Telefonmöte SFÖAKs styrelse 2010 01 18 kl 16.00.
Närvarande Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell (AT), Bengt Wallner (BW), Magnus
Nilsson (MN), Cecilia Nordenson.
Frånvarande Stefan Modin (SM) samt Per Sandström (PS).
1. IN öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Kort avrapport
-

BW rapporterade om sitt arbete med att bygga upp fakultet för ST-utbildning i
övre GI-kirurgi. Har varit i kontakt med representanter i Göteborg, Linköping,
Örebro samt Uppsala men ännu inte fått tag på någon från Lund, Karolinska eller
Umeå. Efter etablerad kontakt planeras att sammankalla ett möte i Stockholm med
samtliga representanter för att planera fortsatt arbete.

-

SM (frånvarande) hade rapporterat om bakjourskurs till ordföranden. Frågan
hänsköts dock till nästkommande möte.

-

MN har varit i kontakt med respektive registerhållare för fortsatt arbete med
samordning av de olika kvalitetsregistren.

3. Kirurgveckan. AT varit på möte i stora programkommittén tidigare under dagen.
Sammanfattningsvis beträffande SFÖAKs engagemang (se veckoprogram):
- Måndag efter lunch: samverkanssymposium med Kolorektal om
levermetastaser. PS samordnare för SFÖAK. Medverkande i symposiet: Bengt
Isaksson KS, Huddinge (SFÖAK) samt Annika Sjövall (Kolorektal). Annika
ansvarig och ”äger” symposiet. Arbetet förväntas fortskrida utan ytterligare
medverkan av styrelsen.
-

Tisdag morgon: Handläggning av akuta bukväggsdefekter. Ansvarig Martin
Björk tillsammans med Ulf Pettersson samt Per Polleryd. Sannolikt behöver ej
SFÖAK medverka med egen representant, men MN stämmer av detta med
Magnus Björk för att få det bekräftat.

-

Tisdag kl 10.45 samverkan med ”Perioperativ”. ”Livsstilsfaktorers betydelse
för risk vid kirurgi”. Olle Ljungqvist (”Perioperativ”) ansvarig och ”äger”
symposiet. Medverkande Daniel Lindström Södersjukhuset (rökning), inbjuden
föreläsare talar om alkoholens betydelse. SFÖAKs representant Ingmar Näslund
som sambandar med Olle Ljungqvist beträffande övervikt/fetma.

-

ST-lunch tisdag samt torsdag. Ännu inget besked från KIRUB om vad man
önskar föreläst. Deadline 31 januari. Därefter beslutar SFÖAK styrelse
föreläsning. Möjligen prioriteras föreläsare från Göteborg/Lund.
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-

Tisdag 13.45 ”Akutkirurgi”. ”Ägs” av Claes Julin (Endokrinföreningen)
Ytterligare medverkande Per Örtenvall samt L Riddez. BW SFÖAKS koordinator
men sannolikt är inte vår medverkan nödvändig. BW stämmer av detta med Claes
Julin.

-

Tisdag 15.45 Abstraktpresentationer 1.

-

Onsdag 13.15 Samverkan med SIKT: ”Barngalla”. SIKT ”äger” symposiet
SFÖAKS medverkande är Cecilia Strömberg samt Urban Arnelo, KS Huddinge.
Kontakt redan etablerad.

-

Onsdag e m SFÖAKs årsmöte med utdelning av forskarpris samt ev
abstraktpresentationer följt av

-

SFÖAKs högtidsföreläsning: Sano Takeschi som accepterat att medverka med
”State-of-the-art föreläsning” om ventrikelkirurgi. Obs! SFÖAKs ansvar att sköta
inbjudan, registrering, resa samt inhämta föreläsares CV samt foto (MN).
Föreläsningen följs av:

-

SFÖAKs festkväll. CN rapporterade om kontakter med eventbyrå som föreslagit
”walked dinner”. Diskuterades ev skaldjursmiddag som alternativ med
efterföljande mer fria aktiviteter. Budget cirka 5-600 SEK/pp vilket innebär att
SFÖAK sannolikt får skjuta till 1-200:-/pp. CN arbetar vidare, ev i samarbete med
SM

-

Torsdag morgon Tillsammans med plastikföreningen om bukreduktionsplatik
efter gastric bypass. SFÖAKs representant Göran Ågren men oklart med
kontakten med plastikkirurgerna. AT kontaktar Gunnar Kratz för att efterhöra
deras syn på samverkan samt val av plastikkirurgisk representant. Därefter kontakt
med Göran Ågren för info.

-

Torsdag kl 10.30 Samverkan med SIKT om aspekter på privatkirurgisk
verksamhet (utbildning, indikationer, ansvar för komplikationer, etc. SFÖAKs
representant IN i samverkan med L-G Larsson, SIKT.

-

Torsdag 13.15 abstraktpresentationer 2.

-

Torsdag 15.30 IHRE-föreläsning, Clavien accepterat att delta med föreläsning om
klassifikationssystem för komplikationer. Obs ansvar för SFÖAK (PS) att sköta
formalia beträffande gästföreläsare (se ovan).

-

Fredag kl 08.30 abstraktpresentationer 3.

-

Fredag kl 10.45 abstraktpresentationer 4.

I övrigt beträffande kirurgveckan :
-

Deadline abstrakt 15/3,
Telefonmöte i stora programkommittén 22/3 för ev sortering av abstrakt till rätt
delförening.
Deadline för att hantera abstrakt samt telefonmöte i stora programkommittén
27/4.
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4. Beslutades framtida möten för SFÖAK:
- 22 feb kl 16.00 telefonmöte
- 29 mars kl 16.00 telefonmöte,
- 23 apr fysiskt möte på Svenska Läkarsällskapet för abstrakthantering. IN bokar
lokal samt skickar ut kallelse.
- 17 maj telefonmöte samt
- 7 juni telefonmöte.

Mötet avslutades.

Justeras
Anders Thorell

Ingmar Näslund

Sekreterare

Ordförande
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