
Minnesanteckningar från SFÖAKs styrelsemöte, telefonmöte 15-11-09 

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

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

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar gicks igenom utan ytterligare kommentarer. 

 

2. Reflektioner om internatet 1-2/10 

Samtliga styrelsemedlemmar tyckte att internatet var värdefullt. Nya styrelsen konsoliderades och 

att vi drog upp bland annat upp programmet till Kirurgveckan och SFÖAK-dagen. Vi tar med oss två 

viktiga områden för detta verksamhetsår: frågan om visceralkirurgi och genomgången av våra 

kvalitetsregister. 

Sedan föregående möte har EJ identifierat samtliga SFÖAK-representanter i kvalitetsregistren och 

kommer att kontakta dessa. Info kommer att läggas ut på hemsidan. 

 

3. Rapport mötet med moderföreningen 16/10 

Årets möte hade speciellt fokus på den framväxande akutkirurgin. Gott ekonomiskt utfall från 

senaste Kirurgveckan. 

 

4. Avstämning planeringen för SFÖAK-dagen 

Lokal klar. Fallbesegrad handläggning av tre olika typer av kirurgiska komplikationer, exemplifierat 

med ERCP, GBP och pancreaskirurgi samt efter lunch ÖAK-trauma. 

Övergripande ansvariga: Komplikationer (MN, EJ, FL) och Trauma (CS, MS, EA). Anmälan, mat mm 

(ES). 

Kontakta vederbörande föreläsare enligt ovan. 

 

5. Avstämning planeringen för Kirurgveckan 

I samband med möte i Stora programkommittén lyckades vi utöka med en slot på onsdag morgon. 

Preliminärt program: Onsdag: 8:00-9:30 symposium Malign ikterus (CS, FL), 15:15 Årsmöte med 

postervandring. Torsdag: 8:00-9:30 symposium GBP (EA, ES), 10:15-11:45 FF, 15:15-16:45 

Pancreascystor, Ihre-föreläsning (MN, CS). Fredag: 8:00-9:30 symposium Dysfagi (MS, EJ), 10:15-

11:45 FF och 12:00-13:30 FF. 



KIRUB önskar PEG som ST-lunch. Förslagen angående BJS-föreläsare, SOTA, och UEMS har framförts 

till respektive ansvariga av MS. 

Ovanstående ansvariga sätter samman programmet till respektive symposium. CS undersöker 

lämpliga restauranger, liksom underhållning, till SFÖAK-middagen på onsdag kväll. 

 

6. Avstämning remisser 

EA går igenom remissen angående nya ST-utbildningen och skriver remissvar. 

 

7. Avstämning månadsbreven 

Kommande månadsbrev: Okt EA, nov ES, dec CS, jan FL, feb EJ, mars MS och april MN. Brevet sänds 

till Olle på olle.dahlback@med.lu.se som sedan skickar ut det till medlemmarna. 

 

8. Avstämning möteskalendarium 

7/12, 11/1, 10/2, 9/3. Fysiskt möte 14/4 2016. 

 

9. Övriga frågor 

CS ersätter MS vid mötet i Stora programkommittén 22/1 i Malmö. 

Diskussion kring uppdatering av hemsidan, där vi fokuserar på ett aktuellt kursutbud. SÖK-flik skapas 

på hemsidan för info och schema mm. 

Kriterier för rese- och forskningsstipendierna uppdateras av CS och MN. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Magnus Sundbom  Magnus Nilsson 
Vetenskaplig sekr  Ordförande 


