Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
30–31 januari 2020, Hesselby Slott, Stockholm

Närvarande:

Förhinder

§ 17

Cia Ihre-Lundgren (CIL), Barbara Dürr (BD), Linus Axelsson (LA),
Arthur Jänes (AJ), Gabriella Jansson Palmer (GAP), Per-Anders Larsson (PAL),
Karin Adamo (KA), Andreas Muth (AM), Mikael Bergenheim (MB),
Malin Sund (MS)
Anna Leifler (AL; medverkar per telefon vid punkt 9.)

Mötets öppnande

Ordförande (CIL) öppnar mötet. Mötet börjar med att alla presenterar sina uppdrag och diskussion kring fördelning av ansvarområden inom styrelsen.
§ 18

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter och läggs till handlingarna.
§ 19

Ekonomi

Skattmästaren (PAL) redovisar årsredovisningen för SKF och SKF verksamheter AB för räkenskapsåret 2019. Ekonomin totalt sett i balans och redovisningarna går nu till revision.
§ 20

Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening

§ 21

Programkommittén

Beslut: Firmatecknare utgörs av ordförande Catharina Ihre Lundgren och skattmästare
Per-Anders Larsson var för sig. Organisationsnummer 826001-3613.
Vetenskaplige sekreterare (MB) redovisar programmet för Kirurgveckan 2020 i Luleå. Programmet
är i stora drag klart och stora programkommittén haft möte i Luleå 200124. Sammantaget är lokalerna mycket bra och välsamlade. Delföreningarna är nöjda med fördelningen av tider.
Styrelsen diskuterar vem som bör ha ansvarar för ST-luncherna samt om dessa ska vara kvar eller
läggas ner? År 2020 körs ST-luncher såsom tidigare men ny diskussion bör tas med KIRUB inför
Kirurgveckan 2021.
Diskussion förs även om miljöaspekter som uppstår på grund av avstånd till Luleå och de resor
som detta medför. Möjligheten till att leasa tåg lyfts och detta kommer att återföras av MB till den
lokala organisationskommittén liksom möjligheten att påverka flygtider så att dessa bättre går ihop
med start av Kirurgveckan.
Försvarsmakten har önskat en egen programpunkt på Kirurgveckan och det pågår nu planering för
en gemensam session med SFAT.
Svenska Läkaresällskapet har önskat ställa upp på utställningen för att kunna träffa SKF medlemmar. Utställningsplats finns och samma pris som för övriga utställare gäller vilket MB kommer att
återkoppla till SLS.

§ 22

Utbildningskommittén

Utbildningssekreterare (GAP) redovisar utbildningskommitténs upplägg och medlemmar. Mycket
arbete och aktivitet kring KUB-kurserna och man börjar nu få ett bra grepp om behov och utbud
av kurser. Årssnurra har införts för KUB-kurserna vilket underlättar arbetet för både arrangörer
och deltagare. Några KUB-kurser har blivit inställda under året vilket beror på att för många kurser
givits samt att vissa arrangörer varit för sent ute. DR-Utbildningsportalen har haft uppstartssvårigheter och har nu förbättrats men kommer att kräva mycket fortsatt arbete.
ATLS-kursernas uppdatering har ökat instruktör tätheten och därför har kostnaden för dessa
kurser gått upp. Man önskar att SKF rekommenderar att instruktörer får ledighet med lön för detta
arbete.
Studierektorsnätverk är under uppbyggnad och för denna planeras bland annat nätverksträff
200402, införande av chatt forum, uppdaterade kontakt listor.
§ 23

Internationella sekreteraren

Internationella sekreteraren (MS) berättar om kommande möte för Nordisk Kirurgisk Förening/Scandinavian Surgical Society i Köpenhamn 200319 där man ska initiera diskussioner om en
gemensam nordiskt examination i kirurgi samt vissa gemensamma kurser. Man önskar 4-5 deltagare per nordiskt land och både representanter från styrelsen samt KIRUB kommer att delta.
SKF är Strategic Partner med BJS Society och man genomför som bäst förhandlingar kring ett nytt
avtal. På Kirurgveckan 2020 kommer också förutom BJS-föreläsning en BJS Prize Session att
genomföras första gången och styrelsen diskuterar upplägget av denna. MS fått några förslag till
BJS föreläsare men önskar flera.
Section of Surgery inom UEMS kommer att välja en ny styrelse (Executive) på vårmötet i Zagreb
och SKF har möjlighet att nominera till dessa poster. MS är för närvarande sekreterare i Executive
och avgår i vår.
§ 24

