Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
22 maj 2019
Zoom-möte

Närvarande:

Claes Jönsson, Anette Persson, Catharina Ihre Lundgren, Layla Mirzaei,
Per-Anders Larsson, Andreas Muth, Lars Enochsson, Malin Sund,
Gabriella Jansson Palmer, Anna Leifler och Barbara Dürr.

§ 68 Mötets öppnande
Ordförande Claes Jönsson förklarar mötet öppnat.
§ 69 Föregående protokoll
Föregående protokoll redovisas och godkänns med mindre justeringar.
§ 70 Ekonomi
Skattmästaren Per-Anders föreslog att vi bordlade en detaljerad ekonomisk diskussion till nästa
styrelsemöte möte då vi kan ha förra årets bokslut som grund för diskussionen. Hans
översiktliga bedömning är dock att vår ekonomi är god men att det generellt är för låga intäkter
i förhållande till kostnaderna vad gäller KUB-kurser och ATLS.
Vidare redogjorde Per-Anders för videomötet som ägt rum mellan NFSK och medlemmar ur
styrelsen för SKF (Claes, Per-Anders och Lars). NFSK kommer, med början vid Kirurgveckan i
Luleå 2020, att ta del i programmet och för detta få en fastställd ersättning. Styrelsen för NFSK
har godkänt detta upplägg.
Helena är nu anställd via Arena Personal. Då Helena är en uppskattad medarbetare som gör ett
bra arbete så föreslår Per-Anders att Helena istället anställs i föreningens AB. Styrelsen beslutar
att Helena skall erbjudas anställning.
§ 71 Programkommittén
Lars meddelade att arbetet med Kirurgveckan nu fortskrider som planerat. Reviewgranskningen är klar och meddelande vad gäller oral, poster resp. avslag har skickats ut av de
vetenskapliga sekreterarna i respektive delföreningar till abstraktförfattarna. i en del fall har
utskick skett med hjälp av AppInConf. Totalt submitterades 330 abstract varav 182 blev
accepterade som orals och 127 accepterade som posters. Programmet byggs successivt upp och
några av delföreningarna har redan nu skickat in sina fullständiga program. Under vecka 21
kommer de fria föredragen att läggas in. En nyhet för i år är att de vetenskapliga sekreterarna
har möjlighet att ändra ordningen bland de fria föredragen inom respektive delförening vilket
har varit uppskattat.
Programmet till plenarsessionen är ännu inte helt klart och den från styrelsen utsedda
kommittén skall ha ett Zoom-möte för att fastställa denna programpunkt.

Under styrelsemötet vidtog sedan ytterligare diskussion om enskilda programpunkter under
kommande kirurgvecka. Cia Ihre-Lundgren är ansvarig för prisutdelningen vid Get-together.
Layla kommer att dela ut pris till Årets Studierektor.
§ 72 Utbildningskommittén
Utbildningssekreteraren Gabriella Jansson Palmér redogjorde för sin medverkan på KIRUBdagarna 16-17 maj. Mycket välorganiserat och trevligt möte med ett bra program. Ca 70 STläkare var anmälda och övernattade på Rönneberga kursgård, Lidingö.
SKF:s tidigare utbildningssekreterare Peter Elbe har fått en förfrågan från SLS om ev.
samverkan av utbildningskurser. Ett möte planeras i juni där även Gabriella ska medverka.
Dr-Utbildningsportalen är öppnad för registrering av ST-läkare och ca 100 har registrerat sig.
Webhotellet har dock haft en del problem och sidan har legat nere i omgångar.
Utbildningspriset – två nomineringar finns på kansliet meddelade Barbara.
Per-Anders Larsson och Martin Sundelöf ser tillsammans över kostnaderna för ATLS.
Programmet för utbildningssessionen på Kirurgveckan torsdag kl. 13 är klart. Gabriella
återkommer till Lars med titel.
§ 73 Internationell sekreterare
Malin Sund meddelade att hon ännu inte fått svar från Neil Mortensen om han har möjlighet att
deltaga vid Kirurgveckan. Peter Naredi skall introducera ACTA-föreläsarna.
§ 74 IT-ansvarig/hemsidan
Layla berättade att det har gjorts uppdateringar på hemsidan och framför allt under fliken STutbildning.
Svensk Kirurgisk Förening för Läkarstudenter (SKFL) har hört av sig till SKF tidigare under
våren och önskat ha ett samarbete med KIRUB. Layla har svarat på detta mail och frågat vilket
typ av samarbete de tänker sig och även tagit upp frågan i KIRUB. KIRUB vill dock diskutera
frågan närmare på deras höstinternat. Layla har inte fått något svar från SKFL.
§ 75 Kommittén för kirurgisk forskning
Cia Ihre-Lundgren redogjorde för KKF:s arbete med att utse pristagare till Stora Forskarpriset
och Ihre-priset. Vidare pågår planering för den plenarsession KKF skall ha på tisdag under
Kirurgveckan. Inval kommer att ske av två nya ledamöter till Bengt Ihre-fonden och en till
Gastrofonden. Dessa väljs på tre år och kan sitta under två mandatperioder.
Till ersättare för Tomas Lorant i KKF har Kevin Mani invalts till arbetsutskottet.
§ 76 Svensk Kirurgi
Anna Leifler berättade att kommande nummer är under färdigställande och snart ligger i
pressarna. Innehåller bland annat en artikel av Ursula Dahlstrand om Doktorsportalen. Vidare
kommer några bra avhandlingsreferat att publiceras. I kommande nummer finns dock inget
bakjoursfall eller debattartikel.
I redaktionskommittén slutar Matthias Block och ersättare är utsedd.
Glädjande nog är tidningens annonsintäkter på en i stort oförändrad nivå.
I nästa nummer av Svensk Kirurgi så kommer fokus ligga på Kirurgveckan i Norrköping.
Vidare ersätter Eric Secher Åke Andrén-Sandberg som ny kåsör i tidningen.

