
 
 
 
Minnesanteckningar för:  Telefonmöte i SFÖAK:s styrelse 

 
Mötesdatum:  Måndagen 21/2 2011 kl 16:30 
 
Plats:   - 

 
Närvarande:  Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell (AT), 

Magnus Nilsson (MN) Cecilia Nordensson (CN), 
Bobby Tingstedt (BT) samt Stefan Modin (SM)                
   
   
   

Frånvarande:   Per Sandström (PS, på sportlov) 
 

 
 

1. Kirurgveckan. 
V. g se tidigare anteckningar. Vissa få kvarvarande programpunkter hänger i luften: 
A. SOTA-föreläsning ”Kirurgisk ikterus” flyttad till fredag. Urban Arnelo som tidigare 
accepterat kan inte medverka på fredagen.  
Beslut: Erik Kullman, Linköping tillfrågas (PS). I den händelse Erik inte kan, går frågan 
vidare till Stefan Linder samt Claes Söderlund på Södersjukhuset, Stockholm.  
 
B. KIRUB önskar symposium på måndag morgon om obesitaskirurgi. Önskar 
videoillustrationer samt mentometerknappar.  
Beslut: L-G Larsson, Örebro, tillfrågas om att hålla i symposiet (IN). AT och IN kan 
medverka vid behov.  
 
C. Abstrakthantering.  
Deadline för abstract    18/3 kl 24:00. 
Telefonmöte i delföreningarna   24/3 
Abstrakt till SFÖAK:s styrelse   26/3  
”Scorade” abstrakt till AT senast   31/3   
Beslut under telefonmöte    5/4.  
Planeringen förutsätter dock att deadline för abstracts inte förskjuts framåt i tiden. Om så sker 
beslutades om ett preliminärt extra telefonmöte i SFÖAK’s styrelse tisdagen den 19/4 kl 16:30. 
Påminnelse om deadline för abstract läggs in på ”månadens lästips”, var god se nedan.  
 

 
2. SFÖAK:s festkväll. 

Lokal bokad, kostnad cirka 700 SEK/person. Egenavgift 200 SEK. Således målsättning med 
företagssponsring om 500 SEK/kuvert.  
 

 
3. Registerfrågor. 

Planering inför mötet den 25/3 pågår, var god se tidigare anteckningar.  
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4. Arbete med KUB (en i maj, två i höst) pågår. 

 
 

5. Bakjourskurs i Örebro förefaller varit uppskattad. Planeras att hållas på fler orter framöver. 
SM kommunicerar vidare med Karsten Offenbartl.  
 

 
6. PS ej närvarande, varför ekonomi inte berördes. 

 
 

7. IN skickat ut första förslag beträffande ”visitprojektet”. Samtliga återkopplar via mejl.  
 
 

8. IN cirkulerat förslag om månadens lästips, var god se meddelande. Förslaget godtogs. 
Kompletteras med påminnelse om abstrakt, se ovan, samt SFÖAK:s festkväll.  

 
9. Övrigt.   

- Annonsering om AUGIS-mötet på hemsidan samt i Svensk Kirurgi.  
- IN rapporterade om NIOK-dokumentet. Arbetet i stort sett färdigt. Vad som hos 
remissinstanserna fr.a väckt diskussion är formuleringarna kring övre åldersgräns samt antalet 
nödvändiga operationer för att få legitimitet.  
  

 
Avslutades mötet. 
Nästkommande möte som tidigare beslutats 15/3 kl 16:30 (telefonmöte). 
 

 
Vid protokollet   Justeras  
 
 
       

 
Anders Thorell   Ingmar Näslund   
Vetenskaplig sekreterare   Ordförande SFÖAK 


