Minnesanteckningar telefonmöte SFÖAK:s styrelse 2018-12-11
Närvarande: Christian, Kristina, Anna, Jacob, Bengt, Fredrik

Minnesant tel-möte nov
Inga ändringar eller synpunkter

Laget runt
Inga större händelser att rapportera

Kirurgveckan
Vid programkommitte-mötet 30/11 fastställdes programmet i grova drag. Våra slottar fördelas över
må-on (morgonsessionen) på sedvanligt vis. Två SOTA-föredrag ska utses och 3 förslag har inkommit
inkl vårt eget om livsstilsfaktorer. Tidpunkterna för SOTA är inte gynnsamt för vår del och vi
bestämmer att hålla kvar livsstilsfaktorer som symposium på on morgon. Ihre-föreläsningen ligger i
år på ti fm, dvs parallellt med vårt program. Vi ansvarar i år för att utse lämplig Ihre-föreläsare. Kjetil
Söreide från Stavanger framkom som ett förslag. BJS-föreläsningen utses av SKF men de mottager
tacksamt förslag från oss.
Vårt förslag till samsymposium med SFAT utföll positivt och GI-perforationer planeras prel till on em
(SFAT/SFÖAK/Kolorektal). Vi ansvarar för esofagus/ventrikel resp duodenum/gallgång. Jacob frågar
Rkard Maersk om den förra och Kjetil Söreide om den senare.
Våra förslag till samsymposier med SIKT gillades också. För symposiet om AI kontaktar Jacob Max
Gordon och Anders Persson. För cholangiografi-symposiet fortsätter Jenny kontakterna med Stefan
Axner.
Samsymposium med KKF diskuterades också Christian disk med esofagus-teamet på Huddinge om
införandet av MIO kan vara ett bra exempel. Christian återkopplar till Lisa Ryden.
KIRUB önskar ST-lunch-föreläsningar av oss må och ti. De har föreslagit nutrition för övre GIpat/preop optimering. Kristina frågar Per Sandström.
SFÖAK-middagen: Kristina har rekat olika rest-alt och vårt förslag blev alt 1. Det blir då en något
högre avgift för deltagarna.

SFÖAK-dagen
Allt utom de sista detaljerna runt sponsringen verkar vara i hamn.

Bästa avhandling 2018.
Vi ska pres vårt förslag senast 31/3. Christian hör med Magnus Nilsson hur vi får fram en lista på alla
avhandlingar. Föreslås att SFÖAK har en egen ceremoni för bästa SFÖAK-avhandling med diplom och
applåd på SFÖAK-middagen.

Möteskalendarium
Nästa tel-möte 22/1 kl 19.00

Månadsbrev
December – Kristina
Januari - Anna

Vid tangentbordet

Bengt

