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Minnesanteckningar för:

Telefonmöte SFÖAK’s styrelse

Mötesdatum:

Tisdagen 16/11 2010, kl 16:30

Plats:

-

Närvarande:

Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell (AT),
Per Sandström (PS), Cecilia Nordensson (CN), Stefan Modin (SM),
Bobby Tingstedt (BT),

Kirurgveckan.
V g se tidigare protokoll samt separat utsänd version 2 av veckoprogrammet.
Ändringar i version 2:
- Planerat symposium om pankreaskirurgi på Tisdag morgon finns inte längre kvar.
- Utrymme för SFÖAKs högtidsföreläsning på Onsdag borttaget.
- Planerade symposiet om koledokuskonkrement på måndag flyttat till onsdag morgon.
SIKT meddelat brist på material för det planerade samverkanssymposiet på tisdag morgon.
Beslut:
-Symposiet om koledokussten (f.n. onsdag förmiddag) inkorporeras i samverkanssymposiet
med SIKT på tisdag morgon (”Katastrofala gallan”). MN fortfarande SFÖAKs representant
och sambandar med SIKT om utformningen.
- SFÖAKs högtidsföreläsning flyttas till onsdag morgon.
- AT försöker utverka utrymme för pankreassymposiet på någon tid där nu plenarsessioner
pågår på samtliga salar.
SFÖAK dessutom delaktig i samverkanssymposium på torsdag sen eftermiddag tillsammans
med Kärl- och Traumaföreningen över intervention vid gastrointestinal blödning. SFÖAK
ej ännu utsett representant. AT diskuterar frågan med samverkanspartners på Stora
programkommitténs möte i Göteborg 7/12. (Göran Gruber, Örebro medverkande?).
ST-lunch (SFÖAK må, ons). KIRUB ej ännu framfört önskemål.
SFÖAKs årsmöte tisdag lunch, AT framför önskemål om lokal liksom för årsmötet på tisdag
kväll före festkvällen.
Festkväll som tidigare i första hand på Donners Brunn, alternativt närliggande värdshus. CN
mejlat men ännu ej fått svar.
SFÖAKs högtidsföreläsning. Thomas van Gulick föreslagen att ge föreläsning om
avancerad leverkirurgi. Oklart om MN har skickat formell inbjudan. PS kommer att träffa
Gulick i nästa vecka och kommer då ha möjlighet till personlig kontakt.
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2. ST-utbildning.
BT rapporterade om arbetet med KUB-kurser. Kurser inom övre abdominell kirurgi ska ges i
form av tredagarskurser, sannolikt 5 ggr/år för att möta behovet av kursplatser. SFÖAKfakultet bildad med repr för områdena endoskopi, esofagus, GERD/ulcus, ventrikelcancer,
obesitas, gallsten, lever, pankreaskirurgi. Dessutom har en nationell övergripande fakultet
formerats bestående av seniora kirurger som ”bollplank”. Första ÖGI- kursen planerad i vår
eller senast hösten 2011 med fakulteten som kursgivare. Önskemål från moderföreningen om
att kurserna bör bära sina egna kostnader.
3. Hemsidan.
Diskuterades möjligheten att utvidga informationen på hemsidan. Som tidigare föreslagits bör
information om pågående regionala eller nationella studier såsom t ex Slitsstudien, CRITICstudien, kunna läggas ut med info om t.ex. bakgrund/frågeställning samt översikt över
studieprotokoll. Dessutom kan bilder från KUB-kurserna läggas ut allt eftersom dessa
färdigställs. Beslutades att samtliga tänker till och frågan tas upp vid internatet i januari.
4. SM rapporterade om bakjourskurs som f n pågår (Lund) samt ytterligare en planerad i
februari (Örebro). Information läggs ut på hemsidan (SM).
5. Ekonomi.
PS rapporterade om negativ balans i budgeten under innevarande år. Ökade utgifter
beroende på ökad aktivitet i styrelsen, KUB-kurser samt utgifter för stipendier.
Beslut:
Ytterligare sponsorer kontaktas, ffa. för att täcka medel för SFÖAKs forskarstipendium.
Detta efter kontakt med representant för Johnson&Johnson som tidigare varit ensam
sponsor (PS).
6. Nationella register inom SFÖAK.
Planeras möte med samtliga registerhållare under början av 2011 för att diskutera i första
hand likriktning av registren.
Ändrades datum för nästkommande telefonmöte till den 14/12 kl 16:30 (istället för 7/12).
Avslutades mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anders Thorell
Sekreterare SFÖAK

Ingmar Näslund
Ordförande SFÖAK
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