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Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelsemöte  

Mötesdatum: Torsdag 19/4 kl 9.30-12.00, 2012  Plats: Läkarförbundet, Stockholm 

Närvarande: Ingmar Näslund (IN), Ralf Segersvärd (RS), Claes Jönson (CJ), Stefan Modin (SM), Thomas 

Gasslander (TG), Bobby Tingstedt (BT), Cecilia Strömberg (CS). 

Anmält förhinder: - 

1. Kirurgveckan (KV) 

a. Inkomna abstrakts har poängsatts av styrelsen. 16 orala presentationer utsågs och övriga blir 

posterpresentationer dvs inget abstrakt rejekterades. RS ger besked till medlemmarna 

senast 30/4 och inkluderar då även av SKF beslutad postermall. Poster ska vara klar och inne 

senast 15:e juni – icke inkomna postrar utgår. Medlemskap i SFÖAK för specialister i kirurgi 

förväntas av presentatörer av SFÖAK-abstrakt.  

b. Festmiddagen torsdag kväll är bokad och klar för max 80 personer. Pris 200 kr/kuvert för 

medlemmar. TG skriver inbjudningstext.    

c. Angående programmet 

i. Moderatorer för fria föredrag torsdag fm är TG och CS, torsdag em SM och Ingvar 

Halldestam från Linköping som tackat ja.  

ii. LG Larsson Örebro har tackat ja till ST-lunch måndag  och onsdag. 

iii. SOTA-föreläsning tisdag med titeln ”Akut övre GI-kirurgi för icke-ÖAK kirurger” har 

godkänts av SKF. Erik Haraldsson (ERCP), Mikael Hermansson (perforation) har 

tackat ja. Johan Ottoson (obesitasop) kvarstår att tillfråga (IN).  

iv. SFÖAKs förslag till publik föreläsning har vidarebefordrats till Anders Winbladh 

2. SFÖAKS forskarpris 

En stipendiesumma på 50000 kr beslutades.   

3. Visiteringsprojektet  (CS) 

CS håller i det fortsatta arbetet med skrivelserna.  

4. Register och vårdprogram (CJ) 

a. Styrgrupp Nationella Pankreasregistret (CJ): Styrelsen stöder Britt-Marie Karlsson som ny 

representant för Uppsala  

b. På förekommen anledning diskuterades nationella kvalitetsregister i relation till fristående 

uppbyggnad av forskningsregister. Styrelsens ståndpunkt är att våra gemensamma 

nationella kvalitetsregister, vilka även sanktioneras av SKL och RCC, utgör grunden för 

framtida kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i första hand och registerbaserad forskning i 

andra hand. Detta faktum skall inte på något sätt utgöra en hämsko för andra 

forskningsinitiativ, men om en forskargrupp avser att bygga upp alternativa 

forskningsregister som går utanför det som samlats i ett nationellt register, så ska man 

samråda med styrgruppen för befintligt register om detta är något man ska göra 

gemensamt, i vad mån de frågor man vill studera kan besvaras med den information som 

finns i registret, och snarare komplettera det nationella registrets databas. Ett sådant 

handlingssätt kan uppfattas av mottagarna som en styrka för både det nationella 

kvalitetsregistret och forskargruppen. Andra förhållningssätt å andra sidan kan inte 

uppfattas som annat än demoraliserande eftersom all datainhämtning måste samsas om tid 
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och resurser som klinikerna allokerat för registerarbete. Alla extrainsatser för ytterligare 

datainsamling där ett register redan finns måste sålunda vara mycket välmotiverade där det 

uttryckligen framgår varför registret inte räcker.  

c. Vårdprogram Ventrikel-esophagus. Synpunkter på detta skickas till CJ för sammanställning och 

remisssvar senast e maj 

5. KUB (BT) 

Fakultetssammansättning förändras genom att Claes Jönson avgår och Per Björklund tillträder.   

6. Bakjoursutbildning (SM).  

Inget att rapportera. 

7. Ekonomi (TG)  

Drygt 100 tkr har inkommit från Kirurgveckan Göteborg och Ethicon (Johnson and Johnson) 

sponsrar SFÖAKs forskarpris.  

8. Policyfrågor 

Annonsering på hemsidan diskuterades. Styrelsen anser att SFÖAK ska följa de policyregler som 

gäller för Svenska läkaresällskapet.  

9. Övrigt 

Frågan om att SFÖAK ska stå bakom en bok i akut kirurgi diskuterades. Styrelsen finner att frågan 

är lokal och inte en sak för SFÖAK på nationell nivå.   

10. Månadens lästips  

Maj RS, juni TG, aug CS.  

11. Nästa möte  

Telefonmöte måndag 28/5 kl 16.30  

12. Mötet avslutades  

   

Vid protokollet   Justeras 

Ralf Segersvärd   Ingmar Näslund 

Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 


