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Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelsemöte i samband med kirurgveckan Linköping
Mötesdatum: Tisdag kl 18.30-19.30, 2012 Plats: Hemma hos Thomas Gasslander
Närvarande: Ingmar Näslund (IN), Ralf Segersvärd (RS), Thomas Gasslander (TG),
Claes Jönson (CJ), Bobby Tingstedt (BT).
Anmält förhinder: Cecilia Strömberg (CS), Stefan Modin (SM)

1. Kirurgveckan (KV)
a) Arrangörerna har, utan att kontakta styrelsen och särskilt då den vetenskapliga sekreteraren,
flyttat posterskärmarna till en annan och trängre plats än tidigare bestämt. Detta är ytterst
beklagligt då denna ändring sannolikt försvårar genomförandet av de fyra parallella
postersessioner som ska hållas på fredag. Skärmarna står nu där de står och vi får utvärdera detta
efter mötet.
b) TG får ersätta Anders Thorell vid forskningskommittémötet då Anders har förhinder.
c) Det praktiska omhändertagandet av SFÖAKS gästföreläsare planerades.
2. Visiteringsprojektet
Har redovisats på hemsidan tillsammans med årsberättelsen
3. Projekt kring kvalitetsregister
Ett projekt har initierats av SKL och det finns medel att söka för en projektkoordinator på deltid.
Styrelse diskuterade svårigheten att på kort tid hitta en person lämplig för ett sådant uppdrag.
Emellertid bestämdes att CJ författar en sådan intresseanmälan inom stipulerad deadline.
4. Web och hemsida
Föreningens webmaster Olle Dahlbäck har äskat om ersättning för datorutrustning inkl scanner för
arbetet med föreningens hemsida. Styrelsen beslutade att bifalla ansökan. Olle får skicka en mer
detaljerad specifikation till TG.
5. SFÖAKS forskarpris
2012 års pristagare är Ville Wallenius, Sahlgrenska, vilket tillkännages vid årsmötet
6. Vårdprogram Pankreascancer
Remissvar har skickats till styrgruppen.
7. Stöd för bakjourskurs
En förfrågan/ansökan från Roland Andersson angående stöd från SFÖAK till bakjourskurs
diskuterades. Styrelsen ansåg att dessa bör vara självfinansierade varför ansökan avslogs.
8. Nästa möte
Datum bestäms efter årsmötet
9. Övriga frågor
Styrelsen uttryckte slutligen sitt varma tack till IN som i samband med årsmötet fullgjort sina tre år
som ordförande
10. Mötet avslutades.
Vid protokollet
Ralf Segersvärd
Vetenskaplig sekreterare

Justeras
Ingmar Näslund
Ordförande

