
Protokoll från SFÖAKs styrelsemöte 12/1 2015, telefonmöte

Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Magnus Sundbom (MS), Eva Szabo (ES), Cecilia Strömberg 

(CS), Ellen Andersson (EA), Magnus Nilsson (MN). 

Anmält förhinder: Bobby Tingstedt (BT) 

1. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar gicks igenom utan några ytterligare kommentarer. 

Påpekades att information om kommande kurser, konferenser osv skickas tillsvidare direkt 

till Olle. 

2. SFÖAK-dagen

Programmet är i princip klart. Efter inledande fika, start kl. 10 med gallvägsskador (en dryg 

timme) och sedan långtidskomplikationer efter obesitas (en knapp timme) före lunch. 

Blödningssymposium under eftermiddagen (2h).  

CS och MN sammanställer ett detaljerat förslag inför mailrunda. 

3. Kirurgveckan 2015

Obesitassymposium (ES): klart, Gallproblem hos pat med förändrad anatomi (EA, CJ): kontakt 

tas med SIKT, ERAS: (MN, BT) klart och CS ersätter BT vb, Hiatusproblem (MS, MN): klart men 

återkommer ang ev internationell föreläsare. Ablation (CS): i princip klart. MS besöker 

Örebro med Programkommittén 26/1.  

ST-luncher: ES tillfrågar lämplig lokal föreläsare. Middagslokal klart, EA kontrollerar 

underhållning. 

4. Brev från Torsten Olbers

Mail från SFOK´s ordförande Torsten Olbers önskar SFÖAK tid på kirurgveckan för att 

diskutera harmonisering av op-teknik inför en svensk multicenterstudie. Då programmet på 

kirurgveckan tidmässigt inte medger detta föreslås istället tid i samband med SFÖAK-dagen. 

CJ kontaktar Torsten Olbers 



5. Rapport resp ansvarsområde

Kvalitetsregister: inget aktuellt då BT inte deltog. Utbildning: inget aktuellt. Internationellt: 

Stipendierna annonseras i kommande Svensk Kirurgi, flera intresserade har glädjande nog 

redan hört av sig med förfrågningar till MN. Kassörens rapport: ekonomin är god, så 

utrymme finns för internationella föreläsare i Örebro. Vetenskap: Se ovan. 

6. Övriga frågor:

CJ rapporterade från diskussioner med Agneta Montgomerie angående SFÖAKs engagemang 

tillsammans med moderförening och övriga delföreningar angående den fortsatta 

nivåstruktureringen inom kirurgin och dess konsekvenser. Ämnet kan komma upp på 

moderföreningens möte 17/4. Om önskemål från moderföreningen så deltar SFÖAK-

representant vid detta möte trots den olyckliga tidskollisionen med SFÖAK-dagen. 

MS rapporterade att MS, MN, CS och Per Sandström enats om att arbete vidare med 

utbildningen av ÖAK-specialister (Uppsala-snurran) med start i höst. Om Syd/Väst vill 

avvakta blir utbildningen nationell.  

CJ kontrollerar och återkopplar till MS. 

7. Nästa möte:

Telefonmöte 10/2 kl 19.00 

Vid protokollet Justeras 

Magnus Sundbom Claes Jönsson 


