Minnesanteckningar från SFÖAKs styrelsemöte 17/6 2015,
telefonmöte
Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Ellen Andersson (EA), Cecilia Strömberg (CeS), Magnus
Sundbom (MS), Eva Szabo (ES).
Ej närvarande: Magnus Nilsson (MN), Christian Sturesson (ChS),

1. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar gicks igenom, ES påminner om snittar till
posterpresentationerna.

2. SFÖAK-dagen 2016
Datum klart, fredagen den 15/4, och lokal bokad.

3. Kirurgveckan 2015
Symposier och titlar på fria föredrag samt postrar utlagda på hemsidan, men del tryckfel. ES
rapporterar att mentometerfunktion kommer att finnas via AppInMed. Kontroll av antalet
anmälda till SFÖAK-middagen inför kommande styrelsemöte 2v innan Kirurgveckan. Lokal
och tid (måndag kl 17.00) ordnad till SFOKs ordförande Torsten Olbers önskade möte kring
optimal kirurgisk teknik vid lap-GBP och Sleeve. Det fullständiga programmet har inte
inkommit och då styrelsen inte anser att det går likställa denna aktivitet med föreningens
övriga symposier, föreslås ett ”Satellitsymposium”.
Samtliga skickar snarast in namn och titel på sina föredragshållare. MS vidarebefordrar detta
samt kontaktar Robert angående tryckfel mm. CJ kontaktar SKF ang möjligheten till
satellitsymposium i programmet och rapporterar utfallet till Olbers.

4. Forskarpriset
Efter MS redovisning av ansökningarna och inkommen ranking från Vetenskapliga
kommittén utsågs årets pristagare enhälligt. Inför nästa år behöver tydliga kriterier tas fram.
MS kontaktar pristagaren, så att vederbörande kan förbereda en kort presentation av sin
forskning i samband med prisceremonin.

5. Vetenskapliga arbeten under ST
Efter styrelsen genomgång nominerades två arbeten. Inför nästa år behöver tydliga kriterier
tas fram.
MS rapporterar till Ewa Lundgren, KKF

6. Årets avhandling
Varken styrelsen eller Vetenskapliga kommittén har kunnat delta i arbetet att nominera
Årets avhandling inom ÖAK till Kommittén för Klinisk Forskning (KKF), då vi kontaktades
mycket sent utan detta har gjorts av SFÖAK´s representant i KKF Anders Thorell. Styrelsen
har föreslagit en träff mellan tillträdande ordförande, vetenskaplig sekr och under
Kirurgveckan för att se över samarbetsrutinerna inför nästa verksamhetsår.

7. Verksamhetsberättelse
De som ännu inte rapporterat från sitt ansvarsområde ombeds göra detta snarast.

8. Hemsidan
Olle önskar fler bilder till hemsidan. Fortsätt skicka in tips på kongresser och möte.

9. GIMMICum
Anders Thorell har bett om vår åsikt angående GIMMICum, en forskarskola i Linköping, då
nuvarande finansiering från VR löpt ut. Styrelsen bedömer att intresset från SFÖAKs
medlemmar att delta i kommande aktiviteter torde vara måttligt då det bifogade
programmet till stor del upptar gastroenterologiska frågor. Vi finner dessutom upplägget
något oklart och kan inte se att det framkommer något konkret resultat av den gångna
kursen.
MS besvarar Anders fråga med kopia till Yucel Cengiz enl önskan.

10. Rapport angående våra respektive ansvarsområden
Kort rapport från samtliga ansvarsområden, där inga större nyheter framkom.

11. Övriga frågor
CJ rapporterade kring Pancreas 2000, en europeisk enkät till pankreaskirurger som inkommit
via Malin Sund. Vi föreslår att en länk till enkäten läggs ut i kommande medlemsbrev.

12. Nästa möte
Telefonmöte 11/8 kl 19.00

Vid pennan

Justeras

Magnus Sundbom
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

