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Minnesanteckningar för: Telefonmöte i SFÖAKs styrelse 
 
Mötesdatum:   Måndagen den 7/6 2010  
 
Medverkande:  Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell (AT), Bengt 

Wallner, Stefan Modin (SM), Cecilia Nordenson (CN), 
Per Sandström (PS) och Magnus Nilsson 

 
 
1. Kirurgveckan. 

Ännu inte känt huruvida programmet för Samverkanssymposium 10 (plastik, SFÖAK) 
Torsdag morgon är klart. Magnus Sundbom ersättare för Jakob Hedberg. Magnus hade 
dock inte uppfattat att det i uppdraget ingick att skapa program. Har lovat att återkomma 
i frågan men så har ännu ej skett. AT kontaktar Anna Elander som är co-moderator för 
att efterhöra status.  
Beslutades att styrelsens medlemmar anmäler sig själva till festkvällen på onsdagen och 
betalar avgift liksom övriga medlemmar.  
SM rapporterade att han beställt bord till middagen på tisdag kväll för inbjudna gäster 
på restaurang Linnea kl 19:30.  
 

2. Claes Julin har efterlyst SFÖAK-representant för samverkanssymposium 4, akutkirurgi 
på tisdag. Utsågs Carsten Offenbartl att representera föreningen, dock har vi inte haft 
någon diskussion ännu i föreningen om hur vi ställer oss till ytterligare uppdelning och 
subspecialisering av kirurgin efter delvis nya principer. IN kontaktar.   
 

3. Gastrodagarna i Umeå 2011: 
Arrangörerna har erbjudit SFÖAK medverkan i likhet med kolorektalföreningen under 
gastrodagarna 2010. Temat kommer att vara övre GI-blödning och mötet är den 17-20 
maj. Styrelsen ställer sig positiv till medverkan. CN utsågs till SFÖAKs representant i 
programkommitten. IN meddelar arrangörerna.  
 

4. Bakjourskompetens. 
SM har varit i kontakt med Carsten Offenbartl som efterlyser mer utförlig 
kravspecifikation. SM har tidigare skickat runt förslag om bakjourskompetenskrav i 
tabellform. Efter viss diskussion enades om att rena teoretiska kunskaper ska 
nedprioriteras till förmån för praktiska färdigheter. (T ex ska ”kunna handlägga” kunna 
innebära att patienten skickas till mer specialiserat centrum). SM skickar runt modifierat 
förslag i enlighet med denna diskussion.  
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5. Diskuterades rutinerna kring antagande av nya medlemmar i SFÖAK. Sannolikt måste 

nytillkommen SFÖAK-medlem vara medlem i moderföreningen. IN har inte lyckats 
återfinna stadgarna för att kontrollera detta. IN kontaktar tidigare ordföranden, i annat 
fall kan sannolikt endokrinföreningens stadgar kopieras i de delar som saknas i vår egen 
stadga. I stadgan anges att nya medlemmar ska godkännas vid styrelsemöte. PS samlar in 
namnuppgifter och nya medlemmar väljs in årsvis.  

 
6. Årsmötet under kirurgveckan. 

Kallelse till årsmötet ska gå ut med minst en månads varsel. Beslutades 15/7 i form av 
mejl till medlemmarna. Var och en i styrelsen skickar in kort notis om den del av 
verksamheten för vilken man ansvarar. (cirka 1/3 A4-sida). I detta ingår även ekonomisk 
berättelse (PS). Sammankallande i valberedningen, Per Gullstrand har informerats om att 
BW inte är tillgänglig för omval (IN).  
 

7. IN har förfärdigat svar till hälso- och sjukvårdsdirektörernas arbetsgrupp om ytterligare 
medverkande från SFÖAK, v.g. se tidigare utskick. Svar har ej inkommit. Frågan 
hänskjuts till efter sommaren.  

 
8. Dagens Medicin har efterfrågat nyheter inom övre GI-området.  

Föreslogs onkologi, framför allt förbättrade resultat efter operation för pankreascancer 
med hjälp av adjuvant terapi. Ralf Segersvärd, alternativt Tomas Gasslander föreslogs 
som kontaktpersoner.  
Ytterligare förslag: Bakjoursfrågan. Alla uppmanades att tänka till och inkomma med  
förslag som mejlas till IN.  

 
9. Inbjudan om möte på Irland 15-16 september 2011 i Belfast (AUGIS), se tidigare 

protokoll. Styrelsen positiv till att delta. Förmedlas till arrangörerna (IN). 
 

10.  Styrelsen har tidigare beslutat att tilldela SFÖAKs stora forskarpris till Bodil Andersson, 
Lund. 

 
11. Nästkommande planerade möte 21/8 under kirurgveckan samt fysiskt möte den 24/9. 

Beslutades ytterligare ett telefonmöte tisdagen den 6/7 kl 16:00. IN påminner via SMS då 
många sannolikt är på semester.  

 
 

 
Mötet avslutades.  
 
 
 
Anders Thorell Ingmar Näslund,  
 
Sekr Ordförande 
 
 


