Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
Torsdag 5 december 2019 kl 10:00-18:00
Freys hotell, Bryggargatan 12, Stockholm

Närvarande Claes Jönsson, Anette Persson, Catharina Ihre Lundgren, Per-Anders Larsson, Lars
Enochsson, Malin Sund, Gabriella Jansson Palmer, Anna Leifler, Andreas Muth och
Barbara Dürr.
Adjungerade: Mikael Bergenheim, Artur Jänes, Linus Axelsson, Karin Adamo.
Förhinder
Layla Mirzaei

§ 148

Mötets öppnande

Ordföranden Claes Jönsson förklarar mötet öppnat.
§ 149

Föregående mötesprotokoll

Godkändes med mindre justeringar.
§ 150

Ekonomi

Per-Anders inledde med att för styrelsen ge en grundlig sammanfattning om hur ekonomin är uppbyggd avseende såväl Svensk Kirurgisk Förening som Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter
AB. Denna information framför allt. med tanke på att de fyra nya styrelsemedlemmarna var adjungerade till mötet.
Vidare presenterade Per-Anders en preliminär resultaträkning för räkenskapsåret 2019-01-01 –
2019-12-31. Bokslut och årsredovisning för AB kommer att presenteras vid SKF:s januariinternat.
Revisionsberättelsen skall vara klar till 15/3. Ordinarie bolagsstämma 20-04-02. Årsberättelse
20-06-01. Ekonomin kommer sedan som vanligt att grundligt att presenteras i sin fastställda form i
samband med årsmötet vid Kirurgveckan vecka 34.
Vidare hölls en extra bolagsstämma i samband dagens möte med de i styrelsen för Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB ingående styrelsemedlemmarna.
Per-Anders betonade att problemet med eftersläpande fakturering för KUB kurser är något som
man jobbar hårt med att förbättra.
§ 151

Programkommittén

Lars presenterade resultaten från Survey Monkey enkäten där glädjande den vetenskapliga kvaliteten och utbildningsvärdet var ”all time high” sedan mätningarna startade i Malmö. Däremot så
var bedömningen att posterhanteringen behöver förbättras till nästa års Kirurgvecka.
Lars presenterade vidare den enkät som Johan vid Traveko Scandinavia utfört under Kirurgveckan
i Norrköping. Där noterades en viss minskning vad gäller punkterna utställningslokal och kongressort jämfört med Kirurgveckan i Helsingborg. Några synpunkter från industrin var att det är

trevligt om arrangörskliniken besöker montrarna och presenterar sig. Vidare att man ser till att besökarna besöker leverantörernas montrar. Slutligen att delföreningarna gärna kan uppmuntra sina
medlemmar att besöka montrarna.
KKFs önskemål om en fast, inte konkurrensutsatt, tid på tisdagen har tillgodosetts i så motto att
tiden för KKF ligger på tisdagen under Kirurgveckan i Luleå. Däremot är den konkurrensutsatt
precis som vid tidigare Kirurgveckor.
Vidtog även en kort diskussion om schemat för kommande Kirurgvecka bl.a. om punkten där den
internationella strategiska partnern för BJS har erbjudit att sponsra en session innehållande t ex
best papers i BJS följt av BJS-föreläsningen. Beslut togs att detta ska läggas in i schemat.
Vetenskapliga sekreteraren för 2020-2022, Mikael Bergenheim, betonade att det slutliga schemaförslaget kommer att fastställas i samband med kommande möte med de vetenskapliga sekreterarna i
Luleå 2020-01-24.
Vid styrelsemötet beslutades vidare att Kirurgens arbetsmiljö skall bli temat för nästa års Kirurgvecka.
§ 152

