Arbetsanteckningar från SFÖAKs tele-möte 21/11

Närvarande: Anna Dalén (AD), Fredrik Lindberg (FL), Erik Johnsson (EJ), Magnus Nilsson
(MN), Christian Sturesson (CS), Magnus Sundbom (MS). Frånvarande: Eva Szabo (ES).

1. Genomgång av senaste protokollet
Senaste protokollet gicks igenom utan särskilda kommentarer. Ordföranden hälsade Anna
Dalén välkommen.

2. SFÖAK-dagen
Föreläsare klara. För att optimera logistiken av SFÖAK-dagen utsågs FL till mötessamordnare.
FL kontrollerar resultatet av övriga styrelsemedlemmars insatser ang företagssponsring,
samt att annonserna skickats in (Svensk Kirurgi, Gastrokuriren samt SEGP).

3. Kirurgveckan
Vi har tilldelats 8 slots, vilket stämmer väl med vår planering (4 symposier, 3 fria föredrag
och Årsmöte med poster).
Symposier: Förändringar i fysiologin efter ÖAK-kirurgi (EJ, ES), Palliativa möjligheter (MN,
MS), Handläggning av cholecystit (FL), Acute pancreatitis - etiology to necrosis (CS).
Nytt förslag till samsymposium har inkommit från SIKT: Gallgångskador med undertemat
nollvision. Vi ställer oss positiva till detta, men tycker av logistiska skäl att det formellt bör
vara ett SIKT-symposium.
MS arbetar vidare med ett schemaförslag, AD ansvarar för kontakten med SIKT kring
gallgångskador, EJ kontrollerar lämplig plattform till videomötet 26/4 angående beslut av
inkomna abstrakt.

4. Ansvarsområden
ST-utbildning (AD): Ansvaret övertas av AD, som haft kontakt med Ellen Andersson.
Efterutbildning (FL): Bakjoursfakulteten har haft sitt första möte, minnesanteckningar har
skickats ut separat. FL redogjorde för kunskapsinnehållet och förslag att kursen roterar
mellan ytterligare orter. Nästa möte 31/3.
Hemsidan (CS): Hemsidan är uppdaterad.
Ekonomi (ES): Deltog ej.

Register (EJ): Inget att rapportera.
Vetenskap (MS): Se ovan angående Kirurgveckan 2017.

5. Månadsbreven
Plan för kommande månadsbrev: dec MN, jan CS, feb FL, mars ES, april AD, maj Ej och juni
MS.

6. Kommande möten
Telefonmöte kl 19: 19/12, 16/1, 27/2, 15/5 och 12/6.
Fysiskt möte i Stockholm 16/3 kl 09:30.
Videomöte onsdag 26/4 kl 15:00 (OBS: dag och tid!).

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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