
Minnesanteckningar från internat med SFÖAKs styrelse 
 
3-4/10, Danderyds sjukhus, Stockholm 
 
Närvarande: Jenny Rystedt, Linda Hauge, Ulrika Smedh, 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. Ulrika: 
postgraduate-utbildning (t ex SÖK och bakjourskursen). Bengt: vetenskaplig sekreterare 
(kontakter med SKF inför kirurgveckan, abstracthantering och protokollförare). Linda: ST-
frågor (t ex KUB-kurser, ordförande KUB-fakulteten). Jacob: Registerkontakter (Gallriks, 
SweLiv, NREV, pankreasregistret, SOREG). Håller sig också välinformerad om NPO. Kristina: 
hemsideansvarig (och annonsering). 
 
Lång diskussion om ÖAK:s framtid och ev ytterligare subspecialisering. Värdet av 
postgraduate-utbildning med sammanhållen ÖAK-utbildning understryks. I dagsläget fyller 
den sk SÖK-kursen detta ändamål och utökning av kursen diskuteras. 
 
Kirurgveckan 2019 
SFÖAKs program genomfördes generellt mycket bra. Styrelsen gläds av en bruten 
nedåtgående trend för antalet inskickade abstracts med ca dubbelt så många abstracts som 
året innan. Noteras att lokalerna för vissa symposier varit något för stora. Moderatorerna 
med senior tillsammans med lokal fungerade mycket bra. Diskuteras värdet av att engagera 
yngre kirurger (KIRUB) som moderatorer. 
 
Mötestider kommande år 
Telefonmöten (kl 19.00, protokollförare inom parentes): 7/11 (Jenny), 5/12 (Linda), 9/1 
(Ulrika), 6/2 (Jacob), 5/3 (Christian), 28/5 (Bengt). 
Styrelsemöte: 23/4 (lokal oklar). SFÖAK-dagen 24/4. Kirurgveckan 17-21/8 
 
Medlemsbrev 
Sep – Christian 
Okt – Jenny 
Nov –Jacob 



Dec – Kristina 
Jan –  Linda  
Feb – Ulrika 
Mar –Bengt 
Apr – Christian 
Maj – Jenny 
Jun – Jacob 
 
 
SFÖAK-dagen 2019 
24/4 i anslutning till GallRiks-dagarna. Lokal ännu oklar. 
 
Diskuteras några olika teman: Den svåra gallan, Postoperativa komplikationer, Obesitas, 
Incidentalom i lever, gallvägar, pankreas och mjälte. 
 
Förslaget om ÖAK:s incidentalom diskuterades mer ingående med följande förslag på 
program och föredragshållare: 
 
Lever/gallvägar – Bengt Isaksson 
Pankreas – Christopher Månsson 
Mjälte – Olof Norlén 
Radiologi – Ulf Johnson 
 
Moderatorer: Tomas Gasslander, Åke Andrén Sandberg, ev KIRUB 
 
Diskuteras behov av sponsring och ca 20 tkr bedöms vara optimalt. Ett antal företag kommer 
att kontaktas. Avgift för SFÖAK-medlem 200 kr (400 kr för icke medlem). Ska annonseras i 
Svensk Kirurgi, Sjukhusläkaren, KIRUB:s forum och lämpligt forum för radiologin.  
 
Ansvar: Bengt (kontaktar föredragshållare), Linda (arrangemang), Christian (arrangemang), 
Jenny (kontaktar KIRUB), Ulrika (sponsring), Kristina (annonsering och kontakt med Tomas 
Gasslander). 
 
Kirurgveckan 2020 Luleå 
 
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 torsdagen. 
 
Förslag symposier: 
 
Leversteatos/NAFLD/NASH – av vikt inte bara för bariatrisk kirurgi? 
 
Ansvariga: Ulrika och Jacob 
 
Översikt leversteatos/NASH/NAFLD – Jude Oben, Guys St Thomas, University of London) 



 
Kan överviktskirurgi reversera steatos/NASH/NAFLD? – Anders Thorell och medarbetare, 
Ersta sjukhus 
 
Leversteatos/NASH/NAFLD som riskfaktor i samband med kirurgi – Jozef Urdzik, Akademiska 
sjukhuset Uppsala 
 
Gallblåsetumörer 
 
Ansvariga: Kristina och Linda 
 
Bakgrund – risktillstånd för GBC (polyper mm) – Linda Lundgren 
 
När skicka gallblåsan för PAD? När backa ur op? Biopsi? – LG Larsson 
 
Imaging – icke identifierad MR-person 
 
 
Akut endoluminal kirurgi på ovanliga indikationer 
 
Ansvariga: Jenny och Jacob 
 
Teknikorienterat symposium om nya endoluminala behandlingsmetoder 
 
”Clipsa, stenta, spola, spraya, svampa” 
 
Fredrik Swahn 
 
Eduard Jonas 
 
Ytterligare en (Anders Edebo, Maria Bergström, Jacob Hedberg?) 
 
Framridens ÖAK-kirurg 
 
Ansvariga: Christian och Bengt 
 
Nulägesanalys – Linda Hauge 
 
Vad gör framtidens ÖAK-kirurg? Vilka behov finns? – Johanna Österberg? 
 
Utbildningsbehov – Magnus Sundbom 
 
Den nyblivne specialistens syn på saken – KIRUB 
 
Enkät skickas ut till alla SFÖAK-medlemmar (Linda o Jacob), ev till SIKT också 
 
Mentometerfrågor till publiken. Stora krav på aktiva moderatorer. 



 
Panel med SFAT, SIKT, KIRUB, SKF, SFÖAK 
 
 
Samarbetssymposier 
 
Föreslås två teman för samarbete med SIKT:  Ablationsbehandling och stora ärrbråck. 
Gabriel Sandblom deltog vid mötet och ska fundera på saken. Tre olika teman föreslås i 
samarbete med SFAT: mjälttrauma, levertrauma och varicerblödning . 
 
Förslag ämnen för SOTA 
 
Ännu inga förslag. Får diskuteras på telefonmöten. 
 
ST-luncher 
 
Tre olika ämnen föreslås: postoperativa komplikationer, premaligna förändringar och 
leverfläckar 
 
SFÖAK-middagen 
 
Torsdag kväll. Kristina ansvarig. 
 
Schema Kirurgveckan och tänkbara moderatorer 
 

Torsdag Fredag 
Orals HPB + EV 
 
Lars Lundell 

Leversteatos 
 
Joar Svanvik 

ÖAK:s framtid 
 
Jenny + Jessica Frisk 

Endoluminal kirurgi 
 
Per Jonas Blind 

LUNCH 
 

LUNCH 

Top 8 abstracts 
 
Bruno Walter 

 

Galltumörer 
 
Åke A-S 

Postrar 
 
Hanna N o Fredrik L 

 

 
Årsmöte SFÖAK 
 
SFÖAK-middag 
 
 



 
 
Vid tangenterna 
 
 
Bengt 


