Minnesanteckningar från SFÖAKs styrelsemöte 4-5/11,
Läkarsällskapet, Stockholm
Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Magnus Sundbom (MS), Bobby Tingstedt
(BT), Eva Szabo (ES), Cecilia Strömberg (CS), Ellen Andersson (EA), Magnus
Nilsson (MN).

1. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar gicks igenom utan några ytterligare kommentarer.
2. Planering inför kirurgveckan.
MS redovisade synpunkter från app-enkäten angående SFÖAKs aktiviteter i Karlstad. Överlag bra
betyg (4,17-5,76 av 6 möjliga) men mycket få svarande (<10 personer ang fria föredrag och 3-36 ang
SOTA och symposierna).
Vid stora programkommitténs möte tilldelades SFÖAK 9 slots i Örebro, vilket liknar fördelningen vid
tidigare år. Vid ovanstående möte föreslog MS två samsymposium, ett med SIKT ang
gallstensproblematik efter GBP och andra tillstånd med förändrad anatomi samt ett kring urakuta
buktillstånd (perforationer, AAA, tarmischemi mm) med SVSS och SFKRK. En SOTA föreläsning ang
obesitas efterfrågades samt 1-2 KIRUB-luncher (behandling av svår pancreatit och palliativa ingrepp
vid höga stopp).
Styrelsens ambition är att förnya upplägget av SFÖAKs programpunkter genom att öka samverkan
med andra internationella ÖAK-föreningar (i Skandinavien och AUGIS i första hand) samt förbättra
möjligheten till posterpresentationer, öka engagemanget under symposier (t.ex. med hjälp av
mentometerfrågor) och förändra SFÖAK-middagens upplägg. Efter att MS gått igenom ett stort antal
tänkbara ämnen enades vi om följande preliminära förslag:
Måndag (3): FFx2 + Obesitassymposium (långtidseffekter, opererar vi rätt pat mm, ansvarig: ES)
Tisdag (5):

FF + Galla (ansv: EA, CJ) + ERAS (ansv: MN, BT) + Hiatusproblem (ansv: MS)
Årsmöte efter 3-4 parallella posterprogram

Onsdag (1):

Ablation (ansv: CS)

MS kontaktar lokala arr-kommittén och ber om namn på 6-7 comoderatorer (FF x3 samt 3-4 poster)
ST-luncher: Behandling av svår pancreatit och palliativa ingrepp. ES tillfrågar Hampus Klockhoff
och/eller John Blomberg
Abstrakt skall skickas in mellan 1-22/3. I abstraktkommitteen måste fyllnadsval för MS ske. MS
skickar ut förnyad intresseförfrågan till medlemmarna.

