Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
25 maj 2020
ZOOM-möte

Medverkande:

§ 81

Catharina Ihre-Lundgren, Linus Axelsson, Gabriella Jansson Palmer,
Per-Anders Larsson, Karin Adamo, Mikael Bergenheim, Malin Sund,
Anna Leifler, Arthur Jänes, Andreas Muth, Andreas Wladis och Barbara Dürr.

Mötets öppnande

Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.
§ 82

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter och läggs till handlingarna.
§ 83

Ekonomi

Skattmästare redovisar intäkter till föreningen, huvudsakligen i form av inkomna medlemsavgifter.
Aktiebolaget visar just nu ett underskott på grund av uteblivna kurser. Viktigt att kursverksamheten startar upp igen i så normal omfattning som möjligt från i höst.
§ 84

Programkommittén

Vetenskaplig sekreterare Mikael Bergenheim meddelar att Luleå officiellt tackat ja till att arrangera
Kirurgveckan 2023. Den enda officiella förfrågan som kommit in från annan klinik är från Stockholm. De skulle i så fall vara aktuella för 2024. Dock är ansökningsförfarandet förlängt så något
formellt beslut om detta fattas inte.
Traveko önskar förlänga sitt avtal med Svensk Kirurgisk Förening till och med 2024. Detta godkännes av styrelsen. Mikael meddelar Traveko som ombeds kontakta Per-Anders för detaljer.
Arbetet med Kirurgveckan 2021 i Göteborg har startat. Grovplanering finns. Styrelsen föreslår att
vi håller kvar vid ordningen med vilken delförening som är tidigt respektive sent på veckan. Mikael
stämmer av detta med stora programkommittén. Planerat möte med programkommittén i oktober.
Årsmöte
Cia tar upp diskussionen kring formerna för årsmötet. Förslag på olika typer av innehåll för att
göra mötet mer attraktivt diskuteras. Bland annat nämns hantering av vårdskulden, NPO eller
någon utförlig utbildningsinsats. Inget formellt beslut fattas.
§ 85

Utbildningskommittén

Utbildningssekreterare Gabriella redovisar att man hållit två digitala kurser under våren. En i Göteborg och en i Umeå. Räknar med att kurserna under hösten kommer att gå av stapeln som vanligt.
De blir då antingen fysiska eller digitala. Man kan notera ett något lägre deltagarantal än vanligt och
ett relativt litet intresse för kurserna i höst. Detta gör att man väljer att enbart sätta in en extrakurs i
höst (bröstkirurgi).

Utöver detta hålls DSTC, bakjourskurs i kärl-trauma och ATLS i en förenklad digital version.
Skattmästare sätter priset på kurserna utifrån respektive arrangörs budget.
SPUR ligger nere. Inga inspektioner under 2020.
Planering för bakjourskurser startar upp vecka 34 då Per Polleryd, Karlstad, tagit över ansvaret.
Skattmästare förtydligar att sponsring av KUB-kurser inte är möjliga. Dock kan de som redan fått
beviljat sponsring genomföra arrangemanget som tänkt. Inga nya sponsorer kommer att godkännas.
§ 86

Internationella sekreteraren

Internationell sekreterare Malin redogör för två stora internationella forskningsprojekt där Sverige
är med och inkluderar patienter. Det finns en nationell etikprövning som täcker hela Sverige och
alla opererande specialiteter. Det första heter CovidSurg, där tjugotal kliniker från Sverige deltar. Det
andra projektet, CovidSurgCancer är även det en stor internationell studie från samma ”collaborative
group”.
Ny editor-in-chief på BJS. Man har startat vad man kallar för ”Young BJS” och vill ha in svenska
yngre forskarmeriterade och forskarintresserade representanter i sitt nätverk. Malin skickar förfrågan till KIRUB och yngrerepresentanten i styrelsen samt förmedlar kontakten till nätverket.
§ 87

IT/Hemsidan

Ett informellt ansvar att hålla hemsidan uppdaterad har fallit på ordförande Cia. Utöver detta tillsätts en ny ansvarig för Instagramkontot, Hildur Thorarinsdottir, Malmö. Ny ansvarig för Twitterkontot är Oskar Hemmingsson, Umeå.
§ 88

