Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
18 juni 2019
Zoom-möte

Närvarande
Förhinder

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

§ 84
Mötets öppnande
Ordförande Claes Jönsson förklarar mötet öppnat.
§ 85
Föregående protokoll
Föregående protokoll redovisas. PA undrar om svar på motion från Peter Elbe. Då frågan rör
styrelsens arvode avstår vi att yttra oss och lägger det till valberedningen. Claes skriver denna
proposition.
§ 86
Ekonomi
Skattmästaren redovisade resultaträkningen för förening och aktiebolag till och med maj.
Föreningens ekonomi är i balans men det föreligger ett underskott i aktiebolagets verksamhet.
Dessutom kommer den aviserade hyreshöjningen att slå igenom från 1 augusti. KUB-kurserna
täcker nu kostnaden för kansliet och aktiebolagets övergripande kostnader men ATLS-kurserna går
med ett sammanlagt underskott om 1 Mkr för vårterminen. Problem vid introduktionen av nya
websystemet samt flytt av kansli har gjort att kursavgifter ej debiterats enligt plan. Förändrad
organisation sedan årsskiftet med färre studenter och fler lärare (6/12) per kurs har också medfört
ökade kostnader. ATLS ledning och kansli prioriterar nu att komma ikapp med fakturering men
det kommer inte att kunna kompensera för den mer kostsamma kursorganisationen Avgiften
måste därför höjas från 13 500 till 16 000 från 1 juli.
SKF´s styrelse beslutar att höja ATLS kursavgift i enlighet med förslaget.
Helena Grönbacke är anställd i aktiebolaget från 2019-06-10.
§ 87
Programkommittén
Lars informerar om Kirurgveckan. 200 fler anmälda än förra året. Programmet börjar bli färdigt.
Propå från NFSK, Therese Avalin, önskar filma vårdvetenskapliga sessioner, de får själva stå för
kostnaden. SKF kommer dock att äga filmerna och i år får man använda dem gratis. SKFs logga
ska synas i bilden. Dessa villkor gäller för övriga delföreningar om de önskar.

Plenarsessionen diskuterades. Samtliga inbjudna utländska har tackat nej pga semester. Nytt
telefonmöte nästa vecka för diskussion om detta.
SoS har ett symposium om nationellt högspecialiserad vård med Thomas Lindén och Kristina
Wikner, på måndag em kl 15.15 sessionen. Malin och Andreas utses att moderera denna session.
Propåer har kommit för att anordna kirurgveckan 2023 från Örebro och Stockholm 2023. Detta
får bestämmas i höst.
§ 88
Utbildningskommittén
Gabriella rapporterar angående KUB, alla höstens kurser är fyllda, ytterligare en kurs i kärlkirurgi
måste planeras.
Dr-utbildningsportalen är igång för registrering och inläggande av höstens kurser.
Bakjourskurserna ska läggas upp tidig höst för registrering, Louis Riddez får annonsera detta via
Svensk Kirurgi.
Utbildningssessionen är klar för Kirurgveckan.
PA Larsson påpekar att det är viktigt att faktureringen av höstens KUB-kurser kommer igång via
portalen.
Utbildningspriset är klart. Det ska delas ut på måndagen under get together.
§ 89
Internationell sekreterare
Inget att rapportera förutom att de tillfrågade utländska föreläsarna till plenarsessionen tackat nej.
Var ej närvarande under hela mötet.
§ 90
IT-ansvarig/hemsidan
Layla ej närvarande
§ 91
Kommittén för kirurgisk forskning
Cia informerade att Stora forskarpriset är bestämt samt vilka övriga som var nominerade från varje
region.
Ihrepriset hade åtta sökande, vinnare utsedd.
Även bästa avhandling och de två priserna för ST-arbete är klara.
Angående stora forskarpriset bestämdes att föräldraledighet kan ge ett avdrag på totalt 24 mån
från 45 år. Förslaget att höja ålder för stora forskarpriset avslogs av KKF.
Två nya representanter i Ihrefonden: Eva Angenete Göteborg och Jakob Hedberg, Uppsala.
Kevin Mani, Uppsala kommer sitta med i arbetsutskottet.
KKF noterar att deras symposium är konkurrensutsatt och önskar att det inte ska vara det nästa år.
Alla pristagare kommer att presenteras i Svensk Kirurgi.
§ 92
Svensk Kirurgi
Anna informerade att ett nummer kommit ut. Nästa nummer kommer att innehålla referat från
Kirurgveckan. Nya annonsintäkter har inkommit. Tidningen har nu 68 sidor i snitt mot tidigare 48
sidor vilket ökar kostnaden, för att minska kostnaden kan tidningen komma ut två gånger istället
för tre under hösten. Det sparar 70 000, men riskerar att tappar annons intäkter. Bra med tre
nummer för referat från Kirurgveckan och pristagare. Diskussion och beslut om detta på
kommande fysiskt möte
§ 93
Svenskt Kirurgiskt Råd
Andreas hade inget nytt att rapportera.
Claes informerar om kontakt med Lymf Sverige, som inkluderar bröst och plastikkirurgi, vilken
spec bör lymfsjukdomar höra till? Andreas får be Kirurgisk råd ta upp detta.
§ 94
Länskirurgi
Anette: Inga nyheter från nätverk

§ 95
Övriga frågor
Stadgeändring
Länskirurgi förslaget i representation, Layla ska lägga ut på hemsidan.
Förberedelse årsmöte
Lars Lönn Vch Norrköping på arrangerande klinik leder årsmötet.
SLS nya förslag – proposition till årsmötet
Ska vi bli medlemsförening eller stå kvar som sektion? Styrelsen förordar att SKF blir
medlemsförening. Claes förbereder proposition till årsmötet. En justering av stadgarna måste göras
om SKF blir medlemsförening.
Claes har efterhört med Gunilla Gunnarsson om utredning om akutmottagningar: NPO prematurt
uppdrag, SKF önskar vara med och nominera medlemmar.
Det har ryktats att ett ev kommande NPO perioperativ vård ska inkludera akutkirurgin. Olof
Brattström, SPOR har diskuterat detta med Lisa Strömmer SFAT. Lisa har kontaktat Johan
Thunberg, SFAI som nu ska medverka i symposium om NPO under kirurgveckan. SKF styrelse
önskar inte mer splittring utan betonar vikten av att hålla ihop kirurgin. Claes diskuterar frågan
vidare med Lisa Strömmer och även och Jakob Fredman, SPESAK i Sth som också har hört av sig
i detta ärende.
§ 96
Remisser
• Implantat och biologisk säkerhet till SSVS.
• Kärlremiss besvaras genom Carl Magnus Wahlgren.
§ 97
Nya medlemmar
Beslut: Sex nya medlemmar väljs in.
§ 98
Kommande möten
7 augusti kl 18.00, Zoom-möte
18 augusti kl 13.00, Norrköping
§ 99
Mötets avslutande
Clas påminner om verksamhetsberättelse måste skickas in inom en vecka till Barbara.
Motioner senast två veckor innan årsmöte
Gästföreläsare som enbart kommer för en session och pristagare enbart för att ta emot priset får
komma till Kirurgveckan utan att erlägga avgift.
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