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Minnesanteckningar: Telefonmöte i SFÖAKs styrelse  

Mötesdatum: Tisdagen den 10/10 2011 kl 16:30  Plats: -  

Närvarande: Ingmar Näslund (IN), Cecilia Strömberg (CS), Ralf Segersvärd (RS), Stefan Modin (SM), 

Thomas Gasslander (TG), Claes Jönson (CJ), Bobby Tingstedt (BT) 

Frånvarande: - 

1. Kirurgveckan 

IN redogjorde kort från det Programkommittémöte han deltagit i. Som det ser ut kommer 

de 7 pass SFÖAK tilldelats i det preliminära programmet att kvarstå. Således Onsdag 1 

(akut och traumadagen), torsdag pass 1 - 4 (varav den sista ska vigas för Ihre-förläsning), 

samt fredag fm 1-2. Innehållet för dessa diskuterades:  

i. Onsdagens akutsession skulle kunna handla om antingen akut pankreatit eller 

handläggning av akut övre gastroblödning (inkl kirurgi, interventionell radiologi, 

endoskopi). Emellertid har SIKT annonserat en avsikt att ev anordna något liknande 

tillsammans med Kärl. RS kontaktar SIKT för att efterhöra ang detta och om så är fallet 

planerar SFÖAK för en session om akut pankreatit på onsdagen.  

ii. SIKT önskade också en samsession med SFÖAK angående gallstensproblematik efter 

obesitaskirurgi vilket isåfall ska läggas fredag 1.  

iii. Postersession torsdag 2 (alt 3) diskuterarades och en ”stillastående” postervandring 

vid skämarna föreslogs. Om man har ex har 5 skärmar (med olika abstraktprofil ex 

pankreas, lever, obesitas etc), 2 moderatorer vid varje sådan och 10 postrar vardera, 

kan 50 abstrakt presenteras på 1 timme om varje deltagare har 3 minuter 

presentation vid skärmen, 2 minuters diskussion och byte. Konceptet som prövandes 

under EPC-mötet i Stockholm fick god återkoppling. Utöver moderatorerna kom de 

som hade sina postrar där att stå invid skärmen vilket innebar att en bra diskussion 

uppstod inom denna intresserade krets. På detta sätt kan i princip alla få sina alster 

diskuterade. Dock krävs ett visst fysiskt utrymme kring skärmarna. TG efterforskar hur 

det ser ut i Linköping och återkommer till RS. 

iv. Symposium om incidentalom ”prickar” i lever/pankreas (se föregående 

styrelseprotokoll) föreslogs ligga torsdag 3 (alt 2). 

v. Två pass (torsdag 1 resp fredag 2) återstår för fria föredrag.   

vi. Årsmöte SFÖAK blir torsdag efter Ihre-föreläsningen vilken ska efterföljas av 

föreningens middag (CS).  

vii. Ihre-föreläsare (torsdag 4) ska vara pankreas eller esophagusprofil denna gång. 

Föreslag ska mailas snarast till RS som sammanställer dessa inför nästa styrelsemöte. 
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Sammanfattningsvis:  

Onsdag Torsdag Fredag 

Akut pankreatit FF SIKT – galla efter ob 

alt Postersession FF 

Akut GI-blödning ”Pricksymposium”   

 Ihreföreläsning  

 SFÖAK-årsmöte  

 SFÖAK-middag  

2. Visiteringsprojektet 

Lista på besöksorter och vilka som bokat var finns hos CS. Listan och vilka punkter som ska 

avhandlas vid besöket liksom brev till verksamhetschefen mailas ut till styrelsen. Återkom 

till CS med boknignar av visiteringsort. Var och en bokar sitt besök. Besöken ska vara 

avklarade i höst och utvärdering sker i samband med januari-mötet. 

 

3. KUB  

Nivån på föreläsningarna och vikten av nationell samordning diskuterades. CJ och CS 

ersätter BT och SM vid Utbildningskommitténs möte på Läkarsällskapet den 27/10. 

   

4. Nästa möte 

Torsdag 27/10 2011, kl 8.30 till 13.30, Läkareförbundet Kommendörsgatan 9, Stockholm  

 

5. Mötet avslutades 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Ralf Segersvärd   Ingmar Näslund 

Vetenskaplig sekreterare  Ordförande 


