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1.

Samtliga styrelsemedlemmar gav en kort presentation av sin egen bakgrund samt
intresseområden.

2.

Diskussion om visioner/mål för SFÖAK under kommande år.
A. Diskuterades SFÖAK:s möjlighet att ta initiativ till och hålla samman/driva
kliniska studier inom vårt verksamhetsområde. Föreslogs möjligheten att
koordinatorfunktion administreras via föreningen. Ev temadag för diskussion
kring detta med SFÖAK:s medlemmar, möjligen flera sådana uppdelade på olika
diagnosområden. Hemsidan lämpligt medium att kommunicera sådana
aktiviteter. SFÖAK:s roll inom klinisk forskning, företrädelsevis randomiserade
studier, måste definieras tydligare.
B. Diskuterades SFÖAK:s roll att hantera problematiken med ”utarmning” av
länsdelskirurgin, dvs. svårigheter att rekrytera folk när all högspecialiserad
kirurgi sker vid universitetskliniker samtidigt som kompetens att hantera alla
typer av komplikationer måste finnas på mindre sjukhus. Någon typ av
fungerande rotationssystem måste finnas, men frågan om
rekryteringssvårigheter kvarstår.
C. SFÖAK:s roll visavi SIKT. Vi har många gemensamma områden där
gränsdragningen är otydlig. Gäller kanske framförallt gallkirurgin. Föreslogs
utvidgat samarbete. Förutsättningarna för kommunikation torde vara god där
representanter för bägge delföreningarna finns på samma centrum, exempelvis
Örebro.
D. Påpekades att SFÖAK:s roll i relation till såväl akutkirurgi som trauma måste
definieras tydligare.
E. Föreslogs att SFÖAK skulle driva utveckling gentemot gemensamma, nationella
vårdprogram/protokoll. Detta skulle möjligen kunna ge större legitimitet till
länsdelssjukhusens verksamhet.

3. Stefan Skullman, Skövde, gav en översikt av kolorektalföreningens (SFKRK) arbete
med ackreditering inom kolorektalkirurgi, se bilaga. SFKRK har arbetat med ett
europeiskt ackrediteringsprogram inom ramen för EBS (European Board of Surgery).
Verksamheten startade 1998 och numera är 140 kolorektalkirurger ackrediterade,
hälften genom examination och hälften på gamla meriter. Stefan rapporterade om
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Diskuterades möjligheten för SFÖAK att ha motsvarande system. Konstaterades att
det finns betydande svårigheter pga. betydligt bredare området inom SFÖAK.
Föreslogs att frågan skulle diskuteras som ett möjligt samarbete med bakjoursskolan
(Carsten Offenbartl).
4. Kirurgveckoprogrammet Visby 2011.
Möte i stora programkommittén nästkommande vecka. Veckoöversikten
presenterades. Konstaterades att SIKT och SFÖAK har för mycket konkurrerande
slotar. Antalet egna slotar för SFÖAK har minskat med två.
Symposieförslag:
- Gallkirurgi med gallgångsskador och/eller koledokuskonkrement, ev i
samarbete med SIKT.
- Samverkanssymposium med kolorektalföreningen om gastrointestinala
stentar (esofagus/duodenal/rektalstentar).
- Obesitaskirurgi (Långtidseffekter/långtidsbiverkningar.)
- Pankreaskirurgi: Benign pankreaskirurgi uppdelad på kroniska/akuta
situationer.
- ”Är ackreditering lösningen på utarmningen av länsdelskirurgin?”.
Högtidsföreläsning. Inget skarpt förslag förelåg. Ytterligare tänkbart samsymposium
5. Utbildning. SM rapporterade om bakjoursskolan som kommer att hålla möte nästa
vecka. Rapport vid nästkommande styrelsemöte.
6. Hemsidan. Konstaterades behov av uppdatering med riktlinjer samt information om
stipendier att söka. Information om tidigare mottagare av SFÖAK:s stora forskarpris
läggs in. (BT via Olle Dahlbäck).
7. Medlemsregister. Behöver uppdateras, vilket torde kunna ske via Barbara Durr (PS).
Uppmaning att meddela ändrad mejladress läggs in på hemsidan.
8. Registerfrågor. Diskuterades ej av tidsskäl.
9. Sociala engagemang. Konstaterades att SFÖAK:s festkväll under kirurgveckan i
Göteborg varit mycket lyckad. CN bereder frågan inför nästkommande kirurgvecka.
Sannolikt festkväll på tisdagen.
10. Kommande möten. Telefonmöten 16:30:
12/10 (rapport från möte i stora programkommittén).
15/11,
7/12.
Dessutom planeras internat för SFÖAK:s styrelsen den 13-14/1. Föreslogs Ulvsunda
Slott som lokal (IN).
11. Avslutades mötet.

Vid protokollet
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