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Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse  

Mötesdatum: Måndagen den 5/12, 2011 kl 16.30 Plats: Telefonmöte 

Närvarande: Ingmar Näslund (IN), Stefan Modin (SM), Ralf Segersvärd (RS), Cecilia Strömberg (CS), Thomas 

Gasslander (TG), Claes Jönson (CJ) 

Anmält förhinder: Bobby Tingstedt (BT)  

 

1. Kirurgveckan (KV) 

Översiktsprogrammet KV (Ö-KV) som insänts av Per Hellman i relation till SFÖAKs 

programpunkter diskuterades. Ö-KV stämmer överens med det SFÖAK-program som beslutades 

av styrelsen tidigare (se föregående protokoll). RS uppdaterar Ö-KV enligt nedan och returnerar 

till Per H.   

a. AP-symposium (ons em). RS har kollat med BT som accepterat ansvaret för detta 

symposium.  

b. GI-blödning symposium (ons em): Ansvarig CJ kontaktar SIKT resp. Kärl.   

c. Samsymposium Gall-/Slitskomplikationer efter obesitaskirurgi (tors em): RS har kontaktat A 

Thorell som accepterat uppdraget. Anders tar kontakt med ansvarig på SIKT, Ingemar Bolin.  

d. Ihreföreläsning (tors em): Jan van Lanschot, Amsterdam har tackat ja. Titel: ”Individualised 

therapy of Upper GI cancer” 

e. Årsmöte (tors em) efter Ihreföreläsningen. 

f. SFÖAK-middag (tors kväll): TG har bokat för 80 personer på Stångs Restaurang i Linköping. 

Nycomed har preliminärt visat intresse att sponsra denna middag.   

g. Postersession (fre fm): RS kollar vid besöket i Linköping den 23/1 att detta kan genomföras 

enligt plan.   

h. Symposium om ”Prickar” i lever och pankreas (fred fm): RS har tillfrågat Per Sandström som 

accepterat uppdraget som co-ansvarig.   

i. ST-lunch måndag och onsdag: KIRUB har såvitt vi vet ännu inte inkommit med önskemål om 

ämnen till SFÖAK.    

 

2. Visiteringsprojektet 

Alla har i bestämt vilka de ska besöka men de flesta har ännu inga bokade datum.  IN påminde om 

vikten av att detta blir gjort inför styrelseinternatet 1-2 mars.   

 

3. Månadens lästips 

En påminnelse om deadline för abstrakt till kirurgveckan (15/3) bifogat till varje månadsutskick 

framöver vore önskvärt. RS har konfirmerat detta med Olle Dahlbäck som också lägger en blänkare 

på hemsidan.   

 

4. SORegs styrgrupp 

Beslutsunderlaget för styrgruppstillsättning för SOReg som utarbetats av styrelsens förre 

registeransvarige Magnus Nilsson och som ska gälla from 2012-01-01 diskuterades (se bilaga 

nedan). SFÖAKs styrelse beslöt att bifalla förslaget. IN deltog inte i beslutet.   
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5. Kvalitetsregister 

CJ och IN har haft kontakt med Gunilla Gunnarsson och Mona Boström som deklarerat vikten av en 

god samverkan med professionen kring framtida sammansättning av registerstyrgrupperna. 

Styrelsen förordade att IN kontaktar Gunilla G och Mona B för att få till stånd ett möte för att 

diskutera framtida tillsättningsprocesser.  

 

6. Utbildningsfrågor  

Andra KUB kursen har genomförts och denna uppfattades positivt. Ytterligare två planeras. BT har 

fakultetsmöte 20/1. Bakjoursutbildning genomfördes förra veckan i Göteborg. Medelbetyg 4,7/5 

tyder på ett gott gensvar.  

 

7. Ekonomi 

Johnson & Johnson har inbetalat sponsormedlen till forskningspriset för 2011. Återstår att 

förhandla sponsor för dito 2012.    

 

8. Nästa möte 

Telefonmöte 24/1 kl 16.30. Styrelseinternat i Stockholm 1-2 mars 2012 på Läkarsällskapet. IN 

mejlar ut fråga kring behov av boende.     

9. Mötet avslutades 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Ralf Segersvärd   Ingmar Näslund 

Vetenskaplig sekreterare  Ordförande 
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Bilaga  

Beslutsunderlag för styrgruppstillsättning för SOReg att gälla från och 

med 2012-01-01 

 

Förslag 

Person   Mandat 

Nyval 

Peter Möller    Sydöstra regionen 

Hans Lönroth   Västra Götaland 

Ami Bylund   Obesitas-sköterskerepresentant 

Anna Laurenius  Obesitas-dietistrepresentant 

 

Omval 

Lars Boman   Norra regionen 

Magnus Sundbom  Uppsala-Örebroregionen 

Erik Näslund   Stockholm 

Jan Hedenbro   Södra regionen 

Göran Lundegårdh  Privata vårdgivare 

Ingmar Näslund  Registerhållare 

Johan Ottosson  Biträdande registerhållare 

 

Nyval ordförande 

Erik Näslund 

 

På uppdrag av SFÖAKs styrelse, 

/Magnus Nilsson 

 


