Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
24 juni 2020
ZOOM-möte

Medverkande:
Förhinder:

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

§ 97

Mötets öppnande

§ 98

Föregående mötesprotokoll

§ 99

Ekonomi

Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.
Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.
Skattmästare berättar att han har för avsikt att söka omställningsbidrag från staten på grund av inställda kurser. Om inget sådant bidrag erhålls kommer bolaget att gå 3 miljoner kronor back.
Skattmästaren påpekar att vi sannolikt inte har full kontroll på våra IT-kostnader. Det finns en påtaglig risk för att vi har dubbla uppdrag och därmed dubbla kostnader. Diskussion kring att tilldela
någon i styrelsen ett tydligt övergripande IT-ansvar. Beslut om detta tas i september. Skattmästaren
skriver och skickar ut en bakgrundsbeskrivning av problematiken inför beslutet i
september.
§ 100

Programkommittén

Vetenskaplig sekreterare berättar att det är ett möte med programkommittén bokat den 16 oktober
i höst. Detta blir antingen digitalt eller fysiskt på Freys hotell beroende på pandemiläget. Januarimötet 2021 kommer att ske på plats i Göteborg.
Inga tydliga synpunkter har inkommit avseende upplägget för grovplaneringen.
Inför programkommittémötet i höst kommer vetenskaplig sekreterare att ta fram en plan för hur vi
ska tillmötesgå industrins önskemål avseende förändringar i samband med Kirurgveckan.
§ 101

Utbildningskommittén

Utbildningssekreteraren berättar att kurserna i höst är utlagda men endast halvfyllda. Man bedömer
heller inte att de kommer att fyllas. Styrelsen beslutar att Gabriella tillsammans med Cia ska skriva
ett brev till i första hand studierektorerna men möjligen även till verksamhetscheferna och påpeka
att kurserna kommer att gå av stapeln i någon form även om detta blir digitalt, samt påminna om
vikten av att låta ST-utbildningar rulla på.

Diskussion kring handledningsutbildning utlagd på privat företag. Man önskar nu mentorer till
kursen som ska vara erfarna kirurger. Oklart om de som bidragit som mentorer tidigare har gjort
det med någon form av ersättning från föreningen eller hemmakliniken. Andreas Wladis kontrollerar detta med en tidigare mentor.
Karin berättar att man via KIRUB har gjort en enkät med ST-läkarna för att efterfråga hur deras
förutsättningar för utbildning har förändrats under coronapandemin. Redovisas när den är klar.
Internationella sekreteraren
Internationell sekreterare inte närvarande.
Cia har blivit invald som efterträdare till Claes Jönsson i BJS Council.
Diskussion om Svenskt Kirurgiskt Råd och dess framtid. Linus och Andreas tar en förnyad
diskussion med Tobias Alvén kring samarbetet mellan rådet och Svenska Läkaresällskapet.
§ 102

§ 103

IT/Hemsidan

Finns ingen ansvarig i styrelsen och styrelsen konstaterar att det vore bra med en samordnare.
Beslut ska som nämnts tidigare fattas på septembermötet.
Beslut om att kontaktvägar till Instagramkontot och Twitter ska gå via chefredaktören.
§ 104

Kommittén för kirurgisk forskning

§ 105

Svensk Kirurgi

Arthur rapporterar att man haft ett telefonmöte. Inget egentligt nytt. Inga stipendier delas ut 2020
medan de planeras delas ut som vanligt 2021.
Andreas Wladis kommer att agera chefredaktör under tre nummer i höst eftersom Anna är föräldraledig. Han berättar att nummer 4 ges ut i slutet av augusti och kommer att handla om hur covid19 påverkat svensk kirurgi. Nummer 5 kommer att vara en utblick till andra länder för att se hur
covid-19 har påverkat verksamheterna där.
Per-Anders föreslår att brevet som kommit in från Claes Hjalmarsson med bland annat förslag om
att Svensk Kirurgi ska bli digital ska tas in som en insändare. Styrelsen skulle då ha möjlighet att
besvara i samma nummer. Chefredaktören tar med frågan till redaktionsmötet i augusti.
§ 106

Svenskt Kirurgiskt Råd

Inget nytt utöver det som nämnts ovan.
§ 107

Länskirurgi

Linus rapporterar att grupperingen för svensk länskirurgi har runnit ut lite i sanden. Fortsatt
diskussion kommer föras med ordförande i gruppen.
§ 108

Övriga frågor

Nominering till LF-fullmäktige
Förslag ska tas fram av styrelsemedlemmarna till nästa möte. Viktigt att vi kommer med nomineringar.
Rapport från SLS fullmäktigemöte
Skriftlig rapport från SLS har bifogats. Styrelsen har tagit del av denna.
NPO
Diskussion kring att det har nominerats kandidater till NPO kirurgi. Svensk Kirurgisk Förening vet
inte vilka som har nominerats och det råder också en viss osäkerhet kring hur processen sett ut.
Det förefaller som om nomineringsförfarandet ser olika ut i olika regioner. Cia ska prata med Lars
Rex för att få mer information. Rapport nästa möte. Eva-Corina Caragounis från Göteborg har
tackat ja till att bli nominerad till NAG för akut sjuka patienter.

§ 109

Remisser

Förebyggande sjukpenning med avseende på covid-19
Cia har tittat på denna remiss. Styrelsen avstår från kommentar.
Nationella riktlinjer covid-19
Andreas och Cia har tagit del av denna. Styrelsen avstår kommentar.
Kompletterande remiss (Ds 2019:20) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandling
Styrelsen avstår kommentar.
NAG hyperparathyreos
Skickats vidare till SFEK.
Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning (föräldrapenning) med anledning
av covid-19
Styrelsen avstår kommentar.
God och nära vård
Remiss besvarad av Linus.
Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården
Cia har läst denna remiss noggrant. Beskrivs som en väldigt bra genomgång av förloppet. Möjlig
konklusion är att professionen involverades för sent. Styrelsen avstår dock formellt från att kommentera denna remiss.
Remiss kring rekvisitionsläkemedel
Cia skickar ut denna till styrelsen för påtitt.
§ 110

Nya medlemmar

Samtliga ansökningar godkännes.
§ 111

Kommande möten

24 augusti kl. 19.00, Zoom
30 september kl. 10.00, Läkarförbundet
30 september kl. 15.00 årsmöte, Zoom. Diskussion om aktivitet för att skapa mervärde för deltagarna och också för att locka fler att delta i mötet. DJS-föreläsare digitalt är ett av förslagen. Olika
teman diskuteras men Cia mejlar till Malin och ger henne uppdrag att ta fram ett förslag. Eventuellt
19 – 20 november hållsöppet.
§ 112

Mötets avslutande

På grund av tekniska problem avslutas mötet av skattmästaren Per-Anders Larsson.
Protokoll nedtecknat av

Mikael Bergenheim
Vetenskaplig sekreterare
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