
Protokoll styrelsemöte SFÖAK, 230314, via Teams 

Deltagare: Linda Hauge, Oskar Hemmingsson, Martin Jeremiasen, Poya Ghorbani och Staffan

Törnudd


1. Ordförande Linda Hauge förklarar mötet öppnat.

2. Staffan Törnudd väljs till sekreterare och ansvarig för SFÖAK-s månadsbrev.

3. Genomgång föregående protokoll.

4. Rapporter från ansvarsområden:


- Staffan informerar att utbildningskommittén godkänt SFÖAKs inskickade frågor till kommande 
specialisttentamen. De önskar närvaro från SFÖAK vid skrivningen 5/5 och preliminärt kommer 
Staffan närvara.


- Martin väntar besked från Skatteverket kring momsfrågan. Avtal avseende sponsring från Viatris 
för SFÖAK-dagen och resestipendium påskrivet av Martin och Linda.


- Poya informerar att SÖK-kursen fortgår som planerat. I nuläget är ingen bakjourskurs 
utannonserad. Antalet bakjourskurser per år bedöms vara lagom.


5. Planering SFÖAK-dagen:

- Program och lokal klart, men oro över i nuläget få anmälda deltagare. Ett minimum till 25 
anmälda deltagare innan anmälningstiden gått ut sätts för att SFÖAK-dagen ska genomföras.

6. Planering Kirurgveckan:

- Oskar presenterar preliminärt program och tider. Ersättare till gruppen som bedömer abstracts 
behövs och ska försök rekryteras. Oskar informerar att abstracts nu kan skickas in.

7. Gallriks styrgrupp

- Som ledamot i Gallriks styrgrupp är Linda Lundgren tillfrågad och hon har accepterat uppdraget.


8. Inkommande remisser:


- Utbildningsboken diskuterad och Linda skriver remissvar.


- Vårdplan cancerrehab diskuterad. Beslut om att SFÖAK avstår svar då de olika 
cancerregistergrupperna kommer lämna svar och ev synpunkter bedöms täckas av dessa.


9. Förfrågan RPO/NPO endoskopi

- Linda kommer delge övriga styrelsen information för diskussion vid kommande styrelsemöte.


10. Bästa avhandling 2022:

- Beslut om att efterhöra ÖAK-relaterade avhandlingar vid respektive lärosäte under 2022 innan 
24/3 inför beslut om kandidat innan 31/3.


11. Ansökningar resestipendiet:

- Linda informerar att det hittills inkommit en ansökan


12. Övriga frågor:

- Beslut om att uppmärksamma nuvarande och avgående medlemmar i gruppen som

bedömer abstracts till Kirurgveckan med en symbolisk present


13. Nästa möte:

- Bestäms till 230328 kl 16-17


