Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
Onsdag 24 oktober 2019 kl 18.00
E-möte via plattformen Zoom

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

§ 148

Mötets öppnande

Ordföranden Claes Jönsson förklarar mötet öppnat.
§ 149

Föregående mötesprotokoll

Godkändes.
§ 150

Ekonomi

Per-Anders hade inget att rapportera.
§ 151

Programkommittén

Lars rapporterade att han och kommande vetenskaplige sekreteraren Mikael B har påbörjat introduktion av det vetenskapliga arbetet inom styrelsen. Ett möte med de vetenskapliga sekreterarna
från delföreningarna, programkommittén och generalerna är planerat till 8 nov i Stockholm, samt
24 jan i Luleå 24. KKF har inkommit med önskemål om en fast inte konkurrensutsatt tid på tisdagen. Internationell strategisk partner BJS har erbjudit att sponsra en session innehållande t ex best
papers i BJS följt av BJS-föreläsningen. Diskussion om det finns utrymme om detta. Beslut kommer att tas vid mötet i Stockholm.
§ 152

Utbildningskommittén

Anna L rapporterade från Lokala representantskapet på Läkarförbundet den 8 oktober. Bastjänstgöring (BT) görs på försök i Linköping för läkare utan svensk utbildning. Doktorerna får ST-lön.
LF anser att BT ska ges högre lön än AT. Platserna kommer att bli konkurrensutsatta, med risk för
prisdumpning. BT kommer att innehålla primär vård, akuttjänstgöring bl a. De legitimerade läkarna
kommer att söka där de vill göra specialitetutbildning.
SPUREX-representanterna presenterades och det poängterades att det var viktigt att prioritera
kirurgiska specialiteter. En representant från ortopedi och anestesin valdes in. Vår nominerade
Layla uppmanades att söka igen om tre år.
Det är valfritt att genomgå SPUR-inspektion. Ett nytt avtal med Stockholm är ingått där alla Stockholmssjukhus ska genomgå inspektion.
Läkarförbundet kan erbjuda stöd med utveckling av en arbetsmiljöenkät.
Gabriella rapporterade från UEMS i Bryssel den 4-5 okt. Kontakter togs med representanterna
från de övriga nordiska länderna för att bilda en grupp för att arbeta för en gemensam specialistläkarexamen. Endast Finland har en specialistexamen idag.
Socialstyrelsen önskar att vi ska gå igenom och ha synpunkter på utbudet av kirurgiska SK kurser.

Anmälan till KUB-kurser har gått relativt bra men med en del misstag både med avanmälan och
missade deltagare.
Arbetet med webportalen fortgår efter att vi prioriterat ATLS i början av hösten.
Linda Lundgren sitter kvar i utbildningskommittén tills en efterträdare utsetts, vilket lämpligen är
samma person som efterträder Linda i ATLS styrgrupp.
SKF har blivit approcherade av ett kommersiellt företag som önskar introducera utbildningsprogram inom olika kirurgiska ämnen. Efter diskussion kom styrelsen överens om att SKF inte
ska stötta det utan företaget får själva kontakta kursgivare alternativt studierektorer.
§ 153

Internationell sekreterare

§ 154

IT-ansvarig/hemsidan

Malin rapporterade från nordiska kirurgmötet i Oslo den 23 okt. Specialistexamination diskuterades och samtliga önskar ha en examination. Brittiska specialistutbildningskurser säljs. Gemensamma grundläggande kurser önskas i Norden. Den 18 mars planeras ett möte med utbildningsansvariga samt KIRUB om kurser i nordisk regi i Köpenhamn.
Vid nästa BJS Council kan Catharina Ihre nomineras till svensk representant. Agneta Montgomery
får nu i höst representerar både styrelsen och ACTA.
Layla har uppdaterad hemsidan den kommer snart att läggas ut. Gamla avhandlingar ska tas bort
§ 155

Kommittén för kirurgisk forskning

§ 156

Svensk Kirurgi

Catharina informerade om nya representanter i kommittén. KKF önskar slott på tisdagen i Kirurgveckan, se paragraf 150
Ordförande i KKF föreslås på sikt vara aktiv i styrelsen, tre års mandatperiod aktualiseras från i år
2019.
Anna meddelade att några medlemmar i redaktionskommittén slutar, lämpligt att man är med i fyra
år.
Web-lösning är påbörjad för tidningen. Nästa nummer har som tema NPO.
Bakjoursfall är svåra att få in. Layla föreslår att de som har Instagramkontot ska lämna in fall.
§ 157

Svenskt Kirurgiskt Råd

Andreas planerar att ta upp frågan om hur utflytt av vård kan påverka att det blir svårare att utbilda
kirurger vid nästa möte.
§ 158

Länskirurgi

§ 159

Övriga frågor

Anette uppmärksammade att på grund av jourbördan överutbildar länssjukhusen kirurger. Frågan
bör utredas och diskuteras av SKF.
• Enkät från SoS om specialistläkare, tillgång och efterfrågan. Bedömer ni att det råder en brist på
kirurger? Styrelsen menar att det finns en viss brist i vissa subspecialister på sjukhus ute i landet,
men inte generellt av kirurger. Claes svarar på denna remiss.
• Avstår svar till SKL/Helena Brändström
• SKF kommer att nominera ledamöter till SLS delegation för utbildning och delegation för kvalitet. Förslag finns som kommer att kontaktas.
• NPO: möte 6 nov med nationella programområdet mag-tarm. Claes och Catharina medverkar.
NPO perioperativ vård på gång. Viktigt med representation av opererande specialitet i detta
NPO.
• Arbetsmiljöenkäten: Gruppen arbetar med enkäten. Kommer att ta hjälp av läkarförbundet.
Presenteras på nästa möte.
• Rapport från SLS ordförandemöte.

Catharina medverkade. Hur kan vi få nytta av SLS? SLS önskar att stärka läkargruppen. SLS ska
visa upp sig i landet. Fortbildning på webben. Angående medlemskapet frågade Catharina om
det gick att vänta till efter nästa årsmöte. Måste dock begära om uppskov.
• Leanderföreläsare, två nominerade från delföreningarna – styrelsen förordar Magnus Nilsson.
• Remiss – Estetiska behandlingar; SKF står bakom förslaget.
§ 160

Remisser

• Sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspec vård. Skickar vidare ut till
delföreningarna de kirurgiska förslagen som inkommit.
• Flera SVF kommit på remiss. Dessa vidaresända till berörda delföreningar.
§ 162

Nya medlemmar

Samtliga ansökningar godkändes.
§ 161

Kommande möten

§ 162

Mötets avslutande

19 november kl 18.00, Zoom, eventuellt inställs detta möte.
5–6 december, Stockholm, Freys hotell
15 januari kl 18.00, Zoom
30–31 januari internat, Stockholm
2–3 april, möte VC, delföreningar
Claes avslutade mötet.

Vid tangentbordet

Gabriella Palmer
Utbildningssekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

