades också. Det uppdaterade listan mejlas ut. Alla ska återkomma till CS
med datum för bokade besök och sedan när det är genomförda.
c. Tidsplan: Besöken ska vara avklarade inför styrelseinternatet 1-2 mars.
Månadens lästips
Lästips för september och oktober har publicerats på hemsidan.
Kvalitetsregister
Ett tryck uppifrån på ett ökat inflytande i och sammansättning av registerstyrgrupperna är en
realitet. Vem som ska ha initiativet i tillsättningsprocessen framöver diskuterades där styrelsen ser
att professionen även fortsättningsvis ska spela en viktig och betydande roll i dessa
tillsättningsärenden. Styrelsen insåg vikten av en god samverkan med RCC framöver. Frågan tas
vidare upp på kvalitetsregistermötet 28/10.
Utbildningsfrågor
Då BT och SM inte kan närvara ska CS och CJ representera SFÖAK vid utbildningskommitté-mötet
27/10.
a. KUB: Frågan kring om utbildningsboken ska revideras diskuterades och nuvarande nivån
ansågs för låg. SFÖAK förordar starkt en revision. Styrelsen ser inte att det är nödvändigt att
publicera skrivningsfrågorna.
b. Bakjoursutbildning: Karsten O arbetar på ett kravdokument för bakjourskompetens. En ökad
samordning mellan dagens befintliga kurser är önskvärd.
Ekonomi
Fördelning av överskott från kirurgveckan i Visby diskuterades och att föreningen får räkna med en
mindre tillskott än tidigare då överskottet från Visby var lägre än tidigare år, fram för allt beroende
på höga kostnader för tälthyra. SFÖAKs ekonomin är dock god. Frågan kring sponsorer till
forskningspriset bör hittas snarast (ansvarig TG).
Adresslistan för styrelsen
Smärre ändringar gjordes och fel justerades. Ny lista mejlas ut av RS.
Nästa möte
Telefonmöte 5/12 resp. 24/1-12 kl 16.30. Styrelseinternat i Stockholm 1-2 mars 2012 på
Läkarsällskapet. IN mejlar ut fråga kring behov av boende.
Mötet avslutades
Vid protokollet
Ralf Segersvärd
Vetenskaplig sekreterare

Justeras
Ingmar Näslund
Ordförande

