
 
 
 
Minnesanteckningar för:  SFÖAKs styrelse 

 
Mötesdatum:  Torsdag – fredag 13 – 14/1 2011 
 
Plats:   Läkaresällskapet, Kommendörsgatan 9, Stockholm 

 
Närvarande:   Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell (AT),  

Magnus Nilsson (MN) Cecilia Nordensson (CN),  
Per Sandström (PS) samt Bobby Tingstedt (BT)   

   
Frånvarande:   Stefan Modin (SM) 
 
 

1. Visioner, mål för SFÖAK under kommande år (se protokoll 2010-09-24) 
A. Kliniska studier, framför allt randomiserade multicenterstudier inom vårt 
verksamhetsområde.  
Identifierades ett flertal planerade eller pågående studier, lämpliga att lägga upp på SFÖAKs 
hemsida: (ansvarig kontaktperson) 
 
Slitsstudien, gastric bypass (Ingmar Näslund, Örebro) 
Esofagusstentstudie   (Erik Johnsson, Göteborg) 
NEORES studien   (Magnus Nilsson, KS Huddinge)  
CRITICS studien   (Magnus Nilsson, KS Huddinge) 
Duodenalstentstudie   (Claes Jönsson, Göteborg) 
ESPAC    (Ralf Segerswärd, KS Huddinge).  
Nationell leversviktsstudie  (Bengt Isaksson, KS Huddinge) 
”Synkrona levermetastaser”  (Per Sandström, Linköping) 
Pankreatitstudie   (Per Sandström, Linköping). 
Pankreasanastomosstudie (Ralf Segerswärd, KS Huddinge). 
Kvarstensstudie   (Mats Möller, Ersta). 
 
Beslut: Information om studierna läggs in på hemsidan under fliken ”Forskning”. BT 
kontaktar Olle Dahlbäck (OD) för att skapa mall enligt förslag som utarbetades under mötet. 
AT uppmanar studieansvariga att skicka information om studien till OD enligt mallen. 
Slutligen informerar IN i ett medlemsbrev om forskningsinformationen på hemsidan och 
inbjuder samtliga medlemmar att komplettera med ev ytterligare studier. Målsättning klart 1 
mars.  
 
B. Tydliggörande av övre abdominell kirurgi, framför allt på mindre sjukhus. 
Behovsinventering önskvärd.  
Beslut: Styrelsemedlemmar planerar ”visit” på förslagsvis två sjukhus vardera under hösten 
2011. IN utarbetar frågor/problemställningar som skall belysas under besöken. Särskilt fokus 
läggs på behovet av utbildning, fortbildning, akutkirurgi samt trauma.  
 
C. Synliggörande av SFÖAK gentemot medlemmarna.  
Föreslogs och beslutades om månatliga medlemsbrev under rubriken ”Veckans lästips”. 
Utöver aktuella händelser eller andra hänvisningar ska till dessa meddelanden bifogas intressant 
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publikation utvald av ansvarig styrelsemedlem. Fördelades månaderna på styrelsens 
medlemmar att skicka ut brev enligt rullande schema: 
Februari IN, mars MN, april PS, maj CN, juni BT, juli SN, augusti AT, september IN, oktober 
MN, november PS, december CN.  
 
D. Register/vårdprogram (MN) 
Information om SFÖAKs register inlagda på hemsidan (NREV, Leverregistret, 
Pankreasregistret, SOREG, GallRiks). Respektive registerhållare samt styrgruppsordförande 
kallade till möte 25/3. Målsättning är att uppnå likriktning mellan registren, diskutera 
möjligheten till gemensamma ”audits” samt att uppnå gemensamma definitioner av  ingående 
variabler. Dessutom planeras samordning mellan registren och nationella vårdprogram. 
Konstaterades att sådana finns/är på gång för de maligna diagnoserna men ännu inte för 
GallRiks eller SOREG.  
 

2. Utbildning  
A. KUB-kurser (BT)  
Anmodade av SKF. Samtliga kurser ska finnas tillgängliga i alla regioner. Fakultet bildad 
inom SFÖAK, leds av BT, v g se tidigare protokoll. Administrativt stöd via SKFs sekretariat. 
Standardiserad utformning av kurserna med 10 olika föreläsningar, illustrerade med 
gemensam PP-mall. Kunskapsfrågor att besvaras av kursdeltagarna såväl före som efter 
kursens genomförande. Första kurs, där fakulteten själv undervisar ges i Uppsala må – ons 
vecka 19, annonseras i Svensk Kirurgi samt på SFÖAKs hemsida.  
Beslutades att nästa kurser ges dels i Lund och dels i samverkan mellan 
Linköping/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge hösten 2011. 
 
