Minnesanteckningar: Telefonmöte i SFÖAKs styrelse
Mötesdatum: Tisdag 10/9 2013 kl. 17:00-18.30
Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Ralf Segersvärd (RS), Ellen Andersson (EA), Eva Szabo (ES),
Cecilia Strömberg (CS), Bobby Tingstedt (BT), Thomas Gasslander (TG)
1. Föregående mötesprotokoll samt årsmötesprotokollet genomgicks utan synpunkter
(CJ).
2. Rapport Kirurgveckan
a. SFÖAK:s program under Kirurgveckan förlöpte som planerat. Symposierna
diskuterades och överlag ansågs de ha varit bra. Posterpresentationerna
stördes delvis av rulltrappor och förbipasserande, men fungerande i övrigt väl.
b. Rapport från möte med stora programkommittén (CJ). Konferensdeltagarna
verkar generellt vara nöjda med programmet, konferensanläggningen och
Uppsala som konferensstad. Inför nästa års Kirurgvecka i Karlstad ska
konferensen göras papperslös och all info istället finnas tillgänglig för
smartphones och läsplattor. Det kommer att finnas relativt gott om lokaler
och SFÖAK kommer att kunna beredas minst lika mycket programutrymme
som i år. Temat kommer att vara ”Framtidens kirurgi” och man önskar att
detta, om möjligt, ska tas i beaktande i programval till symposier. Nästa möte i
Stora programkommittén äger rum 10/10 i Stockholm och inför detta bör
SFÖAK-styrelsen fundera på:
* Eventuella samverkanssymposier med andra delföreningar
* Förslag till BJS-föreläsare
* Ihre-föreläsare
3. Diskussion kring brev från Peter Elbe angående önskemål om SFÖAK-representation i
en kursfakultet med syfte att arrangera en kurs i endoskopi i samarbete med Svensk
gastroenterologisk förening.
Styrelsen gav CJ i uppdrag att kontakta moderföreningens ordförande för att
efterhöra Svensk kirurgisk förenings inställning till en sådan KUB-kurs innan något
beslut fattas. Om SFÖAK ska utse representanter till en kursfakultet bör det vara en
person med anknytning till endoskopi i vår KUB-fakultet samt en representant från
läns/länsdels-kirurgin. Ev beslut i frågan sköts upp till nästa möte.
4. Diskussion kring Ingemar Näslunds mail angående representanter i arbetsgruppen för
nivåstrukturering av esofaguscancerkirurgi. SFÖAK:s styrelse stödjer förslaget att
Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) erbjuds plats i NREV:s styrgrupp som suppleant

och att USÖ och Uppsala framöver alternerar på posten som ordinarie ledamot resp
suppleant.
5. Rapport från resp ansvarsområde.
SFÖAK:s roll i registerverksamheten diskuterades kort och fortsatt diskussion
angående hur aktiva SFÖAK ska vara i denna verksamhet ska ske framöver. Det är
viktigt att SFÖAK har representation i styrgrupperna, men huvudansvaret för
registerverksamheten kan inte ligga hos SFÖAK eller andra ideella föreningar.
Ansvarsområden för styrelsemedlemmarna diskuterades. ES och CS kommer inför
nästa möte att prata ihop sig angående vem som tar ansvar för bakjoursfakulteten, så
att beslut om ansvarområden kan fattas då. BT föreslog att den/de som ansvarar för
postgraduateutbildningen fortsätter fundera på en ÖAK-utbildning för
specialistläkare (”Övre gastro 2.0”).
6. Övriga frågor.

Beslut om att SFÖAK nominerar ”Peroral endoskopisk myotomi” av Bengt Håkanson, Ersta
sjukhus, som kandidat till priset för bästa föredrag inom minimalinvasiv kirurgi, alt. ny teknik
inom gastrokirurgi, där vinnaren får åka till EAES i Paris veckan efter midsommar 2014 och
representera Sverige med sitt föredrag.

Visceral kirurgi. Det förslag som presenterades på symposiet på Kirurgveckan angående
visceral kirurgi ställer sig SFÖAK:s styrelse enhälligt bakom. CJ mailar förslaget till ordförande i
kolorektalföreningen för ev gemensam skrivelse till moderföreningen, som nu får föra
stafettpinnen vidare i den här frågan.

Angående nationellt vårdprogram om gallstenssjukdomen är Gallriks villiga att stå för en del
av kostnaden för att utveckla ett sådant vårdprogram. Man har från Gallriks inkommit med en
förfrågan angående SFÖAK:s inställning till att bidra ekonomiskt. SFÖAK:s styrelse anser att
ansvaret för finansiering av ett sådant vårdprogram bör åligga huvudmännen. SFÖAK kan ej
avsätta medel, men bistår gärna med att utse representanter i en ev arbetsgrupp.

Inval av två nya ledamöter i KUB-fakulteten: David Edholm (Uppsala) efterträder Ann
Langerth, Malin Wickbom (Örebro) efterträder Eva Szabo.

7. Planering av möten under hösten:
Tel-möte månd 7/10 17.00

Tel-möte torsd 7/11 kl 17.00
Tel-möte tisd 4/12 kl 17.00

Möte i Stockholm 17-18/10, mötesstart kl 9.30(17/10), avslut ca kl 15 (18/10).
Under em 17/10 deltar ordf, vetenskaplig sekreterare, ekonomiansvarig och
utbildningsansvariga i möte med moderföreningen. CJ bokar hotellrum på Läkarförbundet och
CS bokar bord för arbetsmiddag på torsdagskvällen.
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