
Minnesanteckningar från styrelsemöte 16-04-14 

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

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

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar gicks igenom utan ytterligare kommentarer. 

 

2. Genomgång av SFÖAKs ansvarsområden 

Kirurgveckan, SFÖAK-dagen, kvalitetsregister, remisser, stipendier, förmedling av nationella och 

internationell kontakter, ST- och efterutbildning, hemsida med information angående ovanstående 

samt uppdaterat möteskalendarium. 

Lång diskussion kring ovanstående ämnen med fokus på framtida arbete inom dessa områden samt 

den förestående regionala styrningen med kommande verksamhet på läns- och länsdelssjukhusen. 

 

3. Ansvarsområden 

ST-utbildning: Första KUB-kursen i Göteborg är genomförd. Allmänt positiva omdömen, där 

djuringreppen uppskattades särskilt mycket. Disk kring kravet att använda det officiella KUB-

materialet samt införa en administrativ avgift för att täcka kostnader för KUB-fakulteten. EA kommer 

att be Johanna ingå i KUB-fakulteten. Vi gick igenom utbildningsboken till nya ST-utbildningen.  

Efterutbildning: Vi har för närvarande två bakjourskurser: Stockholm-Linköping-Örebro samt 

Göteborg-Lund. En fallbaserad bakjourskurs har genomförts under vecka 5 av SLÖ med god kurskritik. 

Sammanfattande ”Take home messages” skulle kunna lyfta detta koncept ytterligare. Även om GL 

inte haft kurs sedan 2013, förefaller det som om antalet tillgängliga platser balanserar behovet. 

Diskussion angående behovet att skapa en nationell fakultet. Vi bör införa en kursavgift för att täcka 

detta. Föreningen täcker kostnaderna för ett första möte, om avgifter inte hunnit införas. FL 

inventerar kösituationen och möjligheten till en överbryggande fakultet. SÖK pågår och sprider ett 

gott rykte över landet. Kursinformation mm finns under egen flik på hemsidan. Väntelista finns till 

nästa omgång HT 2018. Förutom esofagus-ventrikelcancer (ECS) och HPB finns nu möjlighet till 

europisk ackreditering inom general surgery. Vi stöder tanken på europeisk ackreditering och 

föreslagit att detta ämne skall diskuteras under Utbildningsutskottets session på Kirurgveckan. 

Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad av CS och Olle D, och innehåller en aktuell kurskatalog. Olle 

önskar få in allehanda kirurgiska bilder för publicering på hemsidan. Annonser angående våra 3 

stipendier finns utlagda, och kommer också att publiceras i nästa nummer av Svensk Kirurgi. 

Ekonomi: Ekonomin är i balans, vilket innebär att årets ökade kostnader (ca 110 000 kr) kommer att 

balanseras av ökade förväntade intäkter nästa år. Vi ser över kostnader till KUB-kansliet och SFÖAK-

dagen mm. 



SFÖAK-dagen: Då programmet på SFÖAK-dagen under de senaste åren täckt hela SFÖAKs 

verksamhet, kommer vi under 2017 att gå på djupet i ett tema. Akut övre GI-blödning föreslogs, 

möjligen i samverkan med 1-2 grannföreningar, så att vi får en bred täckning av t.ex. initialt 

omhändertagande med handläggning av de nya trombocythämmarna, endoskopiska tekniker, 

embolisering och operation. Fortsatt planering kommer att ske. Preliminärt datum blir 17-03-17 och 

vi funderar på att höja deltagaravgiften till 300 kronor. 

Kirurgveckan: Nytt rekord i antalet abstrakt 314 stycken. Även om vi har något färre än 2015, 87 mot 

92 st, så är vi den delförening med överlägset flest (Kolorektal 68 och övriga 10-30 st). SFÖAKs 

vetenskapliga kommitté har granskat samtliga abstrakt och merparten håller hög kvalitet. Under MS 

ledning går vi igenom dessa och utser 27 st (9x3) till orala presentationer och resterande, utom 2, till 

de 4 postersessionerna (esofagus/ventrikel, obesitas, lever/galla och pancreas) på onsdag em i 

samband med årsmötet. De senare leds av FL, ES/EA, CS och EJ, och tilltugg kommer att serveras. Fria 

föredrag (FF) fördelas till torsdag em (obesitas, moderator ES/EA) och fredag fm (lever/galla, mod 

MN och esofagus/pancreas, mod MS). Som vanligt utser arrangerande klinik ytterligare en moderator 

per session. 

Sessioner: Onsdag: Malign ikterus: Fredrik Swahn, Per-Jonas Blind, Inger Keussen. Moderator: CS, FL. 

Torsdag: GBP: Niclas Abrahamsson, Mikael Wiren, Neal Docherty. Mod ES, EA. Pancreascystor: Marco 

Bruno. Mod MN. FF se ovan. Fredag: Dysfagi: Peter Siersma, inklusive 3 orala abstraktföredrag som 

framför på engelska. Mod MS, EJ. FF x2 se ovan. 

MS har registrerat de två inbjudna internationella föreläsarna (MB, PS), övriga moderatorer 

registrerar sina respektive icke-kirurgiska föreläsare.  

Register: EJ har talat med samtliga SFÖAK-representanter i våra aktuella kvalitetsregister och de har 

varit mycket positiva. Vi kommer att ha en årlig återkoppling med våra representanter och bjuda in 1-

2 representanter per år till våra styrelsemöten. Vid dagens möte deltar Bengt Hallerbäck. Han gläds 

över den stora möjlighet vi har att bedriva högkvalitativa registerstudier i Sverige tack vare vår 

kvalitetsregister, men påpekar vikten av validering. Han tar också upp problemet att registren är 

startade av entusiaster, men att all inmatning ser av kliniker utan särskild ersättning. Detta kan ge 

framtida problem med täckningsgrad och registrering av komplicerade fall. I den efterföljande 

diskussionen uppkommer flera förslag för att underlätta registrering och öka validiteten, som t.ex. att 

kräva korrekt registrering innan sjukvårdshuvudmannen får full ersättning för vårdtillfället, att införa 

lokala kvalitetssamordnare som ansvarar för att rapportera handläggningen av egna och andras 

komplikationer. 

Remisser: Vårens utsända remisser har besvarats. 

 

4. Månadsbreven  

Månadsbreven: Plan för kommande månadsbrev blir maj EA, juni ES, aug CS, sept FL, okt EJ, nov MS 

och dec MN.  

 



5. Uppdrag från ubildningsutskottet 

ST-arbeten: Utbildningsutskottet önskar att vi granskar och utser två ST-arbeten (1 doktorandarbetet 

och 1 icke-forskningsanknutet) i likhet med föregående år. Arbetet utförs i styrelsen. Vi önskar en 

bedömningsmall samt att alla arbeten översänds samlat från Barbara och i god tid. MS mailar 

Barbara. 

6. Nästa möte 

Kommande möte: Telefonmöte 19/5 kl 19.00 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Magnus Sundbom  Magnus Nilsson 

Vetenskaplig sekr  Ordförande 

 


