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Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse
Mötesdatum: Tisdag den 24/1, 2012 kl 16.30
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Ingmar Näslund (IN), Stefan Modin (SM), Ralf Segersvärd (RS), Cecilia Strömberg (CS), Thomas
Gasslander (TG), Claes Jönson (CJ), Bobby Tingstedt (BT
Anmält förhinder: 1.

Kirurgveckan (KV)
RS deltog i Programkommittémötet i Linköping den 23/1. Följande punkter diskuterades:
Lokaltilldelning för SFÖAK
 Symposierna Akut Pankreatit, GI-blödning, Prickar i Lever och Pankreas, Ihre-föreläsning och
årsmöte liksom samsymposiet med SIKT angående problem efter GBP i gallvägar/slits hålls i
Crusellsalen (1200 pers)
 Sessionerna med Fria föredrag x 2 blir i Musikalen (230 pers)
 Postersessionen hålls i Atmosfären/Backstage. 4-5 parallella postersessioner kring skärmar
bedöms vara genomförbart denna relativt stora lokal.
 Ett kortare styrelsemöte för SFÖAK planeras efter och i direkt anslutning till årsmötet (Crusell).
Programmet
 Titel för ST-lunch SFÖAK enligt KIRUB ön skenmål. ”Status post GBP med akuta smärtor – vad
ska jag göra på akuten?” IN funderar på lämpliga föreläsare för denna aktivitet måndag och
onsdag.
 Ang GI-blödningssymposiet framkom önskemål vid programkommittémötet om att ev. inkl
barnkirurg för att belysa handläggning av barn med GI-blödning. Styrelsen biföll CJs bedömning
att GI-blödning hos barn är så pass ovanligt att det inte är rimligt att avhandla även detta inom
ramen för detta symposium.
 I samsymposiet plastik/SIKT ”Långsiktiga problem efter GBP” deltar Ingemar Bolin och Arthur
Jähnäs från SIKT. Styrelsen ansåg att dessa även får representera SFÖAK vid detta symposium.
 Bokning av gästföreläsare: Barbara Durr ska mejlas angående vilka nätter vederbörande ska bo,
deltagande i Bankett mm. Presentation (svenska, ca 100 ord) av gästföreläsarna ska vara inne
15 maj. Den som bjuder in skriver. Högupplöst bild av personen (2 mb, jpeg) ska bifogas. RS
undersöker hur fakturering sker för kostnader associerat med Ihre-föreläsningen.
 SOTA – mer förslag behövs! Har vi några? Föreslogs att Stefan Modin kollar av innehållet av
SFÖAKs bakjoursskolan för att ev. komma upp med förslag på ämnen för måndag el tisdagens
SOTA. Kontakta gärna Axel Roos i denna fråga.
 BJS-föreläsare saknas för närvarande. Akut och traumafolket är på internationell kongress.
Förslag Lord A Darzi tidigare hälsominister i England diskuterades men han är inte är inom
akut/traumafältet. Å andra sidan kanske han i egenskap av tidigare minister kan ge en
övergripande utblick över traumasjukvården i England. Förslaget att inbjuda någon att föreläsa
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om Akut pankreatit ansågs inte, mot bakgrund av det redan planerade symposiet i samma ämne
samma dag, som lämpligt.
Abstrakt och postrar
 Deadline abstrakt fredagen den 16/3 kl 24.00. Sidan för inlämning öppnar inom kort.
Telefonmöte i Programkommittén för sortering av felaktigt inskickade abstrakt till rätt sektion
den 21/3 kl 16.30. Senast den 30 april ska besked om acceptans eller inte ske och då även
postermallen (ppt-fil) ska bifogas. Användning av denna postermall anbefalls bestämt (men då
behöver den också fungera). Veckoschemat ifyllt med abstraktpresentationer, moderatorer mm
ska vara klart 15 maj, likaså eventuellt ändrade/korrigerade abstrakt. Boken går i tryck den 1/6.
Poster ska vara klar och inne senast 15:e juni.
Varia

 En App för Iphone/Android är på G där kirurgveckoprogram och abstrakt kan läsas. Man
kommer bl.a. att kunna välja favoriter för att göra ett personligt program.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Visiteringsprojektet (CS)
Besök har påbörjats och i princip alla har haft kontakt med dem ska besöka. De flesta kliniker har
varit positiva till detta initiativ.
Utbildningsfrågor
BT har närvarit på fakultetsmöte 20/1. SFÖAKs engagemang i KUB uppfattades positiv vid dessa
diskussioner. Bakjoursutbildning (SM) - inget att rapportera
Ekonomi (TG)
Inget att rapportera.
Kvalitetsregister (CJ)
Processen pågår med utveckling av gemensamma kvalitetsindikatorer för register inom SFÖAK. När
det gäller den pågående diskussionen kring styrgruppstillsättning för register och vårdprogram
noteras som tidigare ett intresse av god samverkan med professionen. Fortsättning följer.
Månadens lästips
BT ansvarar för detta i feb och SM i mars.
Nästa möte
Styrelseinternat i Stockholm 1-2 mars 2012 på Läkarsällskapet. Mötet börjar kl 11. Boendet är
bokat och klart på Kommendörsgata 9.
Mötet avslutades
Vid protokollet
Ralf Segersvärd
Vetenskaplig sekreterare

Justeras
Ingmar Näslund
Ordförande

