Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
4 mars 2019
Zoom-möte

Närvarande

Claes Jönsson, Anette Persson, Catharina Ihre Lundgren, Layla Mirzaei,
Per-Anders Larsson, Andreas Muth, Gabriella Palmer och Barbara Dürr

Förhinder

Anna Leifler, Lars Enochson, Malin Sund

§ 18
Mötets öppnande
Ordförande Claes Jönsson förklarar mötet öppnat. Barbara tackar för uppvaktningen av 20 års
anställning på Svensk Kirurgisk Förenings kansli.
§ 19
Föregående protokoll
Föregående protokoll redovisas.
Revision av §3 ekonomi av skattmästaren Per Anders Larsson.
Under §13 förfrågan från Nätverket mot olämplig styrning av hälso-och sjukvården/Gunnar
Akner. Efter diskussion beslutar styrelsen att Claes Jönsson hänvisar förfrågan vidare till SLS
central. Frågan är ej specifik kopplad för SKF.
Angående nominering till ledamot/ersättare HSAN, Claes Jönsson har hört med Magnus
Bergenfeldt, Lund som är positiv, förslag på nomineringar av kvinnliga representanter från
länskirurgi föreslås Jeanette Assarsson, Kalmar och Monica Samuelsson, Alingsås. Annette
Persson får fråga dem om intresse.
§ 20
Ekonomi
Årsredovisningen för föreningen och bolaget visades av skattmästaren. De kan ses hos Barbara
Dürr på kansliet efter 28 mars.
Fördelningsnyckeln till delföreningarna vid Kirurgveckan kommer att delas ut den 28 mars på
mötet med delföreningarna.
Diskussion pågår med sjuksköterskeföreningen NFSK angående fortsatt samarbete. Eventuellt
kan de komma att erbjudas samma villkor som barnkirurgi- och plastikkirurgiföreningarna. PerAnders Larsson och Claes Jönsson för dialog för styrelsens räkning.
§ 21
Programkommittén
Lars Enochsson ej närvarande. Abstraktanmälan till Kirurgveckan är öppnat.

§ 22
Utbildningskommittén
Gabriella Palmer informerade att Helena Grönbacke på KUB-kansliet börjar komma ikapp med
kurserna. Två kurser har fått ställas in pga för få anmälda, bråck-kurs i Malmö och akut kirurgi i
Stockholm, båda pga för kort varsel. Målet är att ha kurser inklusive bakjourskurserna klara ett
år framåt för att ha en vettig framförhållning både för kursgivare och ST-läkare. Ursula
Dahlstrand är KUB-ansvarig från 1 mars. Förändringar i ATLS-budget kommer att ses över
under året.
§ 23
Internationell sekreterare
Malin Sund var ej närvarande. Förslag till BJS-föreläsare diskuterades. Önskemål från styrelsen
att ämnet ska vara i linje med SKF tema – Kirurgiska färdighet.
§ 24
IT-ansvarig/hemsida
Layla Mirzaei rapporterade att styrelserna för kommittéerna var uppdaterade och även annonser
och forskningsmöten. Zoom-konto för att bjuda in mötesdeltagare var ordnade för styrelseledamöter.
§ 25
Kommittén för kirurgisk forskning
Ej haft möte. Catharina Ihre Lundgren ska träffa tidigare ansvarig Sara Regnér och Lisa Rydén
för uppdatering i nästa vecka.
§ 26
Svensk Kirurgi
Anna Leifler ej närvarande. Redaktionsmöte var den 1 mars. Tre ledamöter är på väg att sluta,
rekrytering av tre nya pågår.
§ 27
Svenskt Kirurgiskt Råd
Inget nytt att rapportera. Andreas Muth får kontakta avgående representant Magnus Kjellman
för information.
§ 28
Länskirurgi
Anette Persson har bearbetat stadgeändringen gällande paragraferna 7 och 11. Catharina Ihre
Lundgren ska kontrollera med KKF vid deras nästa möte.
Claes Jönsson hade en förfrågan om ett tillägg om Patientsäkerhet skulle vara bra. Kommer att
tas upp på nästa möte.
§ 29
Övriga frågor
• Deltagande 29/3 Hans Törnblom, ordf NPO mag-tarm (Karsten Offenbartl). Hans önskar
vara med och presentera sig och ha dialog med verksamhetscheferna.
Styrelsen beslöt att tacka nej till detta då ordföranden för övriga NPO-grupper med
kirurgisk koppling i så fall också skulle behöva inbjudas. Styrelsen vill i första hand ha en
förutsättningslös diskussion.
• Kansliet, hyresavtal
Avtalet förlängts i tre år av Svensk Förening för Allmänmedicin. Läkarsällskapet har erbjudit
lokaler men SKF har avböjt.
• Inbjudan till Rehabiliterings NPO möte 12 mars – mycket kort framförhållning. SKF tackar
nej, kan inte komma med tolv dagars varsel.
§ 30
Remisser
Tydligare ansvar och regler för läkemedel (svar 26/4)
Ej kirurgisk huvudfråga – SKF avstår från att svara.
Tre vårdprogram (till SFFBK)
Vårdprogrammet för melanom skickat vidare till sektionen för bröstkirurgi

§ 31
Nya medlemmar
Nio nya ansökningar. Beslutas att alla inväljs.
§ 32
Kommande möten
28 mars kl 9.30-13.00 styrelsemöte och lunch, Läkarförbundet, Villagatan.
28-29 mars möte med delföreningarna, VCH m fl, Läkarförbundet
25 april kl 18.00 Zoom-möte
§ 33

Mötets avslutande

Vid pennan

Gabriella Palmer
Utbildningssekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

