
Minnesanteckningar från SFÖAKs styrelsemöte 16/3 2017 på Läkarsällskapet 

 

Närvarande: Anna Dalen (AD), Fredrik Lindberg (FL), Erik Johnsson (EJ), Magnus Nilsson 

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

 

1. Välkomnande 

MN hälsade alla välkomna till dagens heldagsmöte. 

 

2. SFÖAK-dagen 

Praktikaliteter gicks igenom inför fredagens SFÖAK-dag. 

Under diskussionen angående framtida SFÖAK-dagar framkom flertal olika möjligheter; att 

gå på djupet i ett tema (som nu), att inrikta sig på EV- eller HPB-sjukdomar, eller olika 

yrkesgrupper (ST, Spec, Öl). Vi landade i att föreslå en heldag kring Obesitaskirurgi den 1/12 

2017. Vidare diskussion planeras. 

AD talar med KIRUB och sätter samman ett tentativt program tillsammans med MS till nästa 

möte. 

 

2. Strategi: Vilka är SFÖAKs uppgifter 

Genomgång av SFÖAKs uppgifter: 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) samt förmedling av nationella och 

internationella kontakter, Stipendier  

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

områden, under det att vi återkom till omformningen av den framtida länskirurgin och 

föreningens medlemsbas.  

 

3. Ansvarsområden och mandatperioder 

ST-utbildning (AD): Kommande möte i KUB-fakulteten, där vi tidigare bestämt att 

kostnaderna för ej tas av SFÖAK. KUB-kurserna fungerar väl. 

Efterutbildning (FL): Bakjoursfakulteten lämnar snart sitt betänkande. FL deltagit i 

Stockholm-Linköping-Örebros bakjourskurs och planerar besök på SÖK. 

Hemsidan (CS): Hemsidan är uppdaterad av CS och Olle D, och innehåller en aktuell 

kurskatalog.  



Register (EJ): Kvalitetsregistren inom vårt område är välfungerande, vilket gör att vi kan 

minska vårt engagemang.  

Vetenskap (MS): Mandaten i den vetenskapliga kommittén är justerade. Styrelsen åtar sig att 

bedöma Årets bästa avhandling. Beslut vid nästa möte 26/4. 

Mandatperioderna för EJ, FL, CS, MS och ES går ut vid höstens årsmöte. Valberedningen 

informeras om att MS och ES troligen inte är aktuella för omval. 

CS ordar annons angående resestipendiet och forskningsstipendiet? 

 

5. Kirurgveckan 

Program och lokaler (Viktor Rydbergsalen) gicks igenom i detalj. Symposierna uppdaterades 

angående innehåll och titlar.  

Måndag: ”Vägval vid svår pankreatit” (Mod CS, samt lokal), Sara Regnér, Bobby Tingstedt, 

Ellen Andersson. 

Tisdag: ”Övre gastrointestinal rekonstruktion – och sen då?” (Mod EJ, ES), Greger Lindberg, 

Carel leRoux, Hans Törnblom och ”Palliativa möjligheter inom ÖAK” (Mod MN, MS), Kathrin 

Wode, Marcus Sundén, Mats Lindblad.  

Onsdag: “Cholecystit – kniv, slang eller pulver?” (Mod FL, lokal), Rebecca Zacharias, Linda 

Lundgren, Gunnar Jacobsson 

Samsymposiet angånde gallgångsskador: AD förmedlar kontakt mellan CS och Alfred 

Jansson. MS har bett SIKT (Gabriel Sandblom) byta tid då symposiet annars krockar med vårt 

pankreatitsymposium. 

SFÖAK-middagen klar: Tegel, Tändsticksgränd 14. Anmälan via Kirurgveckan. 

MS vidarebefordrar de uppdaterade titlarna till Lars Enochsson, samt namn på våra inbjuda 

föreläsare (icke-kirurger) när de är klara. 

MS beställer 100 snittar till postersessionen (Årsmötet). 

Symposieansvariga ber sina inbjuda föreläsare inkomma med foto och kort presentation (2-4 

meningar) till konferensprogrammet samt meddelar Barbara och mig vilka som behöver 

hotellrum. 

 

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

7. Kommande möten 

Videomöte 26/4 kl 15-17, EJ skickar ut inloggningsuppgifter. 



Telefonmöte kl 19: 15/5 och 12/6. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Magnus Sundbom  Magnus Nilsson 

Vetenskaplig sekr  Ordförande 


