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Närvarande: Torsten Olbers, Stefan Axer, C-M Brodén, Ville Wallenius Förhindrade: AT, MW, JO 

1. Planering pågår inför Webbinar med stöd av Medtronic och J&J den 14/10.  
- ”Save the date”- annons skickas ut till SFOKs medlemmar, samt läggs ut på SFOKs 
hemsida och skickas i SOReg´s sändlista. Fullständigt program distribueras efter 
sommaren. Det preliminära programmet diskuteras under mötet, inga invändningar 
framkommer. 
- Stefan Axer ställer frågan om detta och andra dylika arrangemang skulle kunna användas 
för meritering, t ex genom ”certifikat” till deltagare? Frågan tas upp med sponsorerna om 
de skulle kunna ordna med certifikat. 

2. Utkast till rekommendation om gastroskopi före och i uppföljningen av Sleeve gastrektomi 
har tagits fram av Torsten och Anders.  
- Detta diskuteras livligt under mötet, bl a kommer en sådan rekommendation att belasta 
(särskilt) mindre sjukvårdsorganisationer med ett ganska stort antal extra gastroskopier, 
vilket måste vägas mot den presumptiva nyttan. Internationellt görs gastroskopier på 
många håll både före Sleeve och Gastric bypass, detta rekommenderas även enligt IFSOs  
”concensus statement” från 2020, men vi har inte haft den traditionen här och vår åsikt är 
fortfarande att detta skulle göra mycket begränsad nytta vid Gastric bypass, men troligen 
mera nytta vid Sleeve. Detta stöds bl a av två färska finska avhandlingsarbeten där det bl a 
framkommit att gastroskopi kan förändra behandlingsstrategin i uppemot 20% av fallen 
vid planerad Sleeve.  
- Styrelsen beslutar att skicka utkastet på ”remiss” till SFÖAK för att efter detta ta upp 
frågan i styrelsen igen för slutgiltigt beslut. 

3. Jenny Vinglid fr HOBS tillsammans med Ximena Ramos Salas som jobbat med Obesity 
Canada har bjudit in olika företrädare för obesitasvården i Sverige, bl a SFOK genom 
Torsten, i syfte att starta ett arbete för att öka kunskapen om obesitas som sjukdom och 
certifiera behandlare både på en basal och ev även avancerad nivå med inriktning att 
framförallt minska stigma och orientera patienter var man kan få vård.  
-Närvarande styrelsmedlemmar beslutar samstämmigt att stötta detta initiativ. 

4. En nationell samrådsgrupp för ungdomar med svår fetma (SISU) har startats. Syftet är att 
man där kan diskutera och ge råd bl a om obesitaskirurgi är indicerat. - Ett utkast till 
dokument angående att förankra denna arbetsform med stöd från SFOK, SFO och Svensk 
Barnläkarförenings barnfetmasektion diskuteras och styrelsen ger sitt bifall. 

5. Årsmöte diskuteras och förslaget blir att vi försöker ha ett fysiskt årsmöte i oktober och i 
samband med detta styrelsemöte. Doodle om datumet skickas ut av Torsten senare. 
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