Kommittén för kirurgisk forskning

Inget nytt.
§ 89

Svensk Kirurgi

Redaktör Anna Leifler berättar om senaste redaktionskommittémötet. SKF:s styrelse beslutade vid
förra styrelsemötet att slå ihop nummer 4 och 5. Det har dock visat sig att vissa har köpt annonsutrymme i båda numren vilket kan bli svårt att hantera ekonomiskt. Med anledning av detta samt att
redaktionen planerar ett temanummer om covid-19 till nummer 4, och det känns viktigt att nå ut
till medlemmarna, föreslår redaktionskommittén att vi ändå ger ut tre nummer under hösten.
Styrelsen beslutar att följa redaktionskommitténs förslag.
Två nya medlemmar i redaktionskommittén redovisas. Oskar Hemmingsson, Umeå och Hildur
Thorarinsdottir, Malmö.
Andreas Wladis, överläkare i kirurgi på Capio S:t Görans sjukhus och professor i katastrofmedicin
vid Linköpings universitetssjukhus, tar över som vikarierande redaktör under perioden juli –
december 2020.
§ 90

Svenskt Kirurgiskt Råd

Inget att rapportera.
§ 91

Länskirurgi

Inget nytt att rapportera.
§ 92

Övriga frågor

Nominering till NAG
Ordförande berättar att vår nominering borde varit inskickad den 21 maj men att vi bett om förlängd nomineringstid. Möjliga kandidater diskuteras. Diskussionen landar i att Andreas M får i
uppdrag att tillfråga Eva-Corina Caragounis från Göteborg.
Rapport från Läkardagen
Anna, Gabriella och Cia har närvarat. Beskriver ett givande möte. Protokoll från mötet kommer
skickas ut till hela styrelsen. Bland annat har man haft en utförlig och bra diskussion om den så
kallade vårdskulden.

Förlängning Traveko ytterligare ett år
Har diskuterats under Programkommitténs punkt.
Konsultationsläkare för Sveriges Läkarförbund
Svensk Kirurgisk Förening har haft två läkare som konsulter åt Sveriges Läkarförbund, bland annat
för hantering av IVO-ärenden. Båda dessa förespås snart sluta med sina uppdrag och man önskar
nya kandidater. Gemensam diskussion som resulterar i att Per-Anders tillfrågar Jessica Frisk,
Norrköping, och Gabriella tillfrågar Per Nilsson, Stockholm.
Förfrågan om pedagogiskt hjälpmedel
Intresse har inkommit från kollega. Man har som ett pedagogiskt projekt tagit fram en digital applikation som bland annat möjliggör för ST-läkarna att ha koll på sin utbildning på ett strukturerat
sätt. Projektet kommer att presenteras i Svensk Kirurgi. Man undrar nu om det finns intresse hos
Svensk Kirurgisk Förening att utveckla eller finansiera utvecklandet av en app. Lite oklart exakt
vad syftet med förfrågningen till Svensk Kirurgi är. Karin mejlar vederbörande kollega med förtydligande frågor. Gabriella påpekar att det kan finnas ett visst överlapp mot befintliga liknande digitala system. Hon tar på sig att se över detta. Inget beslut fattas.
§ 93

Remisser

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag för försvarspolitisk inriktning (SFAT)
Ordförande har riktat om remissen till representanter inom SFAT och läkare inom militären. När
hon fått svar därifrån skickas detta in som officiellt svar från Svensk Kirurgisk Förening.
SOS försäkringsmedicinska beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar
Svensk Kirurgisk förening avstår att svara.
Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården
Omfattande remiss. Alla medlemmar har inte hunnit läsa den ännu. Gott om tid innan remissvar
behöver lämnas. Skjuts på till nästa möte.
God och nära vård
Linus har fått denna remiss och har skrivit ett svar. Skickas ut till styrelsen för påtitt och kan därefter gå som officiellt svar från Svensk Kirurgisk Förening.
§ 94

Nya medlemmar

Samtliga ansökningar godkännes.
§ 95

Kommande möten

24 juni kl. 18.00, Zoom
24 augusti kl. 19.00, Zoom
30 september kl. 10.00, Läkarförbundet
30 september kl. 15.00 årsmöte, Zoom
§ 96

Mötets avslutande

Mötets avslutades av ordförande Cia.
Protokoll nedtecknat av

Mikael Bergenheim
Vetenskaplig sekreterare

Catharina Ihre Lundgren
Ordförande