ES föreslår att SFÖAK-middagen hålls på Länsmuseet. BT undersöker möjligheten till underhållning
under middagen.
3. SFÖAK-dagen 2015
SFÖAK-dagen sker 17/4 kl 10.00-15.00 på City Konferens med samling för kaffe from kl 09.30. Dagen
kommer att behandla handläggning av komplikationer vid högvolymsingrepp. Preliminärt program:
Akuta skador vid gallkirurgi (ansv: CS, BT): gallkirurgi, endoskopisk hantering och kirurgisk
rekontruktion. Drygt 1h.
Hantering av blödningskomplikationer (ansv: ES, MN): interventionell radiologi, operativa aspekter,
masstransfusion, nya antikoagulantia, slutkonklusion. 2h
Långtidskomplikationer efter obesitaskirurgi (ansv. EA, MS): ”Varför gör det ont i magen?” (SOTA-lik
föreläsning). Knappt 1h.
CJ skickar in en annons till nästa nummer av Svensk Kirurgi samt lägger upp info på hemsidan.
4. Hemsidan
Hemsidan är bra, men behöver uppdateras ytterligare. Olles skulle kunna skriva egna artiklar t.ex.
ang SFÖAK-dagen till Svensk Kirurgi. Då hans engagemang i SFÖAK och hemsidan behöver diskuteras,
kallas Olle till nästa fysiska styrelsemöte 16/4. BT återgår som webansvarig och mottar gärna tips på
kommande möte och andra aktiviteter.
Alla skickar in 2 st ÖAK-bilder till Olle, så att utseendet på hemsidan kan förnyas kontinuerligt.
5. Rapport resp ansvarsområde
Kvalitetsregister (BT): Registren inom SFÖAK är i full verksamhet, men lever i viss mån sina egna liv,
delvis under RCC, men utan styrelsens möjlighet till påverkan. Stadgarna måste uppdateras angående
tillsättning och fördelning av platser i registrens styrgrupper. SFÖAK bör fortsatt ha en egen
styrelsepost i alla de maligna registren.
CJ och BT tar fram förslag på uppdaterade stadgar till Årsmötet
Utbildning (EA): KUB-kurser drivs i Linköping, Stockholm, Uppsala samt nu även gemensamt av
Kalmar/Karlskrona/Växjö. Detta ger 100 platser/år. Fall på samtliga orter, utom Uppsala som har
genomgående mentometerfrågor. Totalt sett strålande kurskritik. KUB-fakulteten är mycket
välfungerande. SK-kursen i Lund ställs in pga. för få anmälda. Framtida utbildning kan komma att ges
enligt KUB-konceptet, möjligen med extra gris-lab i anslutning.
EA skriver en artikel ang KUB till Svensk Kirurgi samt kontrollerar vem som skall betala reseersättning
till KUB-fakulteten.
Utbildning (CS): Få anmälda till Bakjourskursen i Göteborg/Lund , varför den kan komma att ställas
in. Vi behöver öka medvetenheten kring SKFs bakjoursackreditering på landets kirurgkliniker och
kanske marknadsföra kurserna bättre. CS kontaktar Marcus Sundén och Peter Elbe i
Utbildningskommittén.

Internationellt (MN): Vi kommer att verka för ökad samverkan, inte bara mellan ÖAK-styrelser, utan
även medlemmarna. MN åter sig att förmedla kontakt mellan individer och internationella kliniker
för studiebesök och längre tids arbete. Två stipendier inrättas, ett internationellt (10 000 kr) och ett
för nationella studiebesök (5 000 kr).
Kassörens rapport (EA): Antalet betalande medlemmar ökar. Inget beslut angående ersättning från
kirurgveckan i Uppsala då Congrex konkurs pågår. Sedvanliga sponsringsintäkter har inte inkommit,
EA undersöker, men betryggande buffert finns. Vi kommer att uppmana till medlemskap i kommande
annonsering av SFÖAK-aktiviteter.
Vetenskap (MS): Se ovan
Övriga frågor: MS diskuterade spridning av ”Uppsala-snurran”, en efterutbildning av subspecialister
inom ÖAK med 3 träffar per år som snart pågått i tre år inom Uppsala/Örebro-regionen. MS önskade
SFÖAKs stöd och kommer att ha vidare diskussioner med CS.
Inrättandet av visceralkirurgi för att möta kommande behov utanför regionsjukhusen kommer inte
vidare. CJ tar frågan vidare till moderföreningen, vilket är nödvändigt då problemet kräver samarbete
med de andra delföreningarna.
Möjlighet till europeisk ackreditering inom esofagus/ventrikel (exklusive obesitaskirurgi) kommer att
finnas i samband med mötet 5-7/11 2015. HPB är på gång, men för att kontrollera den nuvarande
europeiska ackrediteringen erbjuder SFÖAK att betala skrivningsavgiften för 1-2 pilotpersoner, t.ex.
från Lund eller Karolinska, Huddinge.
Stadgar skall tas fram angående möjligheten att utse hedersmedlemmar inom SFÖAK.
6. Kommande möten:
Telefonmöten kl 19.00: 2/12, 12/1, 10/2, 18/3
Fysiskt möte kl 09.30 den 16/4 (dagen före SFÖAK-dagen)

Vid protokollet,

Magnus Sundbom

Justeras,

Claes Jönsson, ordf