B. Bakjourskurser (SM) 
L-G Larsson, Örebro ansvarig för kurs som kommer att hållas vecka 5. Planeras att denna 
utgör ”standard” för framtida kurser. Samtliga delföreningar har uppmanats att utforma 
”kravspecifikation” för bakjourer. SFÖAK i stort sett klar, men någon detalj behöver 
kompletteras (SM) 
 
C. Ackreditering av ÖAK-kirurger 
Får ses som ett framtida ”tredje steg” i utbildningsaktiviteter inom SFÖAK. Föreslogs 
grundstruktur enligt  
1 Teoretiska kurser inom HPB, esofagus/ventrikel samt obesitaskirurgi.  
2 Praktiska kurser. Finns i dag laparoskopisk anastomoskurs (Örebro) samt avancerad 
endoskopisk intervention (Malmö).  
3 Bakjoursskolan bör ingå som ett tredje obligatoriskt moment för att uppnå ackreditering.  

 
3. Ekonomi (PS) 

Utfallet 2010 visade på ett underskott om cirka 57 000 SEK, v g se bilaga. Behållning c:a 600 
000 SEK. Budgeten uppfattades som solid; underskottet tolkades som ett uttryck för ökade 
aktiviteter inom SFÖAK i enlighet med stadgarna.  
Beslut:  
- Stipendier i huvudsak externt finansierade  
- Kurser ska inte generera överskott men ej heller kostnader för SFÖAK  
- Önskvärt med oförändrad medlemsavgift i framtiden  
 

4. Möte i Irland (AUGIS) 15-16 September 2011 (AT) 
AT skickat förslag på inbjudna föreläsare från Sverige, v g se föregående protokoll. Möte i 
lokala organisationskommittén, Irland, hålls i dag med återkoppling till AT.  
Mötet annonseras i såväl Svensk Kirurgi (MN) som på SFÖAKs hemsida (BT) med den 
information som finns tillgänglig idag samt länk till AUGIS.  
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5. Europeiska Ventrikelcancernätverket framfört önskemål om att SFÖAK utser kirurgisk 
representant. Beslut: MN utses. MN informerar Per Lind.  

 
6. LÖF (Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag).  

IN rapporterade att någon progress i denna fråga inte skett sedan senaste mötet.  
 

7. NIOK (Nationella Indikationer för Obesitaskirurgi) (IN).  
Synpunkter på liggande förslag har inkommit, framför allt beträffande formulering av 
indikationer för patienter över 60 års ålder samt antalet nödvändiga operationer per kirurg 
samt centrum för att ”ackrediteras”. Revidering pågår. Slutligt förslag presenteras inom en 
månad.  

 
8. IFSO Sweden (AT) Intresseorganisation för obesitaskirurgi i Sverige bildad. Är tillika 

medlem i IFSO (International Federation of Surgery for Obesity and Metabolic Disorders). 
Informationsbrev läggs upp på SFÖAKs hemsida.  

 
9. Kirurgveckan (AT)  

Se tidigare sammanfattning från protokoll 14/12 2010.  
Måndag förmiddag:  Fria föredrag 1.  
Måndag lunch:  ST-föreläsning. MN stöter på Erik Johnsson, Göteborg igen 
Måndag efter lunch:  Långtidseffekter efter obesitaskirurgi  (IN)  
Tisdag morgon:  Samverkan Periop: Intensivvård för kirurger (AT kontaktar 
periop)  
Tisdag förmiddag:  Samverkan SIKT: Katastrofgalla. (MN)  
Tisdag före lunch:  Fria föredrag 2 
Tisdag lunch:  Styrelsemöte SFÖAK  
Tisdag eftermiddag:  Gastrointestinala stentar (AT kontaktar medverkande)  
Tisdag sen eftermiddag: SFÖAKs årsmöte. Lokal bokad.  
Onsdag morgon:  SFÖAKs högtidsföreläsning (PS) 
Onsdag före lunch:  Samverkan barn. (AT). Önskemål ännu ej framkommit 
Onsdag eftermiddag:  Fria föredrag 3.  
Torsdag eftermiddag:  SOTA: Kirurgisk ikterus. U Arnelo, KS, Huddinge kontaktad.  
  
Sociala aktiviteter: 
Festkväll tisdag. Donners brunn klarar inte av att härbärgera det stora antal som krävs, 
förfrågan gått till Lindegårdens Värdshus men CN ännu ej fått svar. Som alternativ finns Odd 
Fellowlogen där ev catering skulle kunna erbjudas från Donners brunn. CN preliminärbokar 
detta alternativ i avvaktan på besked från Lindegårdens Värdshus.  
Onsdag kväll: CN bokat Donners brunn för 8-10 personer för styrelsemiddag. 
 

10. Nästkommande möten. (Telefonmöten 16:30 om inte annat anges). 
21/2, 15/3, 5/4, 29/4 (ev fysiskt möte hela dagen, annars telefonmöte kl 13:00), 7/6. Ev 
justering efter att mötestider samt ”körschema för abstrakthanteringen för Kirurgveckan 
framkommer vid möte i SPK den 17/1 (AT). 

 
 
Avslutades mötet. 
 

 
Vid protokollet   Justeras  
 
 
Anders Thorell   Ingmar Näslund   
Vetenskaplig sekreterare   Ordförande SFÖAK 


