
 
 
 
Minnesanteckningar från telefonmöte i SFÖAKs styrelse  
Tid: 2010 02 22 kl 16.00 
Närvarande: Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell (AT), Bengt Wallner (BW), Magnus 
Nilsson (MN) samt Stefan Modin (SM). 
Frånvarande: Cecilia Nordenson (CN) samt Per Sandström (PS) 
 

1. Öppnades mötet. 
 

2. Avrapportering:  
BW rapporterar om svårigheter att få namngivna representanter från samtliga enheter 
för uppbyggnad av fakultet för ST-utbildning för övre GI-kirurgi. Har dock 
sammankallat till ett möte den 31/3. 
SM:s arbete med bakjourskurs fortskrider. Man uppfattar centralisering av 
högspecialiserad kirurgi som ett problem för att upprätthålla bakjourskompetens på 
mindre enheter. 
MN snart färdig med dokument där samtliga kvalitetsregister är sammanställda. 
Skickas ut till samtliga i styrelsen för synpunkter. Föreslogs att landstingen skall vara 
huvudman för resp register och SFÖAK anges som uppdragsgivare. Beslutades att 
MN går in som SFÖAKS representant i NREV i stället för Folke Jonsson som har 
meddelat önskemål om få avsluta detta engagemang.  

3. Kirurgveckan. Kort genomgång av SFÖAK:S engagemang.  
Måndag symposium om levermetastaser. PS ej närvarande varför någon rapport inte 
kunde ges. Föresätts dock löpa planenligt, i annat fall förväntas kontakt av PS. 
Tisdag 10.45. Livsstilfaktorer. Olle Ljungqvist engagerat föreläsare om rökavvänjning 
samt alkohol. IN föreläser om fetma som riskfaktor vid kirurgi.  
Ti lunch. KIRUB har framfört önskemål om att få föreläst om obesitaskirurgi med 
akuta komplikationer och dess handläggning.  
Beslutades att AT håller sådan föreläsning på tisdag samt torsdag lunch. 
Onsdag morgon Barngalla. MN stämmer av med C Strömberg och U Arnelo 
beträffande progress. 
Onsdag 15.15. Årsmöte med utdelning av forskarpris. PS förfärdigat annons som 
förhoppningsvis är insatt i nyligen utkommet nr av Svensk Kirurgi. Bör dessutom 
annonseras på SFÖAK:S hemsida, PS uppmanas att ombesörja detta.  
Festkväll Onsdag. CN och SM sambandar för att hitta lämplig lokal för t ex 
buffémiddag. Föreslogs att man ska ges möjlighet till sen anmälan. Bör annonseras i 
Svensk Kirurgi (CN) samt i programboken. 
Torsdag morgon. Bukreduktionsplastik efter gastric bypass, Göran Ågren 
samarbetar med plastikkirurg. IN stämmer av med Göran om att allt fungerar.  
Torsdag 10.30 Aspekter på privatkirurgisk verksamhet. IN och L-G Larsson har lagt 
upp ett program. God progress. 
Torsdag 15.30 Ihre-föreläsning. PS sköter om allt praktiskt kring denna föreläsning. 
Föresätts OK, i annat fall kontakt från PS. 
 

4. Bukinfektionsprojekt, IN hade skickat ut inbjudan att delta i diskussion kring 
bildandet av expertgrupp för att minska frekvensen intraabdominella infektioner. 
Beslut:IN kontaktar kolorektalföreningens ordförande Wilhelm Graf för att höra om 
deras inställning. Möjligen bör representant från Göteborg/Lund inbjudas att delta. 
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5. IN rapporterade om pågående diskussion beträffande prioriteringar samt 
kvalitetskrav för att bedriva obesitaskirurgi. Sannolikt kommer problematiken att 
hanteras olika i olika regioner men avsikten är att uppnå samordning. IN rapporterar 
om progress vid kommande styrelsemöte. 

6. Rapporterades om ”Slits-studien” med randomisering till förslutning av slitsar vid 
gastric bypass eller ej. Etiskt tillstånd förväntas finnas inom kort. Planerade 
introduktionsträffar varefter studien torde kunna komma igång. 

7. Diskuterades tidpunkt för möten. Möjligen är måndagen en olämplig dag, alternativt 
skulle mötet kunna läggas senare så att fler kan närvara. Tas upp vid nästkommande 
möte  

8. Tidpunkt för nästa möte: 29 mars kl 16.00 (telefonmöte) 
 
 

Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet;  Justeras: 
 
 
Anders Thorell  Ingmar Näslund ordförande 

 
 
 

    


