
 

Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse Läkaresällskapet 24/4 2014 kl 09.00-17.00  

Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Ralf Segersvärd (RS), Thomas Gasslander (TG), Bobby Tingstedt (BT), 

Cecilia Strömberg (CS) och Eva Szabo (ES) Frånvaro: Ellen Andersson (EA), 

 

1. Föregående protokoll genomgicks utan synpunkter.  

Claes rapporterade från med SBU angående kunskapsunderlag gallstenssjukdomen.  

2. SFÖAK-dagen (BT) 

 Det är ca 80 personer anmälda. Alla föreläsare har tackat ja. Moderatorer är utsedda. 

Styrelsen diskuterade en enkät om det aktuella och framtida möten som ska 

distribueras på SFÖAK-dagen. BT utformar en sådan samt skriver en sammanfattning 

i nästkommande månadsbrev.    

3. Kirurgveckan 2014 (RS) 

 Program/samsymposier.  Allt ska vara klart sista april. Gästföreläsarbild och kort 

biografi måste in asap. Ihreföreläsare Bassi klart. Tidig upptäckt/behandling av 

esofagus/ventrikelcancer klart. Levermetastaskirurgi inkommer i helgen. Läckage i 

samband med obesitaskirurgi oklart, kontakt med Ellen angående detta.  

 Abstraktscoring har gjort och alla abstrakt har rankats. Styrelsen diskuterade utfaller 

och gjorde mindre justeringar. Tre sessioner med orala presentation på fredag 

planerades. Pankreas och EV får dela på en session denna gång.  Moderatorer utsågs 

och RS kontaktar de lokala arrangörerna för att får namn på co-moderatorer 

därifrån.   

4. Möte med Lars Bo Svendsen, Köpenhamn: Gastro-esofagel sektion UEMS 

 Lars Bo rapporterade om det arbete som gjorts gällande en europeisk subprofilering 

inom esofagus/ventrikelområdet. SFÖAK´s styrelse ställde sig bakom arbetet och Eva 

Szabo samt Magnus Nilsson, Karolinska föreslogs ingå som svenska representanter i 

den internationella arbetsgruppen. CJ tillfrågar och återkopplar till Lars Bo Svendsen. 

5. Rapport från arbetsområden (anteckningar förda av Eva S): 

 Bakjoursutbildning (CS). Närvarit vid de två bakjourskurserna som getts i Örebro resp. 

Göteborg. CS kommer att skriva ihop en artikel till Svensk Kirurgi om detta. 

 KUB (EA): Genomgång och uppdatering av KUB föreläsningarna planeras. 

 Medlemmar (ES): På hemsidan ska finnas flik ”Utbildning” med info om KUB, 

bakjourskurser och länkar till bra utbildningssidor. 

 Ekonomi (TG). Redovisade föreningens ekonomi som är i fortsatt bra balans. 



 Kvalitetsregister/vårdprogram (BT). Visade SFÖAKs strategi och riktlinjer för 

kvalitetsregister, vilka är i behov av justering. Möte med registerhållare, 

styrgruppsordförande planeras till månadsskiftet sep/okt och om möjligt i anslutning 

till styrelsemöte.  

6. Policy Kvalitetsregister diskuterades.   

7. Inga övriga frågor  

8. Nästa möte 

Telefonmöte 20/5 kl17 och 16/6 kl 17 

 

Vid protokollet   Justeras  

Ralf Segersvärd  Claes Jönsson  

Vet sekr   Ordförande 


