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Minnesanteckningar för:  Styrelsemöte SFÖAK 
 
Tid:    Fredagen den 23 april kl 10:00 
 
Plats:   Grottan, Läkarsällskapets lokaler, Klara Östra Kyrkogata 
 
Närvarande:   Ingmar Näslund, Anders Thorell, Bengt Wallner, Magnus 
   Nilsson, Stefan Modin samt Cecilia Nordenson 
 
Frånvarande:  Per Sandström 
 
 
 
 
 
1. Kirurgveckan  

Fördelning av abstraktspresentationer på olika sessioner hade diskuterats vid ett kort 
telefonmöte måndagen den 19/4. Enligt denna fördelning hade nu abstracten placerats i 
schemat. Samtliga SFÖAK’s övriga sessioner gicks igenom och detaljplanerades med inläggning 
av namn på moderatorer och övriga uppgifter, var god se schemat. Ett problem uppenbarades i 
det att samverkanssymposiet med plastikkirurgföreningen på torsdag morgon inte var 
genomarbetat. Det visade sig dock att Anna Elander (plastikkirurg) är villig att ta ansvar för 
symposiet under förutsättningen att även någon kirurg med bariatriskt intresse är villig att ställa 
upp. Föreslogs Jakob Hedberg från Uppsala. Om denne inte kunde föreslogs Anders Thorell. 
Översiktligt innehåll i symposiet lades in i schemat. I övrigt hänvisas till detta.  
 
Beslutades att styrelsemöte i SFÖAK ska hållas på tisdag sal D efter sista sessionen kl 17:15 
 
Föreslogs och beslutades att styrelsen har middag med inbjudna föreläsare på tisdag.  
Stefan Modin och Magnus Nilsson ansvarar för planering av detta arrangemang.  
 
Detaljer/info kring Festkvällen lades in i schemat. Tidpunkten försköts en halvtimme till 19:30 
för att ge möjlighet till ”uppfräschning”.  
 
I och med detta torde planeringen inför Kirurgveckan vara tämligen klar. Telefonmöte kommer 
att hållas inom stora programkommittén på tisdag för att stämma av att alla detaljer är på plats.  
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2. Sammansättning av SFÖAKs styrelse 
Den ende vars mandat utgår i år är Bengt Wallner. Denne har förklarat att han har svårt att vara 
tillgänglig för omval. I övrigt överlämnas frågan till valberedningen.  
 
 

3. Diskuterades infektionsprojektet (LÖF), var god se tidigare protokoll. IN hade varit i kontakt 
med Wille Graaf på Kolorektalföreningen. Beslutades att P-O Nyström skulle tillfrågas som 
nyckelperson för att driva projektet. SFÖAK borde kunna bidra med ett par personer. 
Identifierades kirurgerna i Lund (Roland Andersson), ST-läkare i Umeå Karl Franklin, någon på 
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset samt eventuellt kirurg från Danderyds 
Sjukhus som potentiella kandidater. IN formulerar ett svar till LÖF om SFÖAK’s inställning i 
frågan.  

 
 

4. Utbildningsfrågor. 
Frågan om ackreditering även för övre abdominella kirurger togs upp. Beslutades att Stefan 
Skullman, Skövde, skulle adjungeras till nästkommande fysiska möte för att redogöra för 
Kolorektalföreningens utbildningsprogram samt ackrediteringsförutsättningar.  
 
 
Nästkommande möte 17/5 samt 7/6 (telefonmöten). 24/9 (fysiskt möte).  
 
Avslutades mötet 
 
 
 
Anders Thorell 
 
 
 
 
 


