
Minnesanteckningar från internat med SFÖAKs styrelse 
 
30-31/8 2018, Sveriges Läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm 
 
Närvarande: Jenny Rystedt, Anna Dalén Nordenström, Fredrik Lindberg, Christian Sturesson, 
Kristina Hasselgren, Jacob Freedman, Bengt Isaksson 
 
Presentation av styrelsemedlemmar och utvärdering av SFÖAKs verksamhet – 
definition av målsättning och inriktning 
Målsättning oförändrad. Det gångna året har som vanligt dominerats av Kirurgveckan och 
SFÖAK-dagen. Relativt få remisser har kommit till delföreningen. 
 
ÖAK inom länskirurgin diskuteras, liksom länskirurgins akutuppdrag. De svårigheter som 
nivåstrukturering medför diskuteras och styrelsen understryker vikten av att representera 
hela ÖAK-området. Gränsdragningar kan i vissa fall vara oskarpa såsom mot t ex SIKT och 
SVAT. Ett fortsatt gott samarbete med t ex samsymposier med dessa eftersträvas. 
 
Översyn ansvarsområden 
Christian: ordförande (sammankallande och ansvarig för dagordning). Jenny: kassör. Fredrik: 
postgraduate-utbildning (t ex bakjourskursen). Bengt: vetenskaplig sekreterare (kontakter 
med SKF inför kirurgveckan, abstracthantering och protokollförare). Anna: ST-frågor (t ex 
KUB-kurser). Jacob: Registerkontakter (Gallriks, SweLiv, NREV, pankreasregistret, SOREG). 
Kristina: hemsideansvarig (och annonsering). 
 
Kirurgveckan 2018 
SFÖAKs program genomfördes generellt mycket bra. Styrelsen oroas av en nedåtgående 
trend för antalet inskickade abstracts och olika åtgärder för att vända denna diskuteras. 
Viktigt att studenter stimuleras att submittera sina projektarbeten. De flesta doktorander 
inom SFÖAK-området borde redovisa abstract. Poster-pris diskuteras. Diskuteras att 
möjligen dela upp postersessionen i muntliga presentationer och enbart poster. 
 
Mötestider kommande år 
Telefonmöten (kl 19.00): 25/9, 23/10, 20/11, 11/12, 22/1, 19/2, 19/3, 9/4, 11/6, 13/8 
Styrelsemöte: 9/5 (Läkarförbundets lokaler). SFÖAK-dagen 10/5. Kirurgveckan 19-23/8 
 
Medlemsbrev 
Sep – Christian 
Okt – Jenny 
Nov –Jacob 
Dec – Kristina 
Jan –  Anna  
Feb – Fredrik 
Mar –Bengt 
Apr – Christian 
Maj – Jenny 



Jun – Jacob 
 
 
SFÖAK-dagen 2019 
10/5 Lokal ännu oklar. KIRUB har framfört önskemål om pankreasinriktat tema. GallRiks 
förlägger sitt årsmöte till 9/5 och deltar därför gärna 10/5. 
 
Symposium om komplikationer till akut svår pankreatit planeras. Borde vara i linje med 
såväl KIRUBs som GallRiks önskemål. 
Schema och föredragshållare diskuteras och ett preliminärt förslag tas fram (se bifogat 
förslag av Jenny) 
 
Kirurgveckan 2019 
 
Ramar: 8 st 90-min slotttar. En för postersession med årsmöte i anslutning, en med ”Top XX 
bästa abstracts”, en fria föredrag EVO, en fria föredrag HPB. Återstår 4 symposier á 90 min. 
Som brukligt ska SFÖAK-middagen läggas i anslutning till årsmötet. Detta ska inte vara 
samma dag som banketten. Således tisdagen. 
 
Förslag symposier: 
 
Överviktskirurgi – bra för alla? 
 
Ansvariga: Anna och Jacob 
 
Nekas fel patienter operation? (Markus Lagerström?) 
Borde indikationerna vidgas, tex pga diabetes? (Uppsala-diabetolog?) 
Vilka har nytta av operation 
 
Jacob mailar Anders Thorell och Torsten Olbers för synpunkter och samarbete 
 
Livsstilsfaktorer och operationsrisker 
 
Ansvariga: Jenny, Kristina och Fredrik 
 
Översikt röka och kröka (Hanne Tönnesen?) 
Risker i kliniska vardagen (Andreas Vladis?) 
Motion (Mats Börjesson, Eva Angenete?) 
Medicinsk etiker? Kan vi neka op? 
 
Vem ska behandlas för pankreascancer? 
 
Ansvariga: Christian och Bengt 
 
Översikt behandlingsresultat (Roland Andersson?) 
Resektabilitet – är vi överens? (Kristoffer Lassen?) 
Onkologisk behandling (Jacob Eberhard?) 



 
Biomarkörer och genetiska förändringar vid ÖAK-cancer 
 
Ansvariga: Fredrik, Bengt och Kristina 
 
Pankreas (Malin Sund?) 
Lever/gallvägar/metastaser (Hanna Nyström?) 
Esogagus/ventrikel (Fredrik hör med Malin Sund om lämplig talare) 
 
Samarbetssymposier 
 
Föreslås två teman för samarbete med SIKT: Peropkolangiografi/Gallsten 3.0 – Jenny 
kontaktar Gabriel Sandblom och Stefan Axer; AI inom diagnostik och terapi – Jacob kontaktar 
Max Gordon och ev Anders Persson. Ett symposium föreslås i samarbete med SVAT: GI-
perforationer. Kjetil Söreide och Rickard Marsk förslås som tänkbara talare. Bengt kontaktar 
Lisa Strömmer. 
 
Förslag ämnen för SOTA 
Ventrikelcancer (holländare) 
Gallblåsecancer 
Gallvägsavlastning före resektion (Keith Roberts?) 
Timing vid op av KRLM (Ajith Siriwardena?) 
 
 
 
Vid tangenterna 
 
 
Bengt 


