1.

Minnesanteckningar för:

Telefonmöte i SFÖAK’s styrelse

Mötesdatum:

Måndagen 17/5 2010, Kl 16:00

Närvarande:

Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell (AT), Bengt
Wallner, Magnus Nilsson, Cecilia Nordensson (CN),
Stefan Modin (SM)

Diskuterades utkast till målbeskrivning för bakjourskompetens i kirurgi, se bilaga. Det
framkom att uppdraget från Carsten Offenbartl till delföreningarna inte var helt klart, d v s
huruvida delföreningarna skulle detaljbeskriva delmålen eller om endast generellt yttrande skulle
ges. Beslutades att SM kontaktar Carsten Offenbartl i denna fråga. I övrigt framkom en del
generella synpunkter. Samtliga begrundar förslaget och frågan tas upp vid nästkommande möte.

2.

Kirurgveckan.
Planeringen av symposier och samarrangemang förefaller klart. Samtliga abstraktförfattare är
meddelade om utfall av granskning.
Till ”best in show” utsågs bidragen nr 1 och 2 enligt tidigare utskickat förslag. AT kontaktar
abstraktförfattarna med erbjudande om att framställa prisbelönt poster.
Sociala arrangemang: SM påbörjat rekognosering av lämplig restaurang för tisdag kväll;
föreslogs kl 19:30 som starttid. Info om festkvällen ännu ej annonserad på vare sig SFÖAKs
eller SKFs hemsida. CN framställer snarast informationsmaterial för detta ändamål. Beslutades
dessutom att samma information går ut via gruppmejl till SFÖAKs medlemmar som distribueras
via Per Sandström (PS).
SFÖAKs forskarstipendium.
Två ansökningar har inkommit, v.g. se bilaga. Av dessa förordade samtliga Bodil Anderssons
ansökan. Oklart hur annonsering av forskarpriset har gått ut. AT kontaktar PS, som ej deltog
i mötet, för att inhämta information beträffande deadline för ansökan, annonsering etc.

3. Diskuterades patientsäkerhetsprojektet, var god se tidigare utskickade minnesanteckningar
från möte den 6/5. IN redogjorde kortfattat för mötet. Betydligt mer positiv inställning till
projektet efter detta. Konstaterades det viktiga i att snart få fram lämpliga namn. P O
Nyström nyckelperson som bör kontaktas snarast. I övrigt drivs projektet framåt i enlighet
med minnesanteckningarna.
Mötet avslutades. Tidpunkt för nästa möte: Måndagen den 7/6 kl 16:00 (telefonmöte).

Vid protokollet

Justeras

Anders Thorell
Sekreterare SFÖAK

Ingmar Näslund
Ordförande SFÖAK
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