Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
4 oktober 2018
E-möte via plattformen Zoom

Närvarande:
Frånvarande:

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

§ 157 Mötets öppnande
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat.
§ 158 Föregående mötesprotokoll
Godkändes med mindre justeringar.
§ 159 Ekonomi
Per-Anders genomför en omfattande genomgång som kommer att redovisas i samband med
Decembermötet.
§ 160 Programkommittén
Lars redovisade synpunkter på vad som upplevts som bra resp. mindre bra utifrån Survey
Monkey enkäten rörande Kirurgveckan i Helsingborg 2018. Vidare inför kommande Kirurgvecka
i Norrköping v 34, 2019, är det inplanerat två möten. Dels fredagen 2018-11-30 på Läkaresällskapet till vilket samtliga vetenskapliga sekreterare för delföreningarna, kommande
Kirurgveckogeneraler, Akademikonferens, Traveko Scandinavia samt AppInMed är kallade. Vid
detta möte skall vi diskutera erfarenheterna från Helsingborg samt vidare få en presentation av
lokalerna för den kommande Kirurgveckan i Norrköping samt dessutom diskutera runt en
grovplanering vad gäller kirurgveckan. Vidare är det ett möte planerat i Norrköping fredagen
2019-02-01 för att inspektera lokalerna på plats samt vidare ha en interaktiv dialog kring
fördelning av programtider.
§ 161 Utbildningskommittén
Peter berättade att vår nya kurssekreterare Helena kan tillträda först i vecka 47 men Birgitta har
lovat att ställa upp till årsskiftet.
Till kommande internat i oktober så är den blivande utbildningssekreteraren Gabriella Palmér
inbjuden.
Peter berättade vidare att utbildningskommittén genomfört SPUR-inspektioner i
Halmstad/Varberg samt Borås.
Utbildningskommittén har ett kommande möte vecka 42.

§ 162 Internationell sekreterare
Peter redovisade i Malins frånvaro erfarenheterna från UEMS mötet på Malta.
Vidare att de två svenska doktorer, som i ett pilotförsök genomfört UEMS skrivningen, kommer
att redovisa sina erfarenheter vid mötet i december. Det som dock framkommit muntligt till Peter
är att de som deltog i UEMS-skrivningen upplevde att en del frågor upplevdes irrelevanta. Vidare
fick Peter och Malin feedback från de som arrangerade skrivningen att det var en väldigt
varierande nivå på de som deltog i skrivningen.
§ 163 IT-ansvarig/hemsidan
Layla har fått mycket fin respons angående SKFs hemsida från många olika personer. Även
ortopedföreningen har mailat för råd om hur vi har gjort. Detta har återkopplats till SKFs
webmaster Micke som har lagt ner ett stort arbete vad gäller hemsidan.
Nya bilder på samtliga pristagare från Kirurgveckan är upplagda på hemsidan. Även andra små
justeringar har gjorts. Svenskt Kirurgiskt Råds uttalande om nivåstrukturering och centralisering
finns nu på hemsidan. Artikel om detta i Läkartidningen är även upplagt på Facebook och
Twitter. Det som inte fungerar fortsatt på hemsidan är länken till tidningen Svensk Kirurgi. Men
Micke skall kommunicera med redaktionskommittén och få ett godkännande innan den blir
åtkomlig från hemsidan.
Vad gäller Zoom har Layla och Barbara uppgraderat SKFs konto och ändrat så att SKF
faktureras fortsättningsvis. Uppgraderingen innebär för närvarande att alla förutom Magnus och
Peter kan bjuda in till videomöten. Layla återkommer med om hur man enklast bjuder in till
videomöten.
§ 164 Kommittén för kirurgisk forskning
Bordlades.
§ 165 Svensk Kirurgi
Diskussion kring detta om det verkligen ur såväl miljö- som kostnadssynpunkt är motiverat att
fortsätta med att skicka ut British Journal of Surgery (BJS) till SKFs medlemmar i pappersformat.
Även ur BJS-organisationens synpunkt är det önskvärt att gå över till en enbart elektronisk
utgivning. Styrelsen för SKF är positiv till att enbart ha den elektroniska versionen av
ovanstående skäl. Per-Anders erbjöd sig att skriva en artikel i Svensk Kirurgi angående hur
styrelsen för SKF ser på detta och som efter granskning av styrelsen sedan kan publiceras.
§ 166 Svenskt Kirurgiskt Råd
Magnus redovisade att den preparat-träningskurs som hölls i samband med Kirurgveckan i
Helsingborg och gick av stapeln i Köpenhamn blev mycket uppskattad av deltagarna vid den
kursutvärdering som gjordes. 86 % värderade kursen till 4-5 på en fem-gradig skala där 1 är sämst
och 5 är bäst. Planering för en kommande kurs pågår. SKFs styrelse stödjer detta och ser positivt
på en fortsatt utveckling av dessa kurser. Magnus uppfattade att det var mycket bra att kursen
uppmärksammades i samband med senaste kirurgveckan och önskar att så även sker inför
Norrköping. Det är ännu inte klart var kommande kurs skall hållas.
Vidare har Svenskt Kirurgiskt Råd publicerat ett gemensamt uttalande i senaste numret av
Läkartidningen i debatten om nivåstrukturering och centralisering av den högspecialiserade
vården. Såväl Läkaresällskapet som samtliga delföreningar i SKR står bakom detta uttalande.
Magnus betonade vidare att det vid SKFs kommande decembermöte behöver utses nya
medlemmar i Svenskt Kirurgiskt Råd.

