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Medverkande:

Förhinder:

§ 34

Cia Ihre-Lundgren (CIL), Linus Axelsson (LA), Gabriella Jansson Palmer
(GAP), Per-Anders Larsson (PAL senare delen av mötet, Karin Adamo (KA),
Andreas Muth (AM), Mikael Bergenheim (MB), Malin Sund (MS), Anna Leifler
(AL).
Arthur Jänes (AJ)

Mötets öppnande

Ordförande (CIL) öppnar mötet.
§ 35

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter och läggs till handlingarna.
§ 36

Ekonomi

Ingen rapport från Skattmästaren (PAL).
§ 37

Programkommittén

Vetenskaplige sekreterare (MB) meddelar att programmet för Kirurgveckan 2020 är relativt klart
och delföreningarna fyller nu på sina slotter.
Angående kommunikationen till Luleå så har Pia Näsvall kontaktat Swedavia om ev större plan.
Kirurgveckan startar kl.10.00 så att man hinner med morgonflyget från Arlanda. Invigningen är kl
12.00.
Information om gruppbokningar av tåg kommer vara utlagt på hemsidan.
Abstrakt kan skickas in från 2 mars. Hemsidan på gång.
Rebecka Hultgren och Hanna Fredholm, Karolinska önskar arrangera ha en session om arbetsmiljö.
Well being-burnout. Styrelsen bifaller att BJS-slotten kan användas.,
KIRUB kommer ha en session om efter #Metoo, Cia är inbjuden till panel.
§ 38

Utbildningskommittén (UK)

Utbildningssekreterare (GAP) redogjorde om fortsatta problem med utbildningsportalen. KUB
och ATLS hemsidor har granskad av ett externt företag. Utbildningskommittén med Ursula, Sofi,
Martin, PA och Gabriella är intresserade att byta leverantör. Styrelsen godkänner att Utbildningskommittén med skattmästarens bistånd går vidare med detta.

UK planerar en session med diskussion om ST och traumautbildning i glesbygd. Föreläsare diskuteras.
Gabriella, Karin och Malin ska åka till Köpenhamn 19 mars för Nordisk Kirurgisk Förening/Scandinavian Surgical Society och diskutera om möjlighet finns till gemensam kirurgexamen.
De kommer också åka på UEMS möte i Zagreb 24-25 april.
§ 39

Internationella sekreteraren

BJS-slot är ej bestämd pga tillfrågad ej kunde komma. Till ACTA-föreläsningen planeras Charles
Banlch, MD Anderson, han är surgical oncolog och föreläser gärna om melanom men även andra
cancerformer. Som alternativ finns Francois Pattou som är inbjuden till ÖAK program och kan ev
även erbjudas ACTA-föreläsningen.
Malin kommer åka på UEMS Stockholmsmöte, där nye presidenten för UEMS medverkar.
BJS-avtalet- MOU är snart färdigskrivet mellan BJS och SKF, skall endast stämmas av med ACTA,
som står för kostnaderna. Mindre småformuleringar kvarstår. Annons i Svensk Kirurgi kommer
om ansökan om BJS Price session med information om ansökan.
Remiss från Eurosurg Collaboration går till KIRUB, KKF och utbildningskommittén . Den handlar om European medical student network, nätverkstudier vilket vore av intresse för KIRUB att
delta i.
Section of Surgery inom UEMS kommer att välja en ny styrelse (Executive) på vårmötet i Zagreb
MS är för närvarande sekreterare i Executive och avgår i vår.
§ 40

IT/Hemsidan

Diskussion om vem som ska ha ansvar för IT och hemsidan. Tillsvidare är ingen ansvarig utan alla
får hjälpas åt att se till att den hålls uppdaterad.
Anna informerade att Instagramkontot för tillfället är vilande efter två år. Tanken är att det ska
fortgå.
§ 41

Kommittén för kirurgisk forskning

Artur medverkade ej på mötet men hade hälsat att han inte hade något att rapportera.
§ 42

Svensk Kirurgi

Anna fick beröm för senaste numret med hållbar miljö som genomgående tema
Ny medlem i redaktionskommittén; Izrawit Medhanie från Värmland. Även Oskar Hemmingsson,
från Umeå är tillfrågad. Hildur Thorhilsdotir från Skåne kom upp som förslag som sydlig medlem.
Anna berättar om planer för kommande nummer.
§ 43

Svenskt Kirurgiskt Råd

Andreas tog upp frågan om Register på individnivå eller kliniknivå samt diskussion öppna och
slutna data. Kodnyckel på individnivå. Andreas kommer att ta upp detta i rådet.
§ 44

Länskirurgi

Linus har haft diskussion med ordförande Haile Mahteme för nätverket för chefer inom länskirurgin om akutläkare och hur de kan avlasta kirurger på akutmottagningar. Linus har även kontaktat
Göran Wallin om medverkan på verksamhetschef mötet i mars med diskussion om ST läkare och
jourer samt Bodil Palm, Sundsvall om arbetsmiljöförbättrande projekt.

§ 45

Övriga frågor

• NPO – uppdatering av Cia som fått besked av Karl Landerskog och Lars Rex om att det kommer bli ett kirurgiskt och plastikkirurgiskt NPO. Detta ska komplettera och samverka med övriga kirurgiska NPO och innehålla t ex robotkirurgi-komplikationer. Processen startar nu med
att finna medlemmar från de olika regionerna.
• Hur går processen till att ta fram olika medlemmar och NAG? Det är regionernas ansvar att ta
fram medlemmar. Delföreningar bör medverka i nomineringen.
• Nominering till NPO levnadsvanor: Omid Sadr Azodi.
• Remiss om Kunskapsstyrning matstrupscancer – kickat till SFÖAK.
• Arbetsmiljöenkäten har diskuterats med Läkarförbundet och är nu redo att lägga upp i Survey
Monkey.
• Inbjudan workshop NPO mag-tarmsjukdomar 25 maj – Linus ska försöka gå på denna.
§ 46

•
•
•
•

Remisser

NVH Remiss peniscancer – SKF avstår
Nya och ändrade regler om ST och AT – till UK, deadline 16 mars
Vårdprogram, bl a buksarkom – till SFEK
Register melanom – plastikkirurgen och bröstföreningen

§ 47

Nya medlemmar

Samtliga ansökningar godkändes
§ 48

Kommande möten

2 april kl 8.30-12.15, styrelsemöte, Scandic Klara, Stockholm
Ev 3 april kl 8.30–9.30 styrelsemöte forts
2-3 april möte VC, delföreningar 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
§ 49

Mötets avslutande

Mötets avslutades av ordförande Cia.
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