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Minnesanteckningar för:

Telefonmöte SFÖAK’s styrelse

Mötesdatum:

Tisdagen 14/12 2010, kl 16:30

Plats:

-

Närvarande:

Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell
(AT), Magnus Nilsson (MN)
Cecilia Nordensson (CN), Stefan Modin
(SM),

Frånvarande:

Per Sandström, Bobby Tingstedt

Kirurgveckan.
V g se se tidigare sammanfattning från möte i stora programkommittén den
2/12.
Sammanfattningsvis:
Måndag förmiddag
Fria föredrag I.
Måndag lunch
ST-föreläsning. MN kontaktar Erik Jonsson.
Måndag efter lunch
Obesitas: ”Långtidseffekter”. (IN)
Tisdag morgon
Samverkan periop: ”Intensivvård för kirurger”. AT
kontaktperson för SFÖAK. Möjliga medverkande Jan Werneman samt Lisa
Strömer, Huddinge.
Tisdag förmiddag
Samverkan SIKT: ”Katastrofgalla”. MN sambandar
med Johanna Österberg från SIKT. Tänkt som tudelat möte där första delen
behandlar svåra operationer, andra delen evidensläge.
Tisdag före lunch:
Fria föredrag II.
Tisdag lunch:
Styrelsemöte SFÖAK (Lokal bokad).
Tisdag sen eftermiddag Samverkan Kolorektal: G-I stentar. (AT): Tänkbara
medverkande från SFÖAK: Jakob Fredman samt Erik Jonsson.
Efter ovanstående
SFÖAKs årsmöte följt av SFÖAKs festkväll. CN
bokar lokal, MN kontrollerar möjlig finansiell support via läkemedelsföretag
(Merck? Roche? Bayer?)
Onsdag morgon
SFÖAKs högtidsföreläsning. Thomas van Gulik
accepterat att hålla föreläsning om leverkirurgi (PS).
Onsdag före lunch
Samverkan Barn: ”Adolescensproblematik”. Bl a
esofagusatresi, Representant från barn hör av sig beträffande medverkan från
SFÖAK.
Onsdag sen eftermiddag Föreslogs och beslutades att ha ett tredje symposium
med Fria föredrag III.
Onsdag kväll
Föreslogs middag med ”gamla och nya”
styrelseledarmöter. CN kontrollerar möjlig lokal för detta.
Torsdag sen eftermiddag SOTA-föreläsning kring ”Kirurgisk ikterus”.
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SFÖAK ansvarar. CN tar ansvar för programmet och kontaktar i första hand
Urban Arnelo beträffande innehåll.
Med detta skulle kirurgveckans grundplanering för SFÖAK’s del vara klar.
2. MN och IN planerar möte för registerhållande för de fem register som ingår i
SFÖAK’s intresseområde. Till detta inbjuds dessutom styrgruppernas
ordförande.
Plats: Läkaresällskapet 25 mars. På agendan står i första hand samordning samt
validering av de olika kvalitetsregistren.
3. Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag.
IN rapporterade om planer på att ta fram ett självskattningsinstrument på
samma sätt som man tidigare gjort för ortopedin. Föreslogs Olle Ljungqvist att
vara SFÖAK’s representant att diskutera vår medverkan.
4. NIOK-dokumentet för obesitaskirurgi.
I stort sett är dokumentet likartat med förra versionen vad gäller indikationerna,
men nu med formell GRADE-utvärdering av evidensläget. Den andra delen
som gäller kvalitetsindikatorer är skärpt något jmfr NIOK som t.ex vad gäller
minimalt årligt antal patienter som bör opereras på varje centrum samt att IVAtillgång krävs för operation av riskpatienter. Dokumentet skickas ut för påsyn
till styrelsen inom kort.
5. AT rapporterade om telefonkonferens kring möte i september 2011 på Irland, v.
g se tidigare utskickade minnesanteckningar. Föreslogs följande medverkande
från Sverige:
Neuroendokrina tumörer: ”Multiorgantransplantationsgruppen” i Göteborg
med Mikael Olausson samt Håkan Ahlman.
Kvalitet vid och utfall efter kirurgi: Gunnar Persson (Gallriks), Ingmar
Näslund (SOREG).
Pankreatit: Åke Andrén-Sandberg.
Förslagen meddelas ordförande i organisationskommittén professor John
Primrose (AT).
6. KUB-kurser.
Bobby Tingstedt hade i förväg rapporterat om det pågående arbetet. Planeras en
”pilotkurs” i Uppsala månadsskiftet februari/mars. Författarna av KUB-kursen
föreläser. Man planerar dessutom att ha ett internat i fakulteten.

Avslutades mötet.

Anders Thorell

Ingmar Näslund

Sekreterare SFÖAK

Ordförande SFÖAK
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