Utbildningskommittén

Gabriella rapporterade från det internat som utbildningskommittén hade 2019-11-07-08:
ATLS
Diskussion om hur arbetsfördelningen mellan Sofi Sarin och kansliet skulle läggas upp inför möte
den 19/11.
ATLS har behövt höja avgifterna sedan september då den 10:e versionen kräver fler handledare
och mindre teori.
Linda Lundgren avgår som ordförande i ATLS styrgrupp. Detta föranleder en omorganisation av
ATLS där styrgruppen går upp i ATLS centrala ledning. Martin Sundelöf blir ordförande för ATLS
och representant i utbildningskommittén.
Vidare träffades Sofi, Per-Anders, Helena, Ursula, Gustav och Gabriella den 19/11 vid ett separat
möte för att diskutera den framtida planeringen och finansieringen av ATLS.
Bakjourskurser
Gabriella berättade att dessa, för att få ett mer homogent förfarande, skall ha samma upplägg som
KUB-kurserna och att ansökan ska ske via Dr-utbildningsportalen. Vidare viktigt att budgeten är
godkänd av kassör.
Utbildningskommittén skall även ha en diskussion om ledarskapskursen och Psykologpartner vid
ett telefonmöte 11/12. Tanken är att det är önskvärt att öka antalet ledarskapskurser per år.
KUB
Gabriella redogjorde för att det sker fyra kurssläpp per år. Avbokningsreglerna skall vara på samma
sätt som för ATLS. Det börjar nu bli balans mellan kursutbud och efterfrågan vad gäller KUBkurser. Vidare betonade Gabriella att framförhållningen för en KUB-kurs är minst sex och helst
nio månader – ett budskap som måste spridas ytterligare via KUB-ansvarig Ursula Dahlstrand.
Studierektorsnätverket
Listan över studierektorer uppdateras kontinuerligt. Studierektorsnätverket kommer att ha en träff i
samband med det årliga mötet i april 2020.
SPUR-inspektioner
Gabriella visade vidare ett schema över genomförda SPUR-inspektioner samt schemat för kommande inspektioner under 2020. Peter Elbe skall avgå som SPUREX-ansvarig och det beslutades
vid styrelsemötet att utse Layla Mirzaei som ny ansvarig att efterträda Peter Elbe.

Fullmäktige Läkarförbundet
Gabriella redogjorde för fullmäktigemötet i Läkarförbundet där bl.a. läkarnas arbetsförhållanden
diskuterades. Den nya läkarutbildningen kommer att ha mer verksamhetsförlagd utbildning. Det
hade vidare varit en stor debatt om läkarassistenter.
SK-kurser
Slutligen redogjorde Gabriella för förslag på nya SK-kurser i kirurgi som diskuterats i utbildningskommittén. Öppen kirurgi för ST-läkare (STÖK-kurser) är populära och skulle kunna utökas.
§ 153

Internationella sekreteraren

Malin rapporterade att Anders Bergenfelz, ny ordförande för BJS Society, har uppmärksammat att
det behövs en översyn av avtalen mellan SKF, ACTA och BJS Society och bland annat diskuterat
detta med Peter Naredi ACTA-ordförande.
Man har från BJS Society erbjudit att ha ett BJS Prize för bästa inskickade manus som en session
på Kirurgveckan. Tanken är att det skall vara en tävlan mellan de bästa vetenskapliga arbeten som
kommit in till BJS från Sverige. Författaren till det bästa arbetet får sedan hålla ett föredrag på Kirurgveckan under onsdagssessionen. En av redaktörerna från BJS kommer att hålla i sessionen.
Man måste skicka in ett färdigt manuskript. Första priset är 2500 €. Manus skall vara på engelska
och passerar inte genom det vanliga abstractsystemet på Kirurgveckan utan får gå i ett separat spår.
Beslutades att tacka ja till detta erbjudande från BJS Society.
BJS föreläsningen diskuterades och ett förslag från internationella sekreteraren är att någon representant för Global Search inbjuds. Malin föreslog att bjuda in Aneel Bhangu. Detta förslag godkändes av styrelsen.
§ 154

IT/Hemsidan

Layla har meddelat till Claes att hemsidan är uppdaterad. Vidare att ägarskapet av Zoom överförs
till Barbara Dürr då Layla nu slutar i styrelsen. Karin Adamo ska ta över Facebook och Twitterkontona.
§ 155

Kommittén för kirurgisk forskning

Cia informerade om senaste KKF mötet där stora forskarpriset och annons för detsamma diskuterats. Deadline är 31/3 2020 för att nominera kandidater. Vidare diskuterade man vid mötet avhandlingspriset och priset för bästa ST-arbete. KKF framförde sin önskan om att ha sin session
under tisdagen på Kirurgveckan. Man önskade vidare att denna session ej skulle vara konkurrensutsatt vilket styrelsen inte fanns möjligt.
Vidare diskuterades vid dagens styrelsemöte att ordföranden i KKF framgent bör vara medlem i
SKFs styrelse på samma sätt som gäller för övriga kommittéer. Diskussion om att stadgarna eventuellt skulle behöva ändras så att det i framtiden blir så. Valberedningen kommer att informeras om
detta.
Arthur Jänes tar över efter Cia i SKFs styrelse för att bevaka KKF.
§ 156

Svensk Kirurgi

Anna visade kommande numret av Svensk Kirurgi där temat är NPO.
Vidare så finns det tre vakanta redaktörsposter. Förslag på att fråga delföreningarna om de har
lämpliga personer att föreslå.
Tema för 2020 diskuterade och det beslutades att Kirurgens arbetsmiljö skall vara temat för nästa
år.

