SFÖAK internat 211021-211022, Läkaresällskapet, Stockholm
Närvarande;
Linda Hauge, Oskar Hemmingsson, Martin Jeremiasen, Ulrika Smedh, Poya Ghorbani, Staffan
Törnudd, Erik Stenberg.
1. Mötet öppnas.
2. Oskar är mötessekreterare.
3. Föregående protokoll, vi går igenom årsmötesprotokoll, inväntar signaturer från
justerare.
4. Genomgång av stadgar och SFÖAKs verksamhet. Diskussion om vår roll i
Kirurgveckan, KUB, register, bakjourskurs och SÖK-kurs.
Mer ingående diskussion om vår roll i kvalitetsregister, vem utser registerhållare, vad
är våra representanters uppdrag, vad hände när det gick över till RCC. Vårt. Mål är
utifrån detta att;
- Uppdatera dokument om strategi och riktlinjer för SFÖAKs
registerverksamhet
- Kontakta våra representanter i registren
- Martin kontaktar NREV, Oskar kontaktar Sweliv och Gallriks om hur de ser
på vår roll i registren.
- Uppdatera hemsidan med representanter i register, inte bara
registerhållare
5. Fördelning av uppdrag
- Register, Erik
- Remisser, Staffan
- Utbildning KUB, Ulrika
- Utbildning tenta, Staffan
- Utbildning bakjour och SÖK, Poya
- Hemsidan, Linda
- Stipendier, Oskar
- Sponsorer, Martin efterhand när han hunnit sätta in sig i ekonomi
6. Google Drive, alla i styrelsen är anslutna. Whatsup grupp skapas av Martin.
7. Kirurgveckan. Vi inväntar ännu utvärdering av 2021, möte med programkommitten i
november. Då också plan för hela kirurgveckan 2022. Efter det skickar Oskar tack till
föreläsare som deltog på länk. Vi upprättar preliminär plan för program 2022 i
separat dokument.
8. SFÖAK-dagen 2022. Vi siktar på fysikt möte en fredag i vår. Gallriksdag preliminärt
planerad till 31/3 men 1/4 krockar med IHPBA. Oskar kontaktar Gabriel Sandblom om
datum med förslag 6/5. Vi beslutar om datum efter gallriks svar. Vi sätter tema till
Läckage efter ÖAK-kirurgi. Preliminärt program enligt separat dokument. Annons i
Svensk kirurgi nr 6 när datum är fastställt.
9. Examination. Staffan fick ingen kallelse till moderföreningens möte och inget
protokoll. Staffan kontaktar Gabriella Palmer igen.
10. Remiss ESD åtgärdskod specifik för ESD, vi ställer oss bakom det, Linda svarar.
11. Förfrågan från Traveko om läkemedelsföretag som kan vara intresserade av
kirurgveckan. Oskar skriver svar utifrån styrelsens samlade förslag.

12. Månadsbrev, roterar mellan styrelsemedlemmar, Oskar skriver nästa.
13. Övrigt;
- Diskussion om att bredda medlemsbasen. Vi bör marknadsföra SFÖAK på
KUB, SÖK och bakjourskurs.
- Styrelsen beslutar att återinföra stipendium för auskultation/fellowship. I
ansökan ska inbjudan bifogas och syfte preciseras. Mottagare förväntas
skriva i svensk kirurgi. Detta fanns tidigare, vi återinför det för 2022.
- Tidigare fanns startbidrag för postgraduateutbildning eller
konsensusmöten, Linda kollar med Jenny och Christian vad det var.
- Linda kollar med Olle var medlemsregistreringen går från registrering på
hemsidan.
- Styrelsen beslutar att ge Martin i uppdrag att skaffa två betalkort i
föreningens namn, ett till kassör Martin Jeremiasen och ett till ordförande
Linda Hauge.
14. Nästa möte på zoom 25/11 kl. 19-20.

