Minnesanteckningar: Möte i SFÖAKs styrelse
Mötesdatum: 17-18/10 2013 kl. 10-15. Plats: Svenska läkaresällskapet
Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Ralf Segersvärd (RS), Ellen Andersson (EA), Eva Szabo (ES), Cecilia
Strömberg (CS), Bobby Tingstedt (BT), Thomas Gasslander (TG).
1. Föregående protokoll genomgicks utan synpunkter (CJ)
2. Kirurgveckan (RS): Framtiden är temat – från politik till innovationer. Onsdag är framförallt
samverkansdag. Ett papperslöst koncept kommer det att bli. Man har studerat programvaran
”Appinmed” som provkördes skarpt på ortopedveckan. Utöver programboken kommer det
att finnas livestreaming, chat, kommentera och mentometerfunktion, enkäter samt
abstrakthantering, kongressanmälan mm.
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b.

c.

d.
e.
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SFÖAK har 9 slotar, dvs. som i Uppsala: 2 onsdag (samverkan – se b), 4 torsdag, 3 på
fredag. Postervandring (torsdag slot 1) med moderatorer från styrelsen + en lokal
representant. Från styrelsen: Pankreas: RS; Levergalla: CS; Obesitas: CJ; Esofagusventrikel: ES. Årsmöte i anslutning till den sista sessionen torsdag som föreslås bli Ihreföreläsningen. Tre sessioner fria föredrag på fredag (moderatorer TG, BT, EA + lokal
representant).
Två egna symposier på torsdag:
1) ”Gall/Choledochussten efter GBP – hur stor är/blir problemet, hur
förebygger och hanterar vi detta?” EA tar bollen. Mickael W kontaktas.
Obesitasföreningen/SIKT?
2) ”Framtida metoder för tidig upptäckt och behandling av sjukdomar inom
Esofagus -ventrikel” ES tar bollen. Magnus Nilsson kontaktas. BT hjälper till
med praktiska tips.
3) Ihreföreläsning torsdag em med pankreastema då detta inte varit på länge
(CJ). Pisters (USA) är ett föreslag. Annan? Styrlesn ska inkomma med nya
förslag till nästa möte.
Samverkanssymposier: Onsdag morgon med SIKT, Endokrin och kolorektalföreningen Robotassisterad minimalinvasiv kirurg (dvs utanför prostata och gyn) (RS). Onsdag em.
med kolorektalföreningen ang. metastaskirurgi vid CRC i syfte för att uppdatera
medlemmarna avseende lever- och lungmetastaser (CS – ev. bjuda in föreläsare från
utlandet). Kärl kommer att ha en session ang. ”den moderna operationssalen” onsdag
eftermiddag (bollen är deras).
Banketten blir på torsdag! Styrelsen beslöt att SFÖAK middagen då av nödvändighet blir
onsdag kväll efter CRC symposiet (TG/CS).
Vill vi använda mentometer på någon session? Var och en tänker på detta.
Salstilldelningen diskuterades och SFÖAK får en 300 sal på torsdag och en 200 sal på
fredag. Spikas i januari efter möte på plats i Karlstad.
SOTA- förslag som berör SFÖAK: Komplikationer efter obesitaskirurgi. (Mikael Ekelund
tillfrågas av BT) och den katastrofala gallan (Umeå /Uppsala – igen).
ST-luncher SFÖAK (måndag och fredag). KIRUB önskemål: Övre GI-blödning. Person från
arrangörskliniken får engageras.

i.
j.

Förslag BJS-föreläsare: Galwande bl.a. författare till boken ”Complications” var det förslag
som styrelsen tyckte verkade
Annons på hemsidan för abstraktsselektionskommittén ska mailas till styrelsen till nästa
möte (RS).

