Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
19 augusti 2018
Hotell Mollberg, Helsingborg

Närvarande: Claes Jönsson, Lars Enochsson, Per-Anders Larsson, Peter Elbe, Sara Regnér,
Layla Mirzaei, Anna Leifler, Anette Persson, Magnus Kjellman och Barbara Dürr
Förhinder: Malin Sund

§ 125 Mötets öppnande
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat.
§ 126 Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2018-08-09 godkändes efter mindre justeringar.
§ 127 Ekonomi
Skattmästaren redogjorde för ekonomiskt utfall i aktiebolaget och föreningen första halvåret
2018. Sammanfattningsvis föreligger god likviditet i såväl aktiebolaget som förening. Det
föreligger fortsatt problem med budgetläggning och ekonomisk uppföljning av föreningens
KUB-kurser. Föreningens kansli avsätter omfattande resurser för administrativt stöd till driften
av aktiebolagets verksamhet som hittills under året inte har debiterats. Ekonomisk redovisning
avseende Kirurgveckan har tidigare år ofta blivit fördröjd pga. oklarheter avseende kostnader för
kringarrangemang.
Styrelsen beslutade att:
Föreningen skall fakturera aktiebolaget verkliga kostnader för administrativt stöd under 2018 och
kommande verksamhetsår.
Budgetinstruktioner för KUB-kurser skall förtydligas så att kursgivare ansvarar för en tydlig
kostnadsbudget och eventuella sponsorintäkter. Kursavgift skall bestämmas i samråd mellan
skattmästare och kursansvarig.
All ekonomihantering avseende KUB och bakjourskurser samt övriga specialistkurser skall skötas
via aktiebolagets KUB-kansli. Föreningen ser mycket positivt även på andra kurstyper för
utbildning av kirurger men lämnar ingen ekonomisk garanti eller administrativt stöd för sådana
kurser. Annonsering av kurser utanför KUB-systemet skall vara gratis på föreningens hemsida,
men debiteras ordinarie annonspris vid annonsering i tidskriften Svensk Kirurgi.
Skattmästaren skall revidera instruktionerna avseende KUB ekonomi på föreningens hemsida.
De fastställda KUB-avgifterna skall från höstterminen 2018 faktureras separat till kursdeltagarna
på KUB, BKT och bakjourskurser.
Enligt tidigare beslut skall eventuella överskott vid KUB-kurser tillfalla kursarrangör. Uppstår
överskott vid KUB-kurs kan detta faktureras av antingen kursgivarens organisation, klinik,

institution eller respektive delförening senast 30 september året efter genomförd kurs. Efter detta
datum gottskrives KUB-kansliet eventuella överskott.
Skattmästaren skall snarast efter avslutad Kirurgvecka i samverkan med delföreningar och övriga
arrangörer tillse att ekonomisk redovisning är fastställd senast 30/11. Kostnader enligt schablon
för ideellt arbete skall faktureras aktiebolaget senast 14 december 2018. Föreningens kansli skall
bistå medarrangörerna med detta.
§ 128 Programkommittén
Vetenskapliga sekreteraren redogjorde för att planeringen inför Kirurgveckan i stort följer den
uppgjorda planen. Dock blir det endast två SOTA-föreläsningar istället för planerade tre då det
inte varit möjligt att ordna föreläsare till den sista SOTA-föreläsningen på fredag morgon.
När det gäller Kirurgveckans app så fungerar den utmärkt för såväl Android som Iphone. Dock
vad gäller den senare så är deltagarna på grund av juridiska skäl tvungna att logga in via
AppInMed för att nå den vilket inte är inte nödvändigt för Android versionen som går att ladda
ner direkt. Till Kirurgveckan i Norrköping så kommer dock detta att vara åtgärdat och det ska då
vara möjligt att ladda ner apparna för såväl Android som Iphone direkt i mobilen.
Det är något färre deltagare i Helsingborg (1405 anmälda hittills) jämfört med Jönköping (1493).
Däremot är det fler abstrakts i år (282 jämfört med 270 förra året). Glädjande är också att de
mindre delföreningarna ökat sin aktivitet.
Till kansliet har inkommit ett flertal namnförslag på kandidater till att granska fondansökningar
på Svenska Läkaresällskapet.
Styrelsen beslutade att nominera:
Inga Lena Nilsson, Karolinska, Stockholm
Pär Nordin, Östersund sjukhus, Umeå Universitet
Anders Wanhainen, Uppsala Akademiska
Eva Angenete, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Det uppdrogs till Lars att meddela Monica Windén vid SLS detta.
Via Margareta Berg, KAT, Department of Biomedicine vid Göteborgs Universitet, så har det
inkommit en förfrågan från Björn Friis Johannsen vid institutionen för pedagogik vid GU om de
kan få hjälp med att skicka ut en enkät till deltagarna vid Kirurgveckan. Detta skulle i så fall ske
via mailutskick till de individuella deltagarna. Styrelsen beslutade att avslå denna begäran med
hänvisning till att syftet med vår maillista endast är för att använda till föreningsändamål vilket
har varit SKFs policy sedan många år. Däremot kan vi bidraga med en lista på alla Kirurgkliniker
vilket Lars kommer att meddela Björn Friis Johannsen samt Margareta Berg som kommit med
förfrågan.
§ 129 Utbildningskommittén
Peter meddelande att annonsen som kursansvarig nu ligger ute.
Utbildningsboken har skickats ut på remiss och det har kommit in en hel del svar. Peter beräknar
att utbildningsboken skall vara klar sista november. Denna upplaga kommer att ha en omfattande
uppdatering med bland annat ett kapitel om praktiska färdigheter.
Skattmästaren önskade vidare att träffa utbildningskommittén för att informera om vad som
gäller generellt vid anordnande av KUB-kurser och övrig utbildning, se ovan under
skattmästarens rapport.
§ 130 Internationella sekreteraren
Kunde ej närvara. Peter informerade om det kommande UEMS mötet på Malta.
I en enkät utskickad så vill en svag majoritet av medlemmarna ha kvar British Journal of Surgery i
pappersformat. Det finns dock av såväl miljöskäl som av ekonomiska skäl anledningar till att
överväga att sluta med den inplastade papperstidningen. Frågan diskuterades men bordlades då
internationella sekreteraren ej kunde närvara vid dagens möte.

