Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse
Mötesdatum: Telefonmöte 5/3 2014 kl 17.00
Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Ralf Segersvärd (RS), Bobby Tingstedt (BT),
Thomas Gasslander (TG), Cecilia Strömberg (CS), Ellen Andersson (EA).
Frånvarande: Eva Szabo (ES)
1. Föregående protokoll - inga kommentarer
2. SFÖAK-dagen 25/4 – lägesrapport (BT)
Lokaler är bokat, annonsering gjord och anmälningar har börjat komma in. Deadline för
anmälan 9/4. Moderatorer utses: CS lever, BT pankreas, ES esofagus, CJ obesitas och
gallsten.
3. Kirurgveckan - lägesrapport (RS)
Ang abstrakthanteringen ska RS diskutera detta med repr. för kirurgveckans
webapplikation. Selektionskommittén kommer att informeras om
abstraktscoringprocessen så snart ovan är klart. Ang metastassymposiet på onsdag är det
lite oklart hur engagemanget från kolorektalföreningen ska se ut. Det är önskvärt med
delaktighet. Cecilia kontaktar Per Nilsson. Planeringen av läckagesymposiet flyter på.
Stora programkommittén har telefonmöte 25/3 där RS deltar.
4. Representant från SFÖAK till möte på SBU 4/4 angående Gallstenvårdprogram
Claes har haft ett initialt möte med Agneta Montgomery och Magnus Kjellman
tillsammans med Jan Adolfsson från SBU. Lars Enochsson och Claes Jönsson beslutas
representera SFÖAK vid nästa SBU-möte den 4:e april.
5. Inventering SLS engagemang i kvalitetsregistren
Frågan diskuterades och tas upp vid styrelsens fysiska möte i april.
6. Hemsidan - hur förbättra ytterligare?
ES och CJ får mandat att titta över och göra nödvändiga ändringar av hemsidan.
7. Rapport från arbetsområden:
Bakjoursutbildning (CS): Inget nytt. CS återkopplar i mars medlemsbrev. KUB (EA): Den
nya fakulteten är snart på plats. Nästa kurs är Karlskrona vecka 11. Glädjande är en ny
kurs i Umeå v 39. Kvalitetsregister/vårdprogram(BT): Många oklara frågor kring dessa.
Frågan om hur föreningen ska förhållande sig pausas till styrelsens fysiska möte. Ekonomi
(TG): Inget nytt. Medlemsfrågor (ES): 8. Övriga frågor
Claes representerar SFÖAK vid Johan Westerdahls begravning. Styrelsen beslutade att på
hensidan annonsera en utlysning av EAES-fellowships inom minimalinvasiv gastro- och
endokrinkirurgi.
9. Nästa möte: Telefonmöte 3/4 kl 17. Fysiskt möte 24-25/4 i Stockholm med övernattning för
långresande.
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