
SFÖAK ZOOM-möte 25 november 2021 via ZOOM 
 

Närvarande: Linda Hauge, Oskar Hemmingsson, Poya Ghorbani, Staffan Törnudd, Erik Stenberg. 

 

1. Mötet öppnas 
2. Erik blir mötessekreterare 
3. Föregående protokoll gås igenom. Föregående månadsbrev har blivit fördröjt, men är nu på 

väg ut. 
4. Rapport från ansvarsområden. 

a. KUB-fakulteten planerar kommande möte. Kurser igång samt planerade för hela året. 
b. Tentamen. Målsättningen är att första provtillfället hålls i maj 2022. Nästkommande möte 
blir 14/12. Härefter skall varje delförening ansvara för utformande av frågor till tentamen. 
Deadline för inlämnande 30/1. Beslutas att styrelsen delar på utformande av frågor. 
c. Remisser. Inga nya inkomna remisser. 
d. Hemsidan. Ny logotyp är önskvärd. Enas om att efterhöra med kollegor med artistisk 
talang om ny utformning. Eventuell röstning hos SFÖAKs medlemmar om flera alternativ 
kommer in. 
e. Register. Svar har inkommit från SOReg, Gallriks och NREV. Samtliga eniga om att texten 
behöver skrivas om. Inväntas fortfarande svar från Sweliv och Pancreasregistret. 
f. Stipendier. Startbidrag för Postgraduate-utbildning har aldrig tidigare utlysts eller delats ut. 
Beslutas om att inte starta upp detta utan istället återinföra stipendium för 
auskultation/fellowship enligt tidigare planering. 

5. SFÖAK-dagen 2022. Spikas till 1/4 vilket faller väl samman med Gallriksdagen (med 
läkarprogram dagen innan). Oscar kollar med Gallriks om vi kan synka lokal. Lediga lokaler 
finns tillgängliga på Läkarsällskapet. Fullt på Norra latin. Sannolikt finns även möjlighet att 
utnyttja lokal på NKS. Poya kollar det senare. Föreläsare behöver spikas. När allt är bekräftat 
får utförlig annons publiceras i Svensk kirurgi. Utformning skjuts till nästkommande möte. 

6. Planering Kirurgveckan. Fortfarande inte bestämt hur många slotar SFÖAK får. Klart att det 
blir slutet av veckan. Eventuellt en slot på onsdagen. SIKT positiva till samkörning kring 
hiatushernia. Stora programkommitteens nästa sammanträde sker 12/1. Beslutas att invänta 
detta möte innan fortsatt planering. 

7. Presentation av enkäten. Denna punkt skjuts fram till nästkommande möte pga tidsbrist 
8. Övrigt. Inga övriga frågor 
9. Nästa möte på Zoom 21/12 kl. 16-17 

 

 


