
Arbetsmaterial 

 

Minnesanteckningar från SFÖAKs styrelsemöte 1-2/10 2015 

Närvarande: Ellen Andersson (EA), Erik Johnsson (EJ), Fredrik Lindberg (FL), Magnus Nilsson (MN), 

Christian Sturesson (CS), Magnus Sundbom (MS). Anmäld frånvaro: Eva Szabo (ES). 

 

1. Presentation 

Den nya styrelsen presenterade sig för varandra, varvid flertal äldre gemensamma beröringspunkter 

uppdagades. 

 

2. Nulägesbeskrivning och utvärdering av SFÖAKs verksamhet 

Efter en bred och omfattande genomgång av SFÖAKs olika verksamheter framkom följande centrala 

ansvarspunkter: Kirurgveckan, SFÖAK-dagen, Kvalitetsregister (NREV, Leverregistret, 

Pankreasregistret, GallRix och SOReg), Utbildning (ST-läkare, subspecialister, bakjourer), Stipendier 

(nationellt och internationellt), Remissinstans, Sjukvårdsstruktur och Kommunikation till medlemmar 

och andra intressenter. De för SFÖAK speciella problemen: uppdelningen i tre olika organsystem, 

liksom i benign och malign kirurgi, samt fördelningen av olika typer av verksamhet på läns- respektive 

regionsjukhus diskuterades separat. 

Vi beslutade att fokusera på arbetet med Kirurgveckan och SFÖAK-dagen (se nedan), kraftsamla kring 

kvalitetsregister under detta verksamhetsår, verka för ökad utbildning (öka fokus på bakjoursskolan, 

CME, införa UEMS-ackreditering), lyfta ÖAK-verksamheten på länssjukhus (samverkan med 

moderföreningen, satsa på utbildning i visceralkirurgi), kräva rapport av stipendiaterna, samt för att 

underlätta kommunikationen till medlemmarna korta texten i medlemsbrevet och lägga det direkt i 

mailet. 

MS verkar för utökad resurstilldelning i samband med Kirurgveckan. EJ kontaktar SFÖAK-

representanterna i samtliga kvalitetsregister och går igenom mandat mm. CS kollar framtiden för 

bakjoursskolan i Lund och Göteborg. MN kontaktar UEMS angående anmälningsdatum till 

kommande ECS i Stockholm. 

 

3. Fördelning av ansvarsområden 

Ordförande MN, Vetenskaplig sekr MS, Kassör ES, ST-utbildning EA, Specialistutbildning FL, 

Kvalitetsregister EJ, Hemsidan och stipendier CS. 

 

 



4. Kirurgveckan 2016 

Vi har tilldelats två färre sessioner under den kommande Kirurgveckan i Malmö än i Örebro, eftersom 

SFÖAK-programmet ligger ons-fredag. Med tanke på den stora aktiviteten inom SFÖAK (92 st 

abstrakt 2015, expanderade verksamhet och Bengt Ihre-föreläsning) anser vi oss behöva minst en 

slot till, förslagsvis onsdag morgon.  

SFÖAK-middag blir torsdag kväll. 

MS framför vår önskan om utökad tid, går igenom ovanstående SFÖAK-program och förslagen på 

BJS-föreläsare, SOTA mm vid kommande möte i Stora Programkommittén (23/10). Vid kommande 

telefonmöte (10/11) presenterar respektive symposieansvariga ett detaljerat program med namn på 

lämpliga föreläsare. MN tillfrågar Ihre-föreläsaren. CS undersöker lämpliga restauranger, liksom 

underhållning. 

 

5. SFÖAK-dagen 

Efter diskussion kring flera olika teman enades vi om Handläggning av tre viktiga kirurgiska 

komplikationer (belyses fallbaserat med efterföljande summering av kunskapsläget) och ÖAK-trauma 

(pankreas, mjälte, lever och komplexa fall) till SFÖAK-dagen 15/4. Lokal och lunch på Läkarsällskapet 

klart. Styrelsemöte på Läkarsällskapet dagen innan. 

Ansvariga: Komplikationer (MN, EJ, FL), Trauma (CS, MS, EA), Anmälan, mat mm (ES). 

Grupperna kontaktar tilltänkta föreläsare snarast och MN bokar lokal till styrelsemötet.  

 

6. Övriga frågor 

MS önskar skicka ut ett mer detaljerat personligt arbetsmaterial till styrelsemedlemmarna, i tillskott 

till minnesanteckningar på hemsidan. Detta accepterades. Tips på kurser, möten osv med SFÖAK-

intresse skickas till CS. Olle tar gärna emot lämpliga bilder till hemsidan. 

 

7. Kommande möten 

Telefonmöte kl 19 på måndag 9/11, måndag 7/12, måndag 11/1, onsdag 10/2 och onsdag 9/3. 

Fysiskt möte 14/4 2016. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Magnus Sundbom   Magnus Nilsson 

Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 


