
 

Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse Mötesdatum: Telefonmöte 4/12 2013 kl 17.00  

Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Ralf Segersvärd (RS), Ellen Andersson (EA), Thomas Gasslander (TG), 

Bobby Tingstedt (BT), Cecilia Strömberg (CS) och Eva Szabo (ES) 

 

1. Föregående protokoll genomgicks utan synpunkter.  

2. SFÖAK-dagen(BT) 

 Genomgång av planerat program där det saknas svar från NREV och leverregistret 

avseende föreläsare. BT kontaktar Jan Johansson (NREV) och CJ kontaktar Magnus 

Rizell för svar. Annons planeras att skickas ut så fort det är klart med föreläsare. 

Anmälan är mail till TG samt inbetalning av 100 kronor till SFÖAK. 

3. Kirurgveckan 2014 

 Abstractscoring (RS). Formuläret för anmälan till deltagande i abstractkommittén 

godkännes. Dead-line för anmälan 31/1 2014. Till mallen för scoring läggs till att 

experimentella studier ger 2 p. 

 Program/samsymposier. RS och CJ rapporterade från stora programkommitténs möte. 

Inga intäkter från kirurgveckan i Uppsala till delföreningarna på grund av Congrex 

konkurs. Önskemål finns från arrangör om att flytta Ihreföreläsningen till fm. 

Beslutas att se över detta men eventuellt måste vi behålla tiden för 

Ihreföreläsningen så att den ligger i anslutning till årsmötet. Claudio Bassi bjuds in 

som Ihreföreläsare. 

 Genomgång av planerade symposier och beslut om teman enligt nedan: 

Onsdag:  Robotkirurgi (SIKT, Endokrin, KR,  SFÖAK, RS)  

Levermetastaskirurgi (KR+SFÖAK,CS) 

Torsdag: Tidig upptäckt/behandling av esofagus/ventrikelcancer (SFÖAK, ES) där 

det beslutas att bjuda in Jacques Bergman, Amsterdam som föreläsare. 

Läckage i samband med obesitaskirurgi (SFOK+SFÖAK, EA) 

4. Nationellt vårdprogram – gallsten 

 SBU planerar att 2014 starta genomgång av gallstensjukdom.  Vi avvaktar start av 

vårdprogramsarbetet tills SBU arbetar med frågan. 

5. Representanter till NREV samt leverregistret 

 NREV. Önskemål att Bengt Wallner övertar Torbjörn Myrnäs ordinarie styrelseplats 

och att Torbjörn Myrnäs istället blir suppleant. Bifalles. 

 Leverregistret. Jörgen Wenner planerar avgå och styrelsen beslutar att Malin Sternby 

Eilard ersätter honom. 



6. Rapport från arbetsområden: 

 Kvalitetsregister/vårdprogram (BT). Telefonmöte planeras, troligtvis i februari, med 

representanter ifrån kvalitetsregistrens styrgrupper inför framtida möte med 

styrgruppsrepresentanter och SKL avseende SFÖAKs roll i kvalitetsregistren. 

 Ekonomi (TG). 121000 kronor kommer SFÖAK tillgodo efter kirurgveckan i Linköping. 

Takeda har accepterat att fortsatt sponsra middag i samband med årsmötet. Inväntar 

fortfarande svar ifrån Johnson&Johnson.  

 KUB (EA). Önskemål om att Christian Stureson ersätts av Caroline Williamsson. Bifalles. 

Gudrun Lukas avgår och ny representant sökes. TG ska eftersöka kandidat. Fortsatt 

problem med representant ifrån VG regionen som inte kommer till möten. CJ 

kontaktar Anders Hyltander för byte av representant. 

 Bakjoursutbildning (CS). Rapporterade ifrån bakjourskursen som i november 

genomfördes i Göteborg. Kursen var mycket uppskattad av både CS och 

kursdeltagarna. CS kommer att närvara på även nästa bakjourskurs som går av 

stapeln v 5 Örebro för att kunna jämföra koncepten.  

7. Inga övriga frågor  

8. Nästa möte 

Telmöte den 13/1 kl17.   

 

Vid protokollet   Justeras  

Eva Szabo    Claes Jönsson  

Styrelseledamot  Ordförande 