IT/Hemsidan

§ 25

Kommittén för kirurgisk forskning

§ 26

Svensk Kirurgi

Diskussion om vem som ska ha ansvar om denna punkt framöver då den yngre representanten i
styrelsen (KA) har många poster att bevaka (utbildningskommittén, KIRUB och styrelsen). Tills
vidare hjälps styrelsen åt att se till att hemsidan är uppdaterad.
AJ är styrelsens representant i KKF. KKFs plenarsession på Kirurgveckan diskuteras och temat
kommer att vara hur göra det attraktivt för att forska för kirurger, och hur forskande kirurger blir
attraktiva för arbetsgivaren. Till skillnad från övriga kommittéer har inte ordförande för KKF varit
med i styrelsen vilket man från styrelsens håll önskar korrigera genom en stadgeändring som ska
föreslås vid årsmötet. Valberedningen bör också arbeta med detta i åtanke när nuvarande ordförande i KKF ska ersättas. CIL ska informera om detta till valberedningens ordförande.
AL medverkar via telefon. Nr 1/2020 är klar och AL summerar denna. Till nr 2/2020 ska de nya
styrelsemedlemmarna presentera sig. AL har satt ihop en lista över ledarskribenter. AL har jobbat
med arbetsmiljöenkäten som går ut under våren och rapporteras i nummer 3. Info om detta ska
ges på delföreningsmötet i april. Svensk Kirurgi har två vakanta redaktörsposter – önskan om ÖGI
kirurg från norr, kolorektal kirurg från mellersta Sverige och yngre representant från södra delen av
landet. Styrelsen ska se över kandidater i sina respektive sjukvårdsregioner. AL lyfter också frågan
om hur många nummer per år av Svensk Kirurgi ska ges ut framöver – reducera från 6 till 5 nummer eller fortsätta som nu? PAL informerar om att annonsintäkterna inte fallit såsom befarat även
om trenden är sjunkande.

§ 27

Svenskt Kirurgiskt Råd

§ 28

Länskirurgi

Arbetet i Svenskt Kirurgiskt Råd redovisas av AM. Man har haft möte kring kirurgisk beredskap i
krigstid och den befanns inte vara god. Det uppleves att det trots flera viktiga frågor som berör
många opererande specialiteter inte pågår särskilt mycket aktivitet inom gruppen. År 2020 är urologin ordförande för rådet och år 2021 är det kirurgin. Viktigt fora och vi ska försöka vitalisera detta.
LA redovisar detta och han har haft svårigheter att nå ordförande för nätverket för chefer inom
länskirurgin. Mail från Nicholas Aujalay (akutläkare) angående stöd från SKF till att öka antal akutläkare och på detta sätt avlasta kirurger. Man vill från akutläkarnas håll skriva artikel om detta i
Läkartidningen samt få ett ökat samarbete. LA får i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga som
berör många kirurgkliniker runt om i landet.
§ 29

Övriga frågor

• Nominera pristagare till SLS
Styrelsen ska fundera om det finns någon man kan nominera, men konstaterar att få av priserna
år 2020 omfattar kirurgi
• Alkoholfri operation – förslag till patientmaterial
Styrelsen diskuterar detta och ställer sig bakom det framtagna materialet vilket även ska meddelas SLS.
• AT-stämman
KIRUB deltagit några år och känner inte att det riktigt är rätt forum för dem. Diskussion i styrelsen om detta kan bidra till att öka rekrytering till kirurgin speciellt då BT kan göra att färre
exponeras till kirurgi. I nuläget kan detta dock inte prioriteras.
• Uppdatering NPO
LA har fått i uppdrag att för styrelsen sammanfatta bakgrunden till NPO och läget nu. Styrelsen
diskuterar detta och tar beslut om att ha med detta som punkt på både delföreningsmötet och
VC-chef-/professorsmöte i april samt att det blir en session vid Kirurgveckan kring NPO processen.
• Arbetsmiljöenkät
Styrelsen går igenom frågor till denna och denna planeras gå ut så snabbt som möjligt efter att
AL kontrollerat med läkarförbundet. Resultaten presenteras i nummer 3 av Svens Kirurgi. Se
även § 26.
• Nationella utvecklingskonferensen 3-4 november
Styrelsen diskuterar detta och uppfattas som lämpligare för NFSK att ta ställning till och informationen skickas till NFSK.
• Program för 2-3 april mötet
Styrelsen diskuterar programmet till dagarna och schema för detta läggs. Inbjudan kommer att
skickas ut inom kort.
• Mail från dansk journalist om second opinion kring ett omdiskuterat fall.
Detta skickas till SIKT för bedömning och ev. ställningstagande.
§ 30

Remisser

§ 31

Nya medlemmar

Personcentrerad och sammanhållna vårdförlopp på öppen remiss, SKF avstår att svara då diagnoser inte i första hand är kirurgiska.
Fem ansökningar varav fyra nya medlemmar antas. En ansökan från icke specialist i kirurgi och
denna avslås.

§ 32

•
•
•
•
•
•
•
•

Kommande möten

26 februari kl 18.00, Zoom
2 april kl 8.30–12.15 styrelsemöte, Scandic Klara, Stockholm
2-3 april möte VC, delf m.fl., Scandic Klara, Stockholm
28 april kl 18.00, Zoom
25 maj kl 19.00, Zoom
24 juni kl 18.00, Zoom
4 augusti kl 18.00, Zoom
16 augusti, Luleå

§ 33

Mötets avslutande

CIL tackar för goda diskussioner och avslutar mötet.

Protokoll nedtecknat av

Malin Sund
Internationell sekreterare

Catharina Ihre Lundgren
Ordförande

