
 
 
 
Minnesanteckningar från telefonmöte i SFÖAKs styrelse  
Tid: Måndagen 29/3 kl 16:00 
Närvarande: Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell (AT), Per Sandström (PS), Cecilia 
Nordenson (CN), Magnus Nilsson (MN) samt Stefan Modin (SM). 
Adjungerad (p. 4) Torbjörn Schultz, LÖF 
Frånvarande: Bengt Wallner (BW)  
 
 

1. Abstrakthantering inför Kirurgveckan (AT)  
Login för att komma åt samtliga SFÖAK-tilldelade abstrakts tillsammans med Excelfil 
för att föra in bedömningar hade skickats ut före helgen. Tycks fungera. Ett par abstrakts 
föreligger i dubblett och något abstrakt kan saknas. Åtgärdas av Per Hellman, SPK 
snarast.  
 
Beslut: 
 Ifylld Excelfil med samtligas abstraktbedömningar till Anders senast den 16/4.  
 Nytt telefonmöte SFÖAK’s styrelse måndagen den 19/4 kl 16-17. Inför detta har 

AT förslag på fördelningen av abstrakt på respektive sessioner. 
 Fysiskt möte SFÖAK’s styrelse fredagen 23/4 kl 10-15. Finjustering av schemat 

sker vid detta tillfälle.  
 27/4 deadline för delföreningarna att ha schemalagt programmet under kirurgveckan 

elektroniskt.  
 
 

2. SFÖAK-kvällen (CN) Preliminärt förslag:  
 Restaurang Sjömagasinet onsdag kväll kl 19:00. Olika menyalternativ finns; flera 

förordade skaldjur. Preliminär bokning föreligger.  
 
Beslut:  

 Annons utformas av CN för publicering i Svensk Kirurgi samt via utskick enligt 
mejllista (PS).  

 I annons anmodas att anmäla sig med inbetalning av 100 kr i egenavgift. AT 
kontrollerar först möjligheten att sköta administrationen kring detta via 
Kirurgveckans hemsida men sannolikt är detta för sent. I annat fall anmälan till Per 
Sandström med samtidig inbetalning till SFÖAK-konto. Ev kvarvarande platser kan 
bokas under årsmötet på onsdag. (Annonseras ej.)  

 Jan Wahlberg, MERCK, har hört av sig med förfrågan om de ska hjälpa till med 
bokning etc. CN kontaktar.  

 
 

3. Övriga Kirurgveckofrågor (AT) 
 

 SFÖAK (AT), liksom övriga delföreningar lägger schemat för såväl symposier som 
andra egna slotar elektroniskt. Namngiven delförening ”äger” samarrangemang. 
SFÖAK: ”valfläsk”, to. IN kommunicerar med AT för inläggning i programmet.  
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 Arrangemang för inbjudna föreläsare ok beträffande resa, logi etc. (PS, MN).  

 
 

4. Infektionsprojekt 
Torbjörn Schultz (TS), representant för LÖF (Landstingens Ömsesidiga 
Försäkringsbolag) informerade om infektionsprojekt ”infektioner ska stoppas” Tänkt 
samarbetsprojekt Kolorektal/SFÖAK. LÖF har tidigare med framgång drivit liknande 
projekt inom obstetrik och ortopedi. LÖF erbjuder administrativt samt ekonomiskt 
stöd. Föreslogs ett inledande möte med Jon Ahlberg, TS samt representanter från 
delföreningarna helst före sommaren för att utarbeta en styrgrupp med representanter 
från olika personalkategorier. Dessa tar under hösten fram ett 
självevalueringsinstrument med 10-12 frågor, ex gällande riktlinjer kring akuta 
bukingepp och hur dessa följs upp. 
Konstaterades allmänt intresse för att delta. Diskuterades dock svårigheter att 
identifiera lämpliga personer att medverka i projektet. 
 
Beslut: 

 IN kontaktar W Graaf på Kolorektal för att diskutera frågan. De större klinikerna 
inventeras m.a.p. personer med engagemang för bukinfektioner/kirteknik etc för att 
se om vi kan hitta en mindre grupp som kan gå vidare med frågan. P-O Nyström 
föreslogs som tänkbar person att ingå i antingen styrgrupp eller referensgrupp. Frågan 
diskuteras vidare vid fysiskt möte den 23/4 inom SFÖAK. 

 
 

5. Nya ledamöter i Gallriks  
 Föreslagits att Bengt Hallerbäck (tidigare suppleant) blir SFÖAKs ordinarie ledamot. 

Folke Johnsson föreslogs som suppleant. MN kommunicerar med Folke.. 
 
 
6. IN rapporterade om diskussioner kring obesitaskirurgin nationellt. Pågår 

arbete/diskussioner kring såväl kvalitetsindikatorer samt legitimitetskravkrav 
beträffande vem som ska utföra resp. företräda obesitaskirurgin i Sverige. Sannolikt 
kommer ett antal obesitaskirurger att behöva utses för att ingå i styrgrupp för 
utformandet kring detta där bland annat indikationerna för bariatrisk kirurgi kommer 
att ses över.  
 

 
7. Nästkommande möte.  
 

Se ovan. Således nyinlagt telefonmöte måndagen den 19/4 kl 16-17. (Abstraktscoring 
avklarad senast fredagen den 16/4.)  

 
 
 

Mötet avslutades. 
 
 

Vid protokollet    Justeras 
 

 
 

Anders Thorell     Ingmar Näslund 
Sekreterare    Ordförande 