§ 167 Länskirurgi
Anette redovisade läget för det pågående arbetet med att se över stadgarna i SKFs styrelse
avseende representation från länskirurgin. Från SKFs styrelse ingår Anette och Sara och från
länskirurgin Jessica Frisk, Vrinnevisjukhuset, Norrköping och Michael Dahlberg, Sunderby
Sjukhus, Region Norrbotten. Vidare diskuterades en mer generell översyn av stadgarna.
§ 168 Övriga frågor
• Kansliet
Se under utbildningskommittén ovan.
• Tema för SKFs plenarsession 2019
Denna punkt får diskuteras vidare under kommande möten. Det är Anette och Claes som har
i uppdrag att driva frågan.
• Planering mötet 28-29 mars
Det beslutades att Claes, Peter och Lars nu relativt snart bör ha ett programförslag klart att
presentera till kommande möten.
• Internat Q1 2019
7-8 februari 2019.
• Adresslista kliniker Sverige
Det finns ett önskemål om att lägga upp adresslista för kirurgkliniker i Sverige på hemsidan.
Det beslutades att så skall ske.
• Fråga angående forskarpriset
En tidigare mottagare av stora forskarpriset har ställt en fråga till SKFs styrelse angående
användning av prispengarna. KKFs ordförande Lisa Rydén kopplas in i ärendet.
§ 169 Remisser
• Anna Nergårds betänkande
Vi avstår att svara på den.
• Nationella programrådet
Nationella programrådet har adjungerat ordföranden i Svensk Förening för Endokrin Kirurgi
(SFEK) vilket SKF ser positivt på.
• Vetenskapsrådet önskar intervju vad gäller forskningsmedverkan i Kirurgi
Denna remiss skickas vidare till Lisa Rydén, ordförande i KKF.
§ 170 Nya medlemmar
Tio medlemmar valdes in varav två är återinträden.
§ 171 Kommande möten
2018-10-30
Zoom-möte med RCC
2018-11-05
Zoom-möte SKF kl 18:00
2018-12-13--14 SKF Internat samt bolagsstämma
2019-02-07--08 SKF Internat
2019-03-28
Möte med delföreningarna, Läkarförbundet
2019-03-29
Möte med Professorer och Verksamhetschefer, Läkarförbundet
§ 172 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
Vid tangentbordet

Lars Enochsson
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

