
 
 
 
TELEFONMÖTE SFÖAKs styrelse 2009-11-02 kl 16:00 
 
Närvarande: Ingmar Näslund, Anders Thorell, Bengt Wallner, Magnus Nilsson samt Stefan 
Modin. 
Frånvarande: Per Sandström, Cecilia Nordenson. 
 
1. 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2.  
Bengt Wallner rapporterade om kontakt med Agneta Montgomery angående ST-utbildning i 
SFÖAK. Vidare hade Bengt varit i kontakt med Peter Ståhlberg, Endokrinföreningen vilken 
SFÖAK uppmanats att arrangera ST-kurs tillsammans med. Kursen skall vara basal och 
motsvara kraven för att klara delmålen inom ST-utbildningen.  
Diskuterades SFÖAKs uppdrag. Föreslogs bildandet av en nationell fakultet där, till att börja 
med, Cecilia och Roland Andersson ingår. Från Stockholm föreslogs Ann Kjellin. Bengt 
driver frågan vidare. 
 
3. 
Stefan Modin rapporterade om kontakt med Karsten Offenbartl angående bakjoursutbildning. 
En sådan kurs är planerad i Göteborg samt ytterligare en i Stockholm inom SFÖAKs område. 
Stefan kontrollerar behovet, vilket torde avspeglas i bokningen till tidigare kurser. Ny kontakt 
tas efter novemberkursen i Göteborg.  
 
4. 
Magnus Nilsson rapporterade om kontakt med Sano Takeshi som glädjande nog tackat ja till 
att hålla SFÖAKs högtidsföreläsning. Tidpunkt ej ännu fastställd, se nedan.  
 
Magnus har vidare varit i kontakt med ansvariga för Gallriks (Lars Enockson), 
Pancreasregistret (Ralf Segersvärd), Leverregistret (Bengt Isaksson) och är själv medlem i 
styrgruppen för Ventrikelcancerregistret. 
Magnus arbetar vidare i frågan om att få enhetlighet inom registren, exempelvis huruvida 
Claviens klassifikation för komplikationer skulle kunna tillämpas inom varje register.  
 
5. 
Ingmar Näslund har sammanställt adresslista över medlemmarna i SFÖAKs styrelse för 
cirkulation, gäller från och med nu. Har vidare skrivit en kort artikel till Svensk Kirurgi med 
presentation av nya styrelsen för SFÖAK. Denna cirkulerar för ev justering med vändande 
post för publikation i tidskriften.  
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6. 
Anders Thorell tog upp frågan om SFÖAKs representant i kommittén för klinisk forskning. 
Lars Lundell har haft detta uppdrag men mandatet går ut 091231. Föreslogs att Lars Lundell 
får förnyat förtroende för ytterligare en mandatperiod. Ingmar Näslund kontaktar Jörgen 
Rutgård för att meddela denna uppfattning.  
 
7. 
Kirurgveckan (AT), se bilaga.  
(Tyvärr har fel version av excelfilen med veckoprogrammet skickats ut inför mötet; den 
aktuella följer med dessa minnesanteckningar.)  
SFÖAK har fått fem egna slotar att fördela på respektive: abstraktpresentationer, SFÖAKs 
högtidsföreläsning, årsmöte samt ev egna symposier. Detta bedöms möjligen bli något i 
underkant.  
 
Samarrangemang, v.g. se veckoprogrtammet.  
 
Tisdag 08:00 ”Bukväggshaveri – VAC, etc” tillsammans med SIKT, kolorektal 

m.fl. Magnus Nilsson kontaktar Ann-Charlotte Moberg på SIKT 
för diskussion om SFÖAKs deltagande.  

 
Tisdag 10:30  ”Kirurgi på multisjuk patient” tillsammans med bl.a. 

”Perioperativ”. Anders Thorell kontaktar Olle Ljungqvist. 
  
Onsdag 08:00  ”Akutkirurgi” tillsammans med trauma, kolorektal, kärl. 
  Bengt Wallner föreslås kontakta Traumaföreningen. 
  
Onsdag 08:00  ”Barngalla” tillsammans med SIKT och barnkirurgerna. Magnus 

Nilsson kontaktar SIKT:s sekreterare. 
 
Torsdag 08:00 ”Kolorektala levermetastaser” tillsammans med kolorektal, 

föreslogs Per Sandström som kontaktperson. 
 
Torsdag 10:15  ”Komplikationer i samband med privatkirurgisk verksamhet” 

tillsammans med SIKT. Magnus Nilsson kontaktar SIKT:s 
sekreterare. 

 
Torsdag 15:15  Ihre-föreläsning tillsammans med kolorektal, Per Sandström 

tidigare utsedd som SFÖAK:s representant att i första hand 
utvärdera huruvida Clavien skulle kunna vara lämplig föreläsare. 

 
Ett ännu ej inlagt samarrangemang föreslogs; ”Rekonstruktion efter gastric bypass” 
tillsammans med plastikkirurgföreningen. Anders Thorell kontaktar plastikkirurgföreningens 
sekr för att diskutera detta. 
 
8 
Avslutades mötet.  
 
Nästa möte, telefonmöte måndag den 7/12 kl 16:00 enligt tidigare minnesanteckningar. 
Kallelse skickas ett par veckor i förväg av ordföranden.  
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Justeras 
 
Anders Thorell    Ingmar Näslund
    
Sekreterare     Ordförande  


