Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
18 augusti 2019
The Lamp Hotell, Norrköping, Kirurgveckan

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

§ 116 Mötets öppnande
Ordförande Claes Jönsson förklarar mötet öppnat.
§ 117 Föregående mötesprotokoll
Godkännes utan ändringar.
§ 118 Ekonomi
Skattmästaren redovisade ekonomiskt resultat för föreningen respektive aktiebolaget första halvåret 2019. Föreningens ekonomi är stabil.
Aktiebolaget har fortsatt höga kostnader för att samordna administration och IT-stöd. Styrelsen
beslutade att avgifter för kursdeltagare som inte är medlemmar i svensk kirurgisk förening skall tas
ut enligt samma princip på alla kurser inom ramen för KUB och bakjoursskola.
Styrning av ATLS verksamheten diskuterades. Den dagliga verksamheten leds av ”national
director”. Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamhet och beslut. Ekonomifrågor hanteras av skattmästaren och utbildningsfrågor av utbildningskommittén. ATLS styrgrupp är ett diskussions- och samverkansforum med övriga föreningar som är engagerade i ATLS-kurserna.
§ 119 Programkommittén
Lars redovisar inför Kirurgveckan att anmälda läkare minskat något från föregående år 533-428,
men övrig vårdpersonal har dubblerats och funktionärer är nu 100 st, även sjuksköterskor har ökat.
Utställare har ungefär lika många montrar. Totalt är antalet anmälda 1559, en tio-procentig ökning.
17 procent fler abstrakt är inskickade och antal postrar har ökat med 42 procent.
Bröst, kolorektal, periop, och SFÖAK har framför allt fler abstrakt inskickade i år.
Appin Conf support har fungerat bra.
§ 120 Utbildningskommittén
Gabriella rapporterar att priset för årets utbildningsinsats kommer att tilldelas Urban Arnelo,
Karolinska universitetssjukhuset för hans gedigna utbildningsprogram inom endoskopisk kirurg.
16 personer kommer erhålla diplom för bakjoursackreditering.
Dr-utbildningsportalen har ej utvecklats lika fort som vi planerat beroende på problem med faktureringssystemet vilket drabbat ATLS framför allt och vissa problem med webhotellet. Under hösten får ATLS prioriteras.
KUB-kurserna kommer att läggas ut och anmälan kan ske via portalen.
Förslag till Spurex-representant diskuterades.

Utbildningsutskottet kommer att tillsammans med internationella sekreteraren diskutera en gemensam nordisk examination efter fullgjord ST.
§ 121 Internationell sekreterare
Malin presenterade situationen i Norden gällande ST-examination. Danmark har ingen. Finland har
en examination, oklart om examination finns i Norge. Vi önskar införa en gemensam nordisk examen. Info till Socialstyrelsen om att vi önskar detta och Socialstyrelsen behöver involveras.
ACTA-föreläsningen på Kirurgveckan kommer ske via länk av Antony Lacy om AIS chanel pga
oförutsägbara reseförhinder.
Dion Morton kommer att hålla BJS-föreläsningen.
§ 122 IT-ansvarig/hemsidan
Inget nytt. Vårt mål är att tidningen ska komma in på hemsidan under hösten.
§ 123 Kommittén för kirurgisk forskning
Inget nytt sen sista mötet.
§ 124 Svensk Kirurgi
Anna rapporterade att en artikel om vårdskador av Hans Rutberg kommer i nästa nummer.
Ihrepristagaren kommer att presenteras, liksom Utbildningsinsatsen och bästa avhandling.
Dessutom planeras ett flertal referat från Kirurgveckan. Övriga artiklar kommer att handla om
NPO och arbetsmiljön.
Tidningens ekonomi är bättre, det har tillkommit nya annonsörer.
Dela artiklar på Twitter planeras. Tidningen ska läggas in på websidan, vilket kräver en engångsinsats under hösten. Vi ska efterfråga om läkarstuderande vill hjälpa till.
§ 125 Svenskt Kirurgiskt Råd
Inget nytt. NPO bör tas upp i rådet. Om NPO i perioperativ vård införs bör minst hälften vara
kirurger.
§ 126 Länskirurgi
Inget nytt. Möte under Kirurgveckan onsdag lunch. Stadgeförslagets ändringar är godkända av
länskirurgernas nätverk.
§ 127 Övriga frågor
Magnus Iversen, SFAI-utskick om perioperativ vård. Claes har försökt få förlängd remisstid men ej
fått respons.
Claes har kontaktat Heidi Stensmyren SLF angående kirurgers arbetssituation/miljö. Kirurgers
dåliga och stressiga arbetsmiljö har akutiserats under sommaren. Sommarstängningar med dålig
personaltillgång, neddragna platser ökar stressen och detta har försämrats över senaste åren
Läkarförbundet stöder detta arbete.
Diskussion om hur SKF ska engagera sig, en arbetsgrupp av Catharina, Layla och Anna bildades.
Arbetsmiljön är ett lämpligt tema för nästa år.
Policy om betalning för kirurgveckan. Fester och middagar betalas själva. Gästföreläsare ska anmälas av sessionsansvariga. Utländska gäster och föreläsare från andra discipliner bjuds på middagar.
Session Kirurgveckan session om NPO, Claes är inbjuden till panelen.
§ 128 Remisser
• Ökad patientsäkerhet – Prioritering behöver tas upp inför op. Claes svarar.
• Kvacksalveri – Kirurgisk ingrepp behöver ges av legitimerad professionell personal.
Catharina svarar.

§ 129 Nya medlemmar
Beslut: Två nya medlemmar valdes in i SKF.
§ 130 Kommande möten
18 september kl 18.00, videomöte via Zoom.
24 oktober kl 18.00, videomöte via Zoom.
19 november kl 18.00, videomöte via Zoom.
5-6 december fysiskt möte i Stockholm.
15 januari 2020 kl 18.00, videomöte via Zoom
30-31 januari, styrelseinternat
§ 131 Mötets avslutande
Claes avslutade mötet.

Vid tangentbordet

Gabriella Jansson Palmer
Utbildningssekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