3. Internationella åren 2013-14
a. Diskussion kring en inventering av medlemmarnas internationella kontakter,
samarbeten och studier samt om man besökt en utländsk enhet.
b. Stipendier för att promota utlandsvistelse diskuterades. Ex ett stipendium/år som
roterar mellan pankreas, lever-galla, esofagus-ventrikel respektive obesitas. Frågan
avseende innehåll och ekonomi utreds mer av CJ och RS.
c. Till internationell representant i styrelsen valdes RS
4. Rapport ”Visceralkirurgi” (CJ)
Kolorektalföreningens styrelse inkommit med ett svar på frågan kring SFÖAK idé om
visceralkirurger. Man anser där att föreningarna bör jobba för en akutläkarspecialitet och
färre utbudspunkter för akut kirurgi. Frågan om ”visceral kirurgi” kunde man dock inte stödja
i nuläget.
5. Rapport från ansvarsområden.
a. Bakjourskurs (CS): Ett gemensamt curriculum för kurserna i Göteborg/Lund resp.
Stockholm/Linköping/Örebro tas fram. CS kontaktar Stefan Modin och
sammanställer sedan programmen. Markus Sunden efterträder Carsten Offenbartl
som ansvarig för bakjoursskolan.
b. Register (BT): SFÖAKs representanter i de olika registren sitter på tre år med möjlighet
till omval. BT inventerar aktuellt läge och sammankallar till möte (där också CJ deltar)
med registerhållarna. Önskvärt med återkoppling från SFÖAK-representanterna till
styrelsen två gånger per år, information läggs sedan ut på hemsidan.
c. KUB (EA) har kallat KUBfakulteten till möte 11 april för att uppdatera kursmaterialet.
F.n. läggs datum för kurserna ut ganska sent sannolikt beroende på att budgeten
måste vara klar och godkänd innan. SFÖAK kommer att lägga ut preliminära datum
på hemsidan för att underlätta planeringen för kursdeltagarna. En icke-obligatorisk
KUB-kurs i endoskopi har skapats. Efter diskussion utsåg styrelsen Lars Enochsson till
representant i denna fakultet. Övriga kandidater diskuterades. EA kontaktar
vederbörande och återkopplar till styrelsen.
d. Ekonomi-budget (TG): Det ekonomiska läget är gott. Avtalet med Takeda avseende
SFÖAKs årsmöte och middag samt inbjudna gästföreläsare diskuterades. Det är oklart
hur Congrex konkurs påverkar föreningen ekonomiskt men vi kalkylerar med ett
nollresultat
e. Medlemskontakter (ES): Beslutas att pausar lästipsen tills vidare Istället föreslås

nyhetsbrev, varannan månad ordförande och varannan månad en styrelseledamot.
Den nya hemsidan är ”under construction”. Innehållet behöver utvecklas och förnyas
och ES jobbar vidare med detta i samråd med CJ. Diskussion avseende ackreditering.
ES tar fram information från den europeiska organisationen UEMS till nästa
telefonmöte
6. SFÖAK-dagar diskuterades och planerades till fredagen den 25/4 2014. Utifrån våra fem
register föreslogs ett upplägg med SOTA-föreläsningar utgående från vårdprogram med
efterföljande diskussion. BT snickrar på ett program och CS inventerar lokalfrågan men plats i
Stockholm centralt. CJ efterhör intresset hos RCC för ett eventuellt samarrangemang.
7. Styrelsen deltog vid SKFs verksamhetschefsmöte på eftermiddagen angående framtidens
kirurgi. Mötet innehåll många diskussioner och presentationer om olika möjliga strategier.
8. Övriga ärenden
a. Ny medlem till SoReg´s styrelse då Hans Lönroth avgår. Förslag på Torsten Olbers har
inkommit. Styrelsen biföll detta förslag.
b. Rapport ang. nationella kunskapsunderlag Gallstenssjukdomen. VI inväntar SBUs
beslut kring om detta utifall detta kan drivas vidare därifrån.
c. Annonsering på hemsida och medlemsutskick. Styrelsen ansåg att annonsering ska ske
frikostigt, däremot att massutskick till medlemmarna ska undvikas.
9. Nästa möte är telefonmöte den 7 november kl. 17.00
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