Protokoll från styrelsemöte i SVESEK
Tid: 4/12 2019
Plats: Svensk Kirurgisk Förenings kansli, Grev Turegatan 10E, 2 tr,
Stockholm
Närvarande: Bengt Jeppsson, ordförande, Gunnar Edlund,
sekreterare, Joar Svanvik, kassör, Britten Klöfver-Ståhl, ledamot, StigOlof Almgren, ledamot, Urban Wingren, adjungerad, tillträdande
sekreterare 1/1 2020.
§1 Ordföranden öppnar mötet
§2 Föregående mötesprotokoll från årsmötet i Norrköping
Inga anmärkningar
§3 Tillbakablick på årets kirurgvecka. Mötet var för SVESEKs del en
succé och deltagarantalet var högt, uppskattningsvis omkring 120
när årets SVESEK-föreläsning startade. Föreläsaren, Karin Wahlberg,
har tillfrågats om referat men har avböjt, då hon inte tycker att det
passar hennes upplägg av föreläsning. Joar Svanvik kommer att
tillfråga Anna Leffler, som var närvarande under föreläsningen och
även tog en del bilder. Vi får avvakta hennes svar angående ev.
referat för tidningen Svensk Kirurgi, ifall hon avser att skriva ett
sådant.
Gösta Pettersson föreläsning om hjärtkirurgi var också mycket
uppskattad liksom Christian Ingvars melanom-föredrag. Bengt
Jeppsson kommer att höra med Christian om ev. referat.
Vad gäller det sociala programmet med stadsvandring under ledning
av museipedagog Ellika Kyndel var även detta mycket uppskattat.
§4 Värvningsbrev. Under årsmötet, som följde efter det vetenskapliga
programmet, framkom önskemål om att sända värvningsbrevet med
ytpost. Styrelsen beslutade att efterkomma detta önskemål och ett
vykort med SKF:s logga kommer att utformas. Joar Svanvik kommer
att ta reda på mer om detta. Bengt ansvarar för texten.
Urban Wingren berättade att det finns en app: "Riktig vykort. Säg det
med ett vykort" med vars hjälp man kan utforma och ordna med
frankering på ett smidigt sätt.
I utskicket kommer SVESEK att informera om att en rabatt (på 500: -)
kommer att utgå som ett speciellt erbjudande vid anmälan till
kommande kirurgvecka i Luleå. Medel för detta tas ifrån SVESEKs
kassa.
§5 Uppdatering av hemsidan. Med anledning av sekreterarbyte 1/1
kommer Urban Wingrens foto att läggas upp (Urban sänder in såvida

det inte redan finns på kansliet) och Gunnar Edlunds tas bort
samtidigt.
§6 Kommande kirurgvecka:
Bengt har varit på ett möte inför 2020 års kirurgvecka. Där
diskuterades bland annat tidfördelning mellan de olika
specialiteterna. För SVESEKs del behåller vi tre tids-slottar och vårt
önskemål är att behålla torsdagen som mötesdag med start kl. 1000
eller 1015 beroende på kaffepausens längd efter föreläsningarna
innan. Efter dagens föreläsningar avser vi att lägga årsmötet, precis
som i år. Styrelsemötet förläggs till fredag morgon, likaledes som i år.
Kommande program:
1. Bengt föreslog en gemensam session med Kirub och kommer att
kontakta representant. Förslag på ämne: "Läkarrollen". Kirub
kommer att "ha bollen" och vi får avvakta deras önskemål. En
intressant föreläsare kan vara Jonatan Wistrand, som nyligen
disputerat på ämnet "Läkaren som patient - dokumentära och
litterära vittnesmål under 1900- och 2000-talet". Han kommer att
kontaktas av Bengt. Detta kan bli möjligt ämne för SVESEKföreläsningen men ingenting är ännu klart.
2. Joar föreslog AI, Artificiell Intelligens, inom området hudtumörer.
Oscar Zaar, Göteborg, som 2018 disputerade inom området
epidemiologi och diagnostik av non-melanom maligna hudtumörer,
föreslogs som föreläsare. Detta skulle kunna rymmas inom
"symposium I" enligt vårt traditionella upplägg.
3. Som möjligt symposium II om inte "Läkarrollen" går in under
"SVESEK-föreläsningen" skulle samarbetet med Kirub kunna passa.
En diskussion mellan yngre och äldre kirurger kunde vara givande.
4. Ytterligare tänkbara ämnen togs upp:
Hörselförbättrande kirurgi - Urban är beredd att plädera för det.
Laparoskopisk kirurgi. Johanna Österberg, är vidtalad och är beredd
på att bli tillfrågad men vi avvaktar än så länge med dessa ämnen
under 4).
5. Ett alternativt ämne kan vara "Immunologisk forskning" med
inriktning på immunologins roll vid kirurgisk sjukdom. Urban skall
följa upp denna möjlighet.
Sociala programmet
Polarforskningssekretariatet, en statlig myndighet, är förlagd till
Luleå. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att organisera och
stödja forskningsexpeditioner till polarområdena och ansvara för
forskningsinfrastruktur samt skapa förutsättningar för
polarforskning.

Urban utreder möjligheterna till studiebesök och att finna en lämplig
restaurang för efterföljande middag.
§7 Nästa styrelsemöte kommer att ske i form av telefonmöte.
Tidpunkt ännu ej fastställd. Bengt återkommer angående detta.
§8 Föreningens ekonomi föredrogs av Joar. Ekonomin är god och
saldot uppgår f.n. till 71 000: -.
§9 Frågan om reducerad avgift kommer i nuläget inte att tas upp.
Urban har talat med skattmästaren Per-Anders Larsson, SKF.
Men vi har tillåtelse att ur egen kassa använda medel för tillfälliga
bidrag. V.g. se ovan angående möjligheten att ge bidrag till
anmälningsavgiften för 2020 (se §4).
§10 Mötet avslutas
Bengt Jeppsson, ordförande
Gunnar Edlund, sekreterare

