Struktur för arbetsutskott i Svensk Gastroenterologisk förening
Under 2014 och 2015 arbetade SGF:s styrelse med ett förslag till ändrad arbetsordning. Vid SGFs
årsmöte i samband med Gastrodagarna i Uppsala 2015 beslutades om att genomföra förändringen
fast i modifierad form. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram det nya förslaget. Följande förslag till
arbetsordning och struktur för arbetsutskotten har utformats efter beslut vid styrelseinternatet 7-8
september 2015 och vid styrelsemötet i Stockholm 17 december 2015. Arbetsutskotten lyder under
SGFs styrelse.
De olika utskotten inom SGF:





Endoskopiutskottet
Utskottet för luminal gastroenterologi
Utskottet för lever-, gall- och pankreassjukdomar
Utbildningsutskottet (leds av facklig sekreterare)

Ledamöter:
Utses av:
 Ordföranden utses av SGFs valberedning.
 Övriga ledamöter föreslås av respektive utskott och fastslås av SGF:s styrelse.
 Samtliga utskott skall innehålla en representant från SYG.
 Utskotten har frihet att välja ledamöter från andra organisationer i syfte att säkerställa att
relevant kompetens finns representerad.
Faktorer att ta hänsyn till tillsättning av ledamöter
 Kompetens/specialitet
 Genusperspektiv
 Geografisk fördelning
 Kontinuitet – max 50 % kan utses samtidigt
Antal ledamöter
 Önskvärt antal ledamöter är 6–8 st.
Mandatperiod
 Ordförande – 3 år
 Övriga ledamöter – 3 år
 Omval till en andra mandatperiod är möjligt. Därefter kan tidigare ledamot inneha ny
tidigast efter 3år
Arbetsuppgifter:
Riktlinjearbete:
 I samråd med vice ordförande i SGF utse lämplig person att leda en riktlinjegrupp.
 I samarbete med vice ordförande i SGF bedöma inkomna riktlinjeförslag

Remisser från olika instanser:
 Granska och därefter lämna utlåtanden till SGFs styrelse
Gastrodagarna:
 Rådgivande till lokala arrangörerna vid framtagande av det vetenskapliga programmet.
 Lämna förslag på hedersföreläsare, vilket sedan beslutas av SGFs styrelse
Utbildning (framför allt utbildningsutskottet)
 Ansvara för utformning av ST-utbildningen inom gastroenterologi och hepatologi
 Medverka till fortbildningen inom gastroenterologi och hepatologi
 Initiera kurser i Gastroskolan
Forskning
 Kontakt med forskningsföreningar (SOIBD, SWEHEP, mm.) för att stimulera forskning
Möten:
 Fysiska möten 1-2 ggr/år
 Telefonmöten 2-4 ggr/år
 Minimera antalet fysiska möten – kostnads- och klimatskäl
 Om möjligt Skypemöten framför telefonkonferenser – kostnadsskäl
 Vid transporter prioritera buss/tåg framför bil/flyg – kostnads- och klimatskäl
 Vid framtagande av riktlinjer tillsammans med andra föreningar skall kostnaderna delas –
kostnadsskäl
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