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Protokoll SFÖAK:s styrelsemöte
Mötesdatum: 28 februari-1 mars 2013
Plats: Läkaresällskapet, Stockholm.
Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Thomas Gasslander (TG), Ellen Andersson (EA), Bobby Tingstedt (BT),
Stefan Modin (SM) och Cecilia Strömberg (CS). Anmält förhinder: Ralf Segersvärd.
2013-02-28
1.

Framtidens ÖAK kirurgi.

Två arbetsgrupper tillsattes på workshopen, en för att lägga fram en plan för regionalt samarbete,
utbyte och fortbildning och den andra för att ta fram en utbildningsplan för framtidens
gastrointestinalkirurg. På kirurgveckan finns tid i anslutning till årsmötet (tisdag em,) för rapportering
från arbetsgrupperna. Till den sessionen skall också representanter från moderföreningen, SKL, ST
och kanske politiker inbjudas (CS). Utgångspunkten för arbetsgrupperna bör vara jämlik vård över
landet och jourarbetet.
2.

Kirurgveckan

Deadline för inskickande av abstrakt är 15 mars, efter central sektionsindelning av
programkommitte’n sänds Excelblad för scoring ut till styrelsemedlemmarna. Ralf sammanställer
och prioritering kan beslutas på styrelsemötet den 18 april (se nedan).
Angående programmet har SFÖAK 3x75 min avsatta för fria föredrag. Moderatorer en
styrelsemedlem och en lokal representant på varje session.
En postersession med fyra parallella presentationer, moderatorer enligt ovan
Samsymposium med SIKT om choledochussten, SM frågar Fredrik Swahn om deltagande
Obesitassymposium pro/con sleeveresektion EA kontaktar Paulina Salminen (Åbo)
Tumörsymposium: BT har varit i kontakt med Johan Westerdahl . John Blomberg ska tillfrågas (CS)
och då även portatrombos ingår ska en koagulationsexpert tillfrågas om deltagande (BT)
Tumörpatologi RS har varit i kontakt med Caroline Verbeke
2013-03-01
3.

Rapporter från respektive ansvarsområde
a.

KUB (EA):
Vårens KUB-kurser klara. Datum ännu ej fastställda för höstens kurser. KUB-kurserna
välfungerande schema Stockholm-Linköping och Uppsala men mindre välfungerande LundGöteborg (Göteborg och Lund har dock var sin fungerande IPULS-kurs/år). Kalmar håller sin
första KUB-kurs nu i vår. KUB-kurser saknas således fn i Göteborg och Umeå men önskvärt
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att kurser ordnas i västra Götaland och norra delen av landet. Kontakt med i första hand
representant i Vä Götaland föreslås. Kösituationen till kurserna acceptabel, behovet
uppskattat till ca 100-120 platser/år. Ca 3 års kirurgi krävs fn för att få plats.
SK-projekt inom ramen för SK-utbildningen efterfrågas. Sedan tidigare beslut ska
Stockholm/Huddinge bidra med två projekt, Linköping och Lund med ett vardera. Titlarna
ska läggas upp på SFÖAKs hemsida med dead-line 2013-03-14, före SK-kursen i medicinsk
vetenskap och kvalitetsarbete för kirurger, som hålls 15-16/3. KUB-falkulteten har nästa
planerade tel.möte 2013-03-05.
b.

Bakjoursutbildningen (SM)
Arbetet med bakjoursfakulteten går trögt. I fakulteten finns fn John Blomberg (Stockholm),
Anders Hyltander (Göteborg), Karsten Offenbartel (Eksjö) och Anders Winbladh (Linköping).
Anders W:s deltagande framöver oklart, han kommer att kontaktas av Stefan för besked,
möjligen kommer ersättare att behövas. Stefan kontaktar också Jenny Rydstedt (Lund) med
förfrågan om deltagande i gruppen. Angående arbetet i fakulteten kommer Stefan att
kontakta SfKRKs bakjoursfakultet för att höra hur den är uppbyggd och arbetar.
Det har framkommit relativt stora skillnader i upplägg mellan bakjourskurserna StockholmLinköping-Örebro och Göteborg-Lund där de förra är mer case-baserade medan de senare
mer baserade på traditionella föreläsningar. För att göra kurserna mer lika i upplägg och
innehåll föreslår mötet i första hand en rotation av föreläsare mellan orterna. Case-baserad
metodik rekommenderas som grund.
Diskussion fördes kort kring möjlighet att också starta bakjourskurs utgående från UppsalaUmeå.

c.

Register/vårdprogram (BT)
Ett nationellt gallstens-VPG är önskvärt och en fråga om detta har utgått till Gallriks
styrgrupp och SKFs ordförande. Mötet föreslår tydligt att ett sådant arbete mest naturligt
borde utgå från Gallriks styrgrupp. Finansiering torde åtminstone till en del finnas. Det
framkommer att ett regionalt vårdprogramsarbete kring gallstenssjukdomen fn pågår i
västra Götalandsregionen under ledning av Bengt Hallerbäck.
Man har från Gallriks önskat en styrgrupps-suppleant från SFÖAK. Erik Haraldsson (Skövde)
föreslås av mötet. I övrigt är planerade VPG inom SFÖAKs ansvarsområde klara.
Bobby mailar registerhållarna för SFÖAKs register för uppdatering av styrgruppernas
medlemslistor. Även ”Strategi och riktlinjer för registerverksamheten” på SFÖAKs hemsida
ska ses över av Bobby och uppdateras.
Registerstyrgruppsmedlemmarnas mandatperioder diskuterades liksom ev förslag om
återrapportring från registren till SFÖAKs styrelse utan att några beslut i dessa frågor togs.

d.

Ekonomin (TG):
Ekonomin är god med plus-balans för 2012, ffa beroende på överskottet från kirurgveckan i
Göteborg. En rekordvinst från kirurgveckan 2012 kommer att ytterligare förstärka kassan
innevarande år.
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e.

Framtiden (CJ och övriga):
Ett förslag om två utbildningsdagar mot årets slut diskuterades livligt. ”SFÖAK-dagarna”
lanserades som två dagar med State of the Art-föreläsningar inom SFÖAKs olika områden,
baserade på de nu färdiga vårdprogrammen. I detta sammanhang föreslogs också
promotion av de olika kvalitetsregistren med presentation av dessa och vissa data ur dem.
Preliminärt datum 5-6/12 2013, plats Stockholm. Om dagarna faller väl ut diskuterades
detta som en återkommande, årlig aktivitet, förlagd till olika platser i landet. Första dagen
föreslogs som en dag för maligna diagnoser med två personer med anknytning för resp
register/VPG-grupp där varje diagnos belyses med en state of the art-föreläsning som
baseras på aktuellt VPG samt presentation av resp register och registerdata. Dag två
föreslogs som benign dag med belysning av gallstenssjukdomen och obesitas med samma
upplägg som ovan. För att definiera deltagande personer ansvariga för de olika delarna ska
BT kontakta resp registerhållare för att efterhöra intresse och ev ansvariga personer.
BT är program-ansvarig. SFÖAK föreslogs finansiera mötesavgifter och mat under detta.
Kontakt med en eller två sponsorer föreslogs. Vidare diskussion på kommande telefonmöte
då förhoppningsvis resp registergrupper kontaktats.

4. Kommande möten:
26/3 2013 kl 16.30; tel.möte
18/4 2013 kl 17.00; tel.möte
25/4 2013 möte Stockholm Svenska Läkaresällskapet Clara 09.30
25/4 2013 möte SKF styrelse, Stockholm; kl 13.00
13/5 2013 kl 16.30; tel.möte

Protokollförare

Justeras

2013-02-28 Cecilia Strömberg

Claes Jönsson

2012-03-01Thomas Gasslander

