Minnesanteckningar från SFÖAKs telefonmöte 24/10 2016
Närvarande: Fredrik Lindberg (FL), Erik Johnsson (EJ), Magnus Nilsson (MN), Christian
Sturesson (CS), Magnus Sundbom (MS), Eva Szabo (ES). Frånvarande: Ellen Nilsson

1. Genomgång av senaste protokollet
Senaste protokollet gicks igenom utan särskilda kommentarer.

2. SFÖAK-dagen
Annons inskickad till Svensk Kirurgi och Gastrokuriren. Alla föreläsare klara: Fredrik Swahn,
Martin Delle och Michael Wagner, liksom de från styrelsen
Kontakt med ytterligare sponsrande företag måste tas av alla!

3. Kirurgveckan
Tyvärr kan ingen av styrelsemedlemmarna delta i det kommande mötet i Stora
programkommittén, då det med kort varsel flyttades fram en vecka. MS har inte heller fått
något preliminärt förslag på fördelning av tid för de olika delföreningarna.
Symposieansvariga redogjorde för sitt upplägg inom: Förändringar i fysiologin efter ÖAKkirurgi (EJ, ES), Palliativa möjligheter (MN, MS), Handläggning av cholecystit (FL), Acute
pancreatitis - etiology to necrosis (CS).
MS mailar vårt förslag till 4 symposier, 3 fria föredrag och posterpresentationer kombinerat
med Årsmötet, dvs. totalt 8 slotar till Robert. Liksom våra förslag till samsymposier: Synkron
lever- och tarmtumör (SFKRK) och GIST (SFEK), som dock inte ryms inom vårt program.

4. Ansvarsområden
Ekonomi (ES): Ersättning från senaste kirurgveckan ej klar.
Efterutbildning (FL): FL deltar som observatör vid kommande bakjourskurs i Örebro. Möte
11/11 för diskussion angående nationell fakultet för bakjourskursen.
Hemsidan (CS): Uppdaterad kongresskalender.
Kval register (EJ): Debattartikel angående ersättning från huvudmännen för att kunna driva
registren är på gång.
Vetenskap (MS): Vetenskapliga kommittén är uppdaterad, Cecilia Engström och Oscar
Hemmingson ersätter Sara Regnér och Mats Lindblad.

Olle önskar fortfarande få in allehanda kirurgiska bilder för publicering på hemsidan.

5. Remisser
Vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer har besvarats. Vi kommer inte att
besvara behandling av samhällsförvärvade infektioner, utan lämnar detta till
moderföreningen.

6. Månadsbreven
Plan för kommande månadsbrev: nov MS och dec MN.

7. Kommande möten
Telefonmöte kl 19: 21/11, 19/12, 16/1 och 27/2.
Fysiskt möte 16/3 kl 09:30.

8. Adjungering av ny styrelsemedlem
Valberedningen meddelar att de förslår adjungering av Anna Nordenström Dalén, Sundsvall.
Styrelsen i detta instämmer och önskar Anna välkommen. Vi tackar också Ellen för hennes
inhopp under hösten.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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