Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
24 aug 2020
ZOOM-möte

Medverkande:
Förhinder:
§ 113

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

Mötets öppnande

Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.
§ 114

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.
§ 115

Ekonomi

§ 116

Programkommittén

§ 117

Utbildningskommittén

§ 118

Internationella sekreteraren

Skattmästare har erhållit ett mindre omställningsbidrag från staten på grund av inställda kurser.
Budgeten för föreningen och AB gås igenom. AB beräknas ligga cirka en miljon back på grund av
inställda kurser och förlusten för inställda Kirurgveckan.
Skattmästaren har gått igenom vår telefoni och IT-kostnader. Det är framför allt IT-kostnaden
som ökat genom att vi bytt webbföretag som hanterar våra KUB- och ATLS-kurser.
Vetenskaplig sekreterare berättar att avtalet med Traveko är förlängt till 2024. Diskussion om
avtalet med Akademikonferens ska förlängas på samma tid. Planeringen av Kirurgveckan 2021 i
Göteborg fortgår. Möten med programkommittén (16 okt) och industri är inplanerade under
hösten. I januari är ett fysiskt möte inplanerat i Göteborg. En alternativ plan till Kirurgveckan 2021
bör finnas med begränsning av besökare och geografiskt åtskilda lokaler.
I nästa nummer av Svensk Kirurgi kommer annons om ny utlysning av arrangörsort till Kirurgveckan 2024.
Utbildningssekreteraren berättar att kurserna i höst är fyllda förutom två. Digital beredskap ska
finnas men i första hand planeras fysiska kurser. Oklart om det fortfarande är regioner med reseförbud. KUB-ansvarig Ursula Dahlstrand har haft möte med nya webfirman för diskussion om
fortsatt utveckling av utbildningsportalen. Finns nu möjlighet att kunna lägga in bakjoursskolans
kurser. ATLS gör en kortversion nu i början av hösten för att ta igen vårens missade kurser.
Under sommaren har utbildningssekreteraren och ST-studierektoransvarige skickat ut en påminnelse till studierektorerna att låta ST-läkare gå kurser samt få operera trots pandemin så att deras
utbildning inte ska påverkas för mycket.
Internationell sekreterare berättade att BJS-föreläsning av Des Winter, Irland kommer att inleda
årsmötet. Han kommer att föreläsa om covidrelaterade frågor och uppstart av kirurgin efter covid.
Arbeten från Covid Surg har visat en mortalitet på 25 procent. Ett nytt arbete är inskickat till JCO

cancer. Inget nytt att rapportera från Nordisk Kirurgisk Förening. UEMS höstmötet är inställt, styrelsen sitter kvar tills vidare.
§ 119

IT/Hemsidan

Statistik från hemsidan redovisas av Barbara som Micke Björk tagit fram. Det är utbildningsrelaterade sidor som besökts mest frekvent, framför allt KUB.
Diskussion om syftet med hemsidan – katalog för att finna viktig information eller en mer interaktiv hemsida. Krävs en IT-ansvarig för att få en mer aktiv hemsida. Ska vi tillåta annonsörer på
hemsidan? Det generar intäkter men hittills har SKF avstått från kommersiell påverkan.
En förfrågan om Webbinar har inkommit med kommersiella intressen, gråzoner mellan annons
