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Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse  

Mötesdatum: Telefonmöte 3/4 2014 kl 17.00  

Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Ralf Segersvärd (RS), Bobby Tingstedt (BT), 
Cecilia Strömberg (CS), Ellen Andersson (EA).  

Frånvarande: Eva Szabo (ES), Thomas Gasslander (TG). 

 

1. Föregående protokoll – genomgicks.  EAES-fellowships inom minimalinvasiv gastro- och 

endokrinkirurgi måste upp på hemsidan. BT kollar med Olle.   

2. Kirurgveckan - lägerrapport (RS) 

x Stora programkommittén hade telefonmöte 25/3. Programmet börjar ta form och 

lokaltilldelningen är tillfredsställande. Joen Ståhlbröst, Karlstad tar ST-luncherna måndag 

+ fredag och Stephan Axer, Torsby modererar SOTAn på måndag. Senast den 30/4 ska 

titel på symposium, moderatorer samt foto + kort beskrivning av inbjudna föreläsare vara 

klart (Marco Del Chiaro föreslogs skriva en sådan för årets Ihre-föreläsare Claudio Bassi). 

För att hinna med dessa saker beslutades att detta ska vara klart och spikas i samband 

med styrelsens fysiska möte den 24/4. Inalles har 65 abstrakt skickats in och 

bedömningen har påbörjats av abstraktkommittén. Dock har det fallerat så att även 

detta år sker bedömningen oblindat. Det har också varit en del tekniska trassel som dock 

löst efterhand.  

x Styrelsen diskuterade onsdagens metastasymposium där kolorektalföreningen har 

aviserat att man inte är intresserade av ett samarrangemang. Styrelsen beslöt därför att 

ändra inriktningen till att avhandla levermetastaskirurgi av olika tumörformer (CS) 

3. SFÖAK-dagen den 25/4 (BT)  

x Idag är 39 personer är anmälda vilket inklusive föreläsare och styrelsen innebär fler än 50 

deltagare. Alla uppmanas göra reklam för denna dag.  Styrelsen diskuterade eventuell 

industriell sponsring men beslutade att avstå sådan denna gång.   

4. Inför möte på SBU 4/4 angående ett nationellt kunskapsunderlag vad gäller gallsten 

x Claes och Lars Enochsson ska tillsammans med representanter för SKF och SIKT till SBU 

för diskussion om det fortsatta arbetet. De preliminära förslagen är att särskilt belysa är: 

timing av operation vid akut kolecystit, behandling av koledochussten samt frågan om 

peroperativ kolangiografi.       

5. Rapport från arbetsområden: 

x Bakjoursutbildning (CS): V.g. se mars medlemsbrev. KUB (EA): Nästa möte i fakulteten är 

nästa fredag då sammansättningen och ansvarsområden ska omdefinieras. 

Kvalitetsregister/vårdprogram (BT): Inget nytt. Ekonomi (TG): - Medlemsfrågor (ES): -   

6. SFÖAKs forskarpris behöver annonseras och BT ser till att detta kommer ut på hemsidan i samt 

skickas ut till medlemmarna i samband med nästa månadsbrev.     

7. Övriga frågor - inga. 

8. Nästa möte: Fysiskt möte 24-25/4 i Stockholm med övernattning för långresande. Möte börjar 

9.30 på Läkarsällskapet.    

 

Vid protokollet   Justeras  

Ralf Segersvärd   Claes Jönsson  

Vetenskaplig sekreterare  Ordförande 