§ 131 IT-ansvarig/hemsidan
Styrelsen diskuterade de erfarenheter vi har av E-plattformen Zoom för möten. Styrelsen hade
generellt positiva erfarenheter och IT-ansvarig Layla rekommenderade att Svensk Kirurgisk
Förening prenumererar på alternativet med tio användare. Beslut togs att bifalla detta.
Det har från en av SKFs medlemmar kommit in synpunkter på att det skulle behövas en översyn
av hemsidan vad gäller det språkliga av typen felstavningar mm. Det ligger naturligtvis i första
hand på den som skickar in bidrag till hemsidan i form av föreläsningar, artiklar och föredrag att
dessa håller en bra språklig nivå men styrelsen uppskattar dessa synpunkter och kommer att
formulera ett mail till medlemmen för att inleda en dialog om i vilken mån som denne skulle
önska hjälpa till med detta mot en viss ersättning.
§ 132 Kommittén för kirurgisk forskning
Sara redogjorde för att alla pristagare är utsedda. När det gäller ST-arbetena så uppgav dock Sara
att det varit ett mödosamt arbete att få in alla ST-arbeten, så pass mödosamt att det diskuterades
om i vilken mån detta med priser för ST-arbeten skall fortsätta. Styrelsen beslutade dock att tills
vidare fortsätta med pris för bästa ST-arbeten eftersom det är viktigt att stödja
utbildningsinsatser. Det diskuterades också om i vilken mån det skulle vara möjligt att
uppmärksamma de verksamhetschefer som stödjer ST-arbeten på kliniken t.ex. genom att vid
prisutdelningen även verksamhetschefen skulle kunna omnämnas. Verksamhetscheferna kommer
även att informeras per mail från KKF om hur viktigt styrelsen ser på detta med ST-arbeten.
Beslut togs även att höja prissumman för Stora Forskarpriset till 250 000 kr.
§ 133 Svensk Kirurgi
Anna föreslog att när medlemmar i redaktionskommittén utses så bör de förordnas på en period
om tre år. Beslut togs att så skulle ske. Vidare togs ett beslut om att stadgarna för Svensk
Kirurgisk Förening behöver ses över så att mandatperioderna harmoniserar över hela linjen.
§ 134 Svenskt Kirurgiskt Råd
Magnus Kjellman redogjorde för de planerade Våtlabskurserna i SIKTs regi under Kirurgveckan:
1. Akut laparoskopisk övre gastrointestinal kirurgi 20-21 augusti
2. Laparoskopisk kolorektalkirurgi 23-24 augusti.
Vidare redogjorde Magnus för en intervju han givit i senaste numret av Dagens Medicins om
användningen av donerade kroppar i undervisningen av kirurger.
§ 135 Länskirurgi
Anette redogjorde för onsdagens kommande plenarsession på Kirurgveckan med titeln ”Priset
för nivåstruktureringen, en ojämlik akutsjukvård?”
§ 136 Övriga frågor
• Kansliet
Peter och Barbara har intervjuat två personer för tjänsten som ny kurskanslist. Ytterligare två
intervjuer är inplanerade efter Kirurgveckan.
• #utantystnadsplikt kommer till Kirurgveckan
Initiativtagarna till ”#utantystnadsplikt” kommer att prisas under Kirurgveckan.
§ 137 Remisser
Inga nytillkomna remisser.

§ 138 Nya medlemmar
Inga nya medlemmar
§ 139 Kommande möten
2018-09-06 18.00 Videokonferens möte.
§ 140

Mötets avslutande

Vid tangentbordet

Lars Enochsson
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

