
 

Minnesanteckningar: Telefonmöte i SFÖAKs styrelse  

Mötesdatum: Onsdag 6/2 2012 kl 17:30 . Plats: -  

Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Cecilia Strömberg (CS), Ralf Segersvärd (RS), Ellen Andersson (EA), Bobby 

Tingstedt (BT), Stefan Modin (SM). Frånvarande: Thomas Gasslander (TG). 

 

1. Föregående protokoll genomgicks. CJ har återkopplat till Svensk obesitas kirurgisk förening angående 

SFÖAKs hemsida och skickat in styrelsens kommentarer till det nationella vårdprogrammet för 

endokrina tumörer. 

2. Workshop om framtidens ÖAK-kirurgi 11/1 (CS). 

Mötet ansågs lyckat. Olika aspekter diskuterades. Det vidare arbetet är ingångsatt och ett uppföljande 

symposium under kirurgveckan är planerat.    

1. Kirurgveckan (RS) 

Möte med Stora Programkommittén i Uppsala den 28/1 redovisades:  

o Det ekonomiska resultatet för Linköpingsmötet var all time high med en vinst på 2,3 milj. 

Delföreningarna erhåller medel men detta innebär också ansvar i form av att planera för 

utbildning, svara på remisser, delta i SKFs möten mm. Innan medel överförs ska delföreningen 

redovisa sitt resultat till SKFs-kassör.  

o Ett nytt system för postervisning kommer att implementeras i Uppsala som eventuellt också 

kan visa rörliga bilder. Ett antal posterskärmar kommer att placeras i utställningen och 

arrangörerna har lovat att det ska vara möjligt att ha 4 parallella sessioner utan att de stör 

varandra.  

o Fyra lokaler finns att tillgå: Sal A = 700 personer (1100 inkl läktarplats), Sal B = 340, Tältet = 

280 respektive Sal C= 120. Mindre lokaler för ev. styrgruppmöten (K1-4) kan bokas via Per H. 

Lokaler för SFÖAK blir Sal A måndag och tisdag och Sal B onsdag.  

  

2. Som föreläsare till ST-lunch om PEG måndag resp. onsdag föreslogs John Blomberg. RS frågar.       

3. Rapport från arbetsområden: 

a. Kvalitetsregister(BT): intet nytt, ekonomi (TG): deltog ej på mötet 

b. KUB (EA): SFÖAKs förslag på ST-forskningsprojekt efterfrågades. EA ska påminna TG och BT. 

Karolinska är på gång enligt CJ.  

c. Bakjoursutbildning (SM): SM har kontaktat presumtiva representanter till en bakjoursfakultet 

men inget möte har ännu hållits. John Blomberg ska tillfrågas av RS om han är intresserad att 

delta. 

3. Övriga frågor: 

a. Fråga har inkommit från ”Gastrokuriren” om tillgång till SFÖAKs medlemregister. Styrelsen 

beslöt att i nuläget inte lämna ut denna. Saken bör diskuteras på årsstämman. 

b. Användning av SFÖAKS telefonmötesnummer för SFÖAK-associerade aktiviteter (ex planering 

av kirurgiveckosymposier, möten för ÖAK-workhop mm) sanktionerades eftersom avgiften är 

fast oavsett hur mycket den används. Dock ska ordförandekoden hållas inom styrelsen.   

4. Nästa möte 

Fysiskt möte den 28/2-1/3 på Läkarförbundet. RS har meddelat förhinder pga utlandsresa.   

Vid protokollet   Justeras  

Ralf Segersvärd   Claes Jönsson  

Vetenskaplig sekreterare  Ordförande 