Vidare meddelade Anna att Anna Thor blir ny krönikör för Svensk Kirurgi 2020.
Tweet-kontot skulle kunna vara lite mer aktivt.
Vad gäller nätupplagan av Svensk Kirurgi så är den nu möjlig att läsa även för 2019.
§ 157

Svenskt Kirurgiskt Råd

Andreas informerade de nya styrelsemedlemmarna om vad Svenskt Kirurgiskt Råd gör och vad
som diskuterats. SVF och NPO är några punkter som diskuterats flitigt på mötena. Vidare har
Magnus Kjellman även framfört vikten av preparatträning till rådet.
Vid senaste mötet med Svenskt Kirurgiskt Råd så hade det diskuterats att mycket av den baskirurgi
som utförs under ST-utbildning bedrivs på enheter utan möjligheter till utbildning och träning.
Andreas redogjorde för en enkät som man planerar att skicka ut till studierektorer och verksamhetschefer och som skulle kunna ligga som grund för en gemensam debattartikel i denna fråga.
Andreas visade enkäten och mottog synpunkter och kommer att skicka ut en reviderad version till
styrelsen. Beslutades att styrelsen skulle svara på Andreas kommande utskick inom en vecka efter
utskick.
§ 158

Länskirurgi

Anette redogjorde för verksamheten och efterlyste en lite bättre kontaktyta. Hittills har det framför
allt varit ganska sporadiska kontakter med länschefsnätverket. Linus Axelsson kommer nu att ta
över Anettes roll i den nya styrelsen. Linus uttryckte att ett problem med länschefsnätverket är att
det blir allt färre kirurger som finns med i detta nätverk.
NPO är en viktig fråga som måste lyftas upp inom länskirurgin.
En ytterligare punkt som är viktig att belysa och diskutera inom länskirurgin är detta med jourtyngden på sjukhusens akutmottagningar. En stor del av arbetet går åt till att täcka jourer vilket leder till
för lite volymsträning för allmänkirurger. Detta då dessutom en hel del opererande specialiteter
inte längre ingår i akutjouren som t.ex. urologer och kärlkirurger.
SKF:s styrelse ansluter enhälligt till tidigare uttalanden av att stödja akutläkarsystemet.
Anette föreslog att ett nytt dokument i denna fråga skulle formuleras vilket godtogs av styrelsen.
§ 159

Övriga frågor

• Laparoskopiskt ultraljud vid gallkirurgi. Darius Ribokas, kirurg vid Frölunda Specialistsjukhus,
har skickat en skrivelse med frågan om hur SKF ställer sig till laparoskopiskt ultraljud i samband
med gallstenskirurgi. Styrelsen skickade denna skrivelse vidare till SFÖAK, SIKT och SFAT för
synpunkter. SFÖAK har svarat och de är tveksamma till att ersätta peroperativ kolangiografi
med laparoskopiskt ultraljud då Sverige har enormt goda siffror vad gäller gallgångsskador ur ett
internationellt perspektiv. Claes kommer att svara Darius detta med utgångspunkt från svaret
från SFÖAK. Detta godkändes av SKF:s styrelse.
• En artikel i DN debatt angående i vilken mån som operationer i kvalitetsregister skall registreras
på individnivå eller ej diskuterades.
• Arbetsmiljöenkät som Anna, Layla och Cia arbetar med diskuterades. En första version kommer att skickas ut i januari till styrelsen.
• SKF medlemskap i SLS. Årsmötet under Kirurgveckan ställde sig bakom styrelsens proposition.
Stadgarna behöver justeras. Innan mars behöver SKF skicka in en ansökan om medlemskap i
SLS. Tillsammans med ansökan behöver årsmötesprotokollet bifogas.
• Claes och Cia redogjorde för ett möte med delar av NPO mag-tarm. Betonades vidare vikten av
att kirurger är med i NPO.

• Lars redogjorde för ett möte med NPO och nationella samverkansgrupperna på Münchenbryggeriet.
§ 160

Remisser

§ 161

Nya medlemmar

Det har inkommit en förhandsinformation om en kommande remiss från Socialstyrelsen angående
Bastjänstgöring för läkare. Denna remiss planeras skickas ut 2020-01-31 med relativt kort svarstid.
Samtliga åtta ansökningar om medlemskap i SKF godkändes.
§ 162

Kommande möten

15 januari kl 18.00, Zoom
30–31 januari internat, Stockholm
26 februari kl 18.00, Zoom
2–3 april, möte VC, delföreningar
28 april, kl 18.00, Zoom
§ 163

Mötets avslutande

Claes avslutade mötet.

Vid tangentbordet

Lars Enochsson
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

