Minnesanteckningar från SFÖAKs styrelseinternat 29-30/ 2016 på Läkarsällskapet

Närvarande: Fredrik Lindberg (FL), Erik Johnsson (EJ), Magnus Nilsson (MN), Christian
Sturesson (CS), Magnus Sundbom (MS), Eva Szabo (ES). Frånvarande: Gudrun Lucas

1. Genomgång av senaste protokollet
Senaste protokollet gicks igenom utan särskilda kommentarer. Då vår nya styrelsemedlem
Gudrun Lucas inte kan delta i kommande möten av personliga skäl kommer Ellen Andersson
att ersätta henne tills vidare.

2. Nulägesbeskrivning och utvärdering av SFÖAKs verksamhet
Genomgång av SFÖAKs ansvarsområden: Utbildning (SFÖAK-dagen, Kirurgveckan, SÖK
(Specialister Övre abdominell Kirurgi, KUB-kurser, bakjourskursen), Remissbedömning och
yttranden, Kvalitetsregister, Information till medlemmarna (hemsida med information
angående ovanstående och uppdaterat möteskalendarium), Stipendier samt förmedling av
nationella och internationell kontakter.
Lång diskussion kring ovanstående ämnen med fokus på framtida arbete inom dessa
områden, se ansvarsområden nedan. Då vi företräder hela ÖAK-området (kirurger på
samtliga sjukhus, oavsett nivå, och alla typer av ingrepp) samt de patienter som skall
behandlas inom ÖAK anser vi att omformningen av den framtida länskirurgin är en särskilt
viktig fråga. Inom detta område ryms diskussioner kring behovet av utbildning för
kommande ”visceralkirurger”, möjlighet till elektiv profilering på olika sjukhus och kritisk
massa för att driva akutverksamheten. För att öka vår kunskap inom detta komplexa ämne
beslöts att anordna en träff med utvalda företrädare från olika nivåer i sjukvårdssverige den
16/3 2016 tillsammans med Claes Jönsson, SKFs Ordf.
MN kontaktar Claes Jönsson samt de föreslagna mötesdeltagarna.

3. Ansvarsområden
ST-utbildning (GL/EA): KUB-kurserna fungerar väl. Kösituationen kontrolleras då Umeåkursen
ställdes in pga. för få deltagare.
Efterutbildning (FL): SÖK har startat sitt andra läsår och har gott rykte över landet. Möte
11/11 för diskussion angående nationell fakultet för bakjourskursen. Idag finns bara en kurs,
den som drivs av Stockholm-Linköping-Örebro.
Hemsidan (CS): Hemsidan är uppdaterad av CS och Olle D, och innehåller en aktuell
kurskatalog. Olle önskar fortfarande få in allehanda kirurgiska bilder för publicering på
hemsidan.

Ekonomi (ES): Ekonomin är i balans, men tillgångarna är begränsade. Vi kommer att se över
kostnaderna för SFÖAK-dagen (ta ut deltagaravgift på 500 kr, subventionerad till 200 kr för
medlemmar?) samt verka för att harmonisera vår årsavgift till övriga delföreningar (dvs. öka
till 200 kr). Vi har fn ca 250 medlemmar, en ökning från ca 180 st 2013. MS ombeds verka för
att lägga ut en påminnelse angående medlemskap i SFÖAK i samband med inskickandet av
abstrakt till Kirurgveckan. Det specifika nationella resestipendiet tas bort, sålunda kommer
bidrag till alla typer av resor värderas lika.
Register (EJ): Kvalitetsregistren inom vårt område är välfungerande, vilket gör att vi minska
vårt engagemang. Vi önskar ha kvar SFÖAK-mandaten i samtliga register, men tycker att RCC
kan utse styrgrupp i tumörregistreren. Vi bibehåller ansvaret för styrgrupperna i SOReg och
GallRix.
Vetenskap (MS): Kirurgveckan 2017 se nedan. MS justerar mandaten i den vetenskapliga
kommittén genom att föreslå två nya medlemmar. Vi verkar också för att uppdatera
AppInMeds mall till abstrakthanteringen. I likhet med tidigare år önskar vi en
bedömningsmall för bästa ST-arbete och avhandling samt att allt material översänds samlat
från Barbara i god tid.

4. SFÖAK-dagen
I enlighet med tidigare beslut kommer vi 2017 att gå på djupet i ett tema, Akut övre GIblödning. Temadagen blir 17/3, kl 9.30–15 på Citykonferensen/Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
Tentavit program: Intro med belysande fall, Varicerblödningar, Ulcusblödning, Endoskopisk
beh med videosession. Lunch med utställningsbesök. Embolisering, Operativ behandling och
avslutande Syntes.
ES översänder kontaktuppgifter till industrin och ansvarar för annons till Svensk Kirurgi,
Gastrokuriren samt SEGP (Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal).

5. Kirurgveckan
Vi planerar 4 symposier, 3 fria föredrag och posterpresentationer kombinerat med Årsmötet.
Katedralpresentation av 10-12 ”Best of-postrar” diskuterades.
Förslag till symposier: Förändringar i fysiologin efter ÖAK-kirurgi (EJ, ES), Palliativa
möjligheter (MN, MS), Handläggning av cholecystit (FL), Acute pancreatitis- etiology to
necrosis (CS). Ytterligare tänkbara ämnen: Obesitaskomplikationer, Metabolkirurgi,
Handläggning av oklara leverförändringar.
Förslag till samsymposier: Synkron lever- och tarmtumör (SFKRK), GIST (SFEK).
MS presentera ovanstående för Stora Programkommittén. Symposieansvariga
vidareutvecklar sitt tema till kommande telefonmöte

6. Månadsbreven
Plan för kommande månadsbrev: okt EJ, nov MS och dec MN.

7. Kommande möten
Telefonmöte kl 19: 24/10, 21/11, 19/12, 16/1 och 27/2.
Fysiskt möte 16/3 kl 09:30.
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