
 

Protokoll styrelsemöte SFOK 21 04 12 på Zoom 

Närvarande; TO, AT, MW, JO, SA, VW Förhindrad; CMB 

Hur ser det ut f n i svensk obesitaskirurgi? Prognoser? 

Under 2020 minskade antalet operationer i landet från 4 700 till 3300. I nuläget ligger 
bariatrisk kirurgi nere i hela VG-regionen men bedrivs avseende patienter utan hög risk i 
Skåne och på Ersta i normala volymer. Norrköping prioriterar verksamheten hårt och 
Lindesberg slutar operera nu pga pandemiläget i regionen. 

Läge att skicka in Debattartikeln till LT? 

Ja, CM el TO kontaktar LT. Artikeln i DN från SFO/SFOK har inte mötts av någon större 
medieuppmärksamhet.  TO påpekar att det förefaller som beslutsfattare och regering 
prioriterar fysisk aktivitet. 

Info angående Kirurgveckan. Francois Pattou deltar, ev på plats, ang bariatrisk kirurgi vid 
NASH/NAFLD. 

Kirurgveckan blir av – digitalt i första hand. Pattou håller Ihre-föreläsningen på tisdag.  

Mötesaktiviteter 

Diskussion kring problemet att kirurgin riskerar att marginaliseras i samarbetsarrangemang 
med SFO, stöttat av lm-industrin. Föreslås att TO sonderar inför ett webinar under hösten 
fokuserat på set-point/kirurgi med möjlighet att bjuda in beslutsfattare och journalister och 
med stöd från de två medicinskt-tekniska företagen. 

Obesitasdagen som skjutits upp till 21 12 10 kommer att behandla undomsobesitas. 

Info och diskussion om aktuellt status för processer inom NPO-organisationen. 

MW informerar om pågående prioriteringsprocess i socialstyrelsens Nationella riktlinjer (NR) 
för vård vid obesitas. TO informerar att vi anmält intresse för NAG (MagTarm eller 
Endokrin?) avseende obesitas/bariatrisk kirurgi vid möte med SKF. 

Övriga frågor 

2 disputationer inom obesitas-området kommer att försvaras under våren.  

När det gäller den holländsk-svenska (eventuellt europeiska) TEEN-BEST-studien som 
planerar att jämföra sleeve med GBP på unga rekommenderar SFOK att processen pausas. 

När det gäller gastroskopi inför bariatrisk kirurgi rekommenderar SFOK att alla som planeras 
för sleeve ska kontrolleras före op och vid uppföljning upp till 5 år. Diskussion kring värdet av 
skopi inför GBP utmynnade inte i något klart beslut. 

Nästa möte 21 05 06                                          Vid tangenterna Mikael Wirén 


