
 

Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse  

Mötesdatum: fredagen den 16/11 2012 kl 9-15 Plats: Läkarsällskapet  

Närvarande: Claes Jönson (CJ), Cecilia Strömberg (CS), Ralf Segersvärd (RS), Thomas Gasslander (TG), 

Ellen Andersson (EA), Bobby Tingstedt (BT), Stefan Modin (SM)  

 

1. Föregående protokoll genomgicks utan synpunkter.  

2. Visiteringsprojektet - Workshop 

CS redogjorde för programmet vilket fastställdes: Inledning av Claes Jönsson och Cecilia 

Strömberg efterföljt av presentationer korta presentationer (ex 5 slides) á 5-10 minuter av: 

Hans-Olof Håkansson, Anna Leifler, Bengt Hallerbäck, Peter Bartelmess, Lars Lundell, Johanna 

Österberg. Därefter diskussion i tre grupper och presentation av resultaten av dessa 

diskussioner efter lunch. Huvudfrågor: Hur ska vi attrahera ÖAK kirurger i framtiden? 

Utbildning. Hur ska vi uppnå bakjourskompetens och remittentkompetens? Dagen avslutas 

med en sammanfattning av SKF ordförande (ska tillfrågas) och CS. Tre arbetsgrupper ska 

därefter bildas för uppföljning och en av dessa ska diskutera rotation, en ska inrikta sig på 

utbildning och den tredje vara en framtidsgrupp . Varje grupp bör ha ett fysiskt möte och 

presentera sina resultat på kirurgveckan. Vi den uppföljande sessionen på kirurgveckan ska 

även representant från SKL bjudas in. CS färdigställer inbjudan där ovanstående upplägg 

presenteras och Ingemar Näslunds sammanfattning av visiteringsprojektet länkas med. 

3. Bokslut resp. budget 2013 

TG presenterade ovanstående och budgeten för 2013 godkändes.   

4. Rapport från arbetsområden: 

a. Kvalitetsregister(BT): BT har varit i kontakt med Gallriks angående utarbetade av 

nationellt vårdprogram för gallstenssjukdomen. BT tar vidare kontakt med SKF resp. 

SIKT angående denna fråga. BT tar kontakt med registerhållare och 

styrgruppsordföranden i de register SFÖAK är intressent i för att möten om 

registersamarbete. 

b. KUB (EA): Ellen har börjat sätta sig in i sina nya arbetsuppgifter och kontakt har tagits 

med studieansvariga för vinterns KUB-kurser. Planerade kurser, kurser som inte blir 

av resp. sammansättning av KUB-fakulteten diskuterades. Styrelsen sanktionerna 

valet av Gudrun Lukas (Linköping, Esophaguscancer) resp. Adalstein Arnarsson 

(Karlskrona, Ventrikelcancer) till KUB-fakulteten.     

c. Bakjoursutbildning (SM): Kurser planeras i Sthlm-Linköping-Örebro respektive Lund-

Gbg. Styrelsen sanktionerade att ersätta resor för studierektor Karsten Offenbartl för 

dessa kurser. Representanter till en Bakjoursfakultet diskuterades. SM kontaktar 

vederbörande personer och återför detta styrelsen.   

5. Kirurgveckan (RS) 

Följande upplägg av SFÖAKS kirurgveckoprogram beslöts.  



Måndag: Slot 1+2+4: Tre sessioner orala på måndag (moderatorer bestäms senare) och en 

(slot 3) temaföreläsning om obesitaskirurgi (ansvariga: EA/CJ).  

Tisdag: Slot 2: Postersession enligt 2012 år koncept. Slot 3 samsymposium med SIKT, ännu 

oklart tema men eventuellt något om gallstenskirurgi. SIKT ska återkomma (SM). Slot 5: 

Uppföljningssymposium av Workshop (CS/CJ) om framtidens ÖAK-kirurgi efterföljt av 

årsmöte och SFÖAKs festmiddag (TG).  

Onsdag har ett tumörtema. Slot 4: Samsymposium med kärl (Linus Blomé) och 

endokrin/sarkom (Johan Westerdahl) om avancerad onkologisk kirurgi med kärlresektioner 

(BT/CS). Man kanske kan få in lite om portatromboser här också? Slot 6: (RS + Caroline 

Verbeke)  Förslag: ”Surgery meets Pathology”. Ofta uppfattas patologin som ”sanningen” 

men det kanske inte är så och detta behöver lyftas fram. Målet är att förutom knyta 

patologin närmare kliniken är dels att diskutera värdet/pålitligheten av och pitfalls med 

preop biopsi (atypi, aneuploidi, dysplasi och varför säger man höggradig dysplasi på px när 

sedan resektatet visar låggradig dito?), cytologi, intraoperativt fryssnitt och dels, vad betyder 

och hur ska man förhålla sig till R0 respektive R1 vid olika tumörformer inom ÖAK (och 

patologins kvalitet).  

Övrigt: 

ST-lunch måndag resp. onsdag: Oklart tema ännu - KIRUB återkommer. Tisdag (slot 1) blir det 

ett arrangörssymposium om kirurgi mot diabetes vilket inkluderar pankreas- och ö-

cellstransplantation men förmodligen också obesitaskirurgi. Eventuellt blir SFÖAK 

approachade. Ville Wallenius kan isåfall rekommenderas.  

6. Telmöte i Stora programkommittén 20/11 kl 1600.  

(Not 20/11: Inga ändringar avseende ovanstående kirurgveckoprogram framkom vid detta 

möte). 

7. SFÖAKs representation i olika registerstyrgrupper.  

Styrelsen diskuterade frågan. Någon form av återkoppling från representanterna till styrelsen 

efterfrågades. 

8. Fördjupning inom ST i klinisk forskning 

Kommittén för klinisk forskning har önskemål om förslag på sådana projekt. Styrelsen 

föreslog att Lund och Linköping inkommer med ett förslag vardera och Karolinska två.  

9. Inga övriga frågor  

10. Nästa möte 

Planerad mötestider: Telefonmöte kl 16.30 Mån 17/12 Tis 8/1, Ons 6/2. 

Fysiskt möte preliminärt tors-fre 28/2 -1/3, kl 1200 – 1500 på Läkarsällskapet samt den 24/4 i 

anslutning till SKFs möte den 25/4.  

Vid protokollet   Justeras  

 

Ralf Segersvärd   Claes Jönsson  

Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 