§ 77 Svenskt Kirurgiskt Råd
Andreas Muth berättade att det inte fanns något nytillkommet att rapportera sedan föregående
styrelsemöte.
§ 78 Länskirurgi
Anette Persson har fått feedback på det reviderade stadgeförslaget. En proposition angående
stadgeändring till kommande årsmöte under Kirurgveckan är under utveckling. Representanter
från länskirurgin kommer att vara representerade i den slutliga utformningen av denna
proposition.
§ 79

Övriga frågor

Kunskapsstyrning

Gabriella, Cia, Claes och Andreas redogjorde från ett möte med SKL:s beredningsgrupp med
Karl Landgren och Marianne van Rooijen om vikten av att det skapas ett kirurgiskt
samarbetsråd. Gabriella uttryckte synpunkten att det var för få kirurger i grupperna och
upplevde att Karl och Marianne var villiga att fundera över detta. Nästa möte med denna grupp
är 15-16/8.

Stadgeändring – förslag (mail 190501)
Se ovan

Lymf Sverige – IngMarie Bohmelin

Lymf Sverige – Förbundet för lymfödem, lipödem och dercum, upplever att det är olyckligt att
de felaktigt blir ihopkopplade med plastikkirurgi vilket gör att de hamnar i en skönhetskontext.
De önskar att presentera sig för SKF. Styrelsen önskar mer information. Claes återkopplar till
Lymf och återkommer.

Nya ledamöter till Bengt Ihres fond + Gastroenterologisk forskningsfond
Se ovan.

SLS nya medlemsorganisation

Claes redogjorde för sin medverkan vid SLS fullmäktigemöte. Den av SLS framlagda
propositionen om en ny medlemskategori godtogs. Det nya förslaget kommer att gälla från
2021-01-01. Styrelsen beslutade att en proposition skall skrivas som skall presenteras vid SKFs
årsmöte under Kirurgveckan. Förslaget innebär visserligen att SKF:s medlemsavgift kommer att
höjas men samtidigt så kommer den samlade utgiften för medlemskap i SKF samt SLS att
minska signifikant för de som idag är medlemmar i SLS. Styrelsen finner att det finns både föroch nackdelar med detta förslag. Fördelen är att det ekonomiskt blir fördelaktigt vad gäller
medlemskap i såväl SKF som SLS. Nackdelen är att det innebär ett obligatoriskt medlemskap i
SLS när man går med i SKF samt en ökad avgift för SKF-medlemskapet.

Nationellt högspecialiserad vård

Malin redogjorde för ett möte med Gunilla Gunnarsson, handläggare cancerstrategi på SKL och
f.d. ordförande, Regionala cancercentrum i samverkan. GG har skickat en förfrågan om SKF
kan utreda vilka minimikrav som krävs för 24-7 sjukhus och anser att kirurgerna själva borde
utreda detta. Vi kan vara intresserade av uppdraget men anser att det borde utgå en formell
förfrågan från SKL med ett formellt uppdrag där det också tillskjuts resurser i form av t.ex.
kanslifunktion på SKL. Claes ringer Gunilla Gunnarsson och återkopplar styrelsens åsikt.
Förberedelserna inför årsmötet vid Kirurgveckan diskuterades.
§ 80

Remisser

Rekommendationer för postoperativ vård (Anette, Andreas)

Svenskt PeriOperativt Register (SPOR) önskar rekommendationer för postoperativ vård. SPOR
önskar att det blir fasta riktlinjer vad gäller minimikrav för kvadratmeteryta, kringresurser,
multidisciplinärt omhändertagande mm. Vidare att det bör inrättas en specialistutbildning för
postoperativ vård. Styrelsen undrar om detta senare krav är rimligt då kompetensen för
sköterskor involverade i postoperativ vård bör ha en kompetens som ligger nära såväl anestesisom kirurgsjuksköterskors. Det beslutas att Andreas och Anette skriver ett remissvar.
§ 81 Nya medlemmar
Fem nya medlemmar invaldes.
§ 82 Kommande möten
18 juni kl 18.00, Zoom-möte
18 aug kl 13.00, Fysiskt möte Norrköping
§ 83

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid tangentbordet

Lars Enochsson
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

