
Minnesanteckningar från SFÖAKs styrelsemöte 16/4 2015, 

Läkarsällskapet 

Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Ellen Andersson (EA), Magnus Nilsson (MN), Christian 
Sturesson (ChS), Cecilia Strömberg (CeS), Magnus Sundbom (MS), Eva Szabo (ES) 
 
 
1. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar gicks igenom. Rikssjukvårdsnomineringar (punkt 4), 

gemensamt förslag till rikssjukvårdsnomineringar är inskickat. Vetenskapligt arbete under ST 

(punkt 5) 3-4 arbeten har inkommit men fler efterfråga i annons i senaste numret av Svensk 

Kirurgi. Då bedömningsmall saknas har MS kontaktat Kirub och KKF. Övriga frågor (punkt 8) 

förslag från SOReg angående ny styrgrupp. ES kontaktar Ingemar Näslund. 

 

2. Planering inför Kirurgveckan 2015 

Abstrakt: Nytt rekord i antal abstrakt, både till Kirurgveckan i stort (310 st) och till SFÖAK (92 

st, dvs. 30 % av totala antalet abstrakt). Generellt höll årets SFÖAK-abstrakt mycket hög 

kvalitet. MS redovisade resultatet av Vetenskapliga kommitteens granskning, varefter de 24 

högst rankade valdes ut för oral presentation. Resterande accepteras som 

posterpresentationer. Styrelsen var enig om att SFÖAK behöver mer tid under kommande 

kirurgveckor, så att föreningens medlemmar inte missgynnas när det gäller att få presentera 

sin högklassiga forskning. CJ och MS påtalar detta i lämpliga fora.  

Symposier:  Måndag: kl 10.30 Fria föredrag Lever/galla, moderatorer CJ+Erik Stenberg 
Kl 13.00 Fria föredrag Esofagusventrikel/pancreas, mod MN+Eva Szabo 
Kl 15.00 ”Obesitaskirurgi-utmaningar i patientselektion”, mod ES+Mikael Wirén 
 
Tisdag: kl 08.00 Fria föredrag Obesitas, moderatorer MS+ Mustafa Raoof 

Kl 10.30 ”Gallvägsintervention efter gastric bypass”, mod EA, Per Björklund 

Kl 13.00 ”Snabb återhämtning efter ÖAK-kirurgi”, mod ChS+Hampus Klockhoff 
Kl 15.00 ”Hiatuskirurgi-2015”, Giovanni Zaninotto, mod MN+LG Larsson 

Kl 16.30 Posterföredrag efterföljt av Årsmöte kl 17.30  
Lokala mod: Erik Stenberg/Mustafa Raoof/Mattias Egberth 

 
 Onsdag: kl 08.00 ”Nu bränns det”, moderatorer CeS+Ingemar Bolin 

 
MN kontaktar Zaninotto angående reseönskemål och ordnar senast 1/6 en kort presentation 

samt bild till programmet. ChS kontaktar Bobby T och representant från Peri-op angående 

föreläsare mm till samsymposiet ”Snabb återhämtning efter ÖAK-kirurgi”. 

 

Middag: Middag på Slottet kl 19.00. Menyn slogs fast efter presentation av ES. Underhållare 
klar. ES stämmer av med sponsor. 



 
3. Rapport angående våra respektive ansvarsområden 

KUB: Kursverksamheten välfungerande. Efterutbildning: Ann Catrin Moberg övertar 

moderföreningens samordningsansvar. Central antagning och nationell fakultet diskuteras. 

Kassör: Ekonomi god. Internationellt: UEMS kommer att starta en Division of Esophageal-, 

cardiac- and stomach (ECS). Möjlighet till ackreditering under ESDE-mötet i Stockholm, 

skrivning 4/11. MN uppdaterar hemsidan och uppmanar föreningens medlemmar att delta. 

 

4. Forskarpriset och resestipendier 

Sista dag för att ansöka om forskarpriset är sista maj. ES skickar ut mail till medlemmarna. 

Deadline för resestipendier är 1/5. För närvarande 2 sökande till det internationella och 

ingen till det nationella stipendiet. Uppmana gärna kollegor som är med i SFÖAK att söka. 

 

5. Övriga frågor 

Stadgar för våra kvalitetsregister skall ses över. ChS inventerar frågan. 

Månadsbrevet skrivs av CeS. CJ författar sedan sitt och terminens sista. 

 

6. Planering av våren samt verksamhetsberättelsen 

Telefonmöte 19/5, 17/6 och 19/8. 

Alla styrelsemedlemmar sammanfattar årets händelser inom sitt eget verksamhetsområde 

till den kommande verksamhetsberättelsen. CJ skickar ut förra årets verksamhetsberättelse. 

 

7. Lunch och efterföljande möte med moderföreningen 

Efter ett förlängt förmiddagsmöte och en kort lunch hastade styrelsen vidare till 

moderföreningens möte. 

8. Nästa möte 

Telefonmöte 19/5 

 

Magnus Sundbom 
Vetenskaplig sekreterare 


