Minnesanteckningar SFÖAKs styrelse 091207; telefonmöte
Närvarande: Bengt Wallner, Stefan Modin, Cecilia Nordenson, Per Sandström (justerare),
Magnus Nilsson och Ingmar Näslund (ordf)
1. Arbetet med att bilda fakultet för ST-kurser på vårt område fortsätter. Upptaktsmöte i
början av året. Universitetsklinikerna har ombetts inkomma med förslag. Bengt Wallner
driver vidare med frågan.
2. Lyckad bakjourskurs i Göteborg. Nästa går i Stockholm vecka 4. På sikt bör vi ta upp
resonemang om ackrediteringskurs även på ÖG-sidan. Finns inte någon europeisk
motsvarighet som för kolorektalkirurgerna.
Beslöts att anslå 10 000 kr till bakjourskursen i januari Linköping-Huddinge..
3. Största delen av mötet ägnades åt att planera för kirurgveckan
Må 13.15. Levermetasatser. Från SFÖAK deltar PS och Bengt Isaksson. Vi väntar på svar
från kolorektalkirurgerna.
Ti 8.00 ”Bukväggshaveri”. MN vår samordnare, SIKT huvudansvar för planeringen. Olika
namnförslag diskuterades.
Ti 13.30 ”Multisjuka” AT vår samordnare. Eftersom han ej kunde delta hade vi ingen ny
information.
Ti 15.30: Akutkirurgi. Oklart vem som har huvudansvar, från SFÖAKs sida BW.
On 13.00 Barbgalla. MN vår samordnare. Cecilia Strömberg vår deltagare.
Onsdag kväll efter Sano Takesis högtidsföreläsning (15.30) ordnar vi någon form av middag
och social aktivitet (18.30). Merck kommer att sponsra omkostnaderna för Takesi och del av
den efterföljande aktiviteten. En avgift på 100 kr tas ut som anmälningsavgift och föreningen
är beredda om ytterligare medel för detta behövs. Cecilia fortsätter planeringen av kvällen. Vi
förlägger årsmötet direkt efter högtidsföreläsningen (ca 16.30 – 17.00).
To 8.00 Plastikkir rekonstruktion efter GBP. Göran Ågren vår repr; AT vår samordnare tills
GÅ tagit över.
To 10.30 Komplikationer efter kirurgi i privat regi (symposietitel inte klar). SIKT
huvudansvariga, vår repr IN
To 15.15 Ihreföreläsning. PS huvudansvar, arbetar på att få hit Clavien. Viktigt vi får fram
besked för vi har inte gjort ngn reservplan.
Slottarna, 4 st, med abstraktpresentation fördelar vi senare moderatorskap för när vi sett vilket
huvudinnehåll de kommer att få.
Ev ST-luncher; huvudansvar AT.
Nästa telefonmöte må 18 jan kl 16.00.
Vid pennan
Ingmar Näslund
ordf

Justeras: Per Sandström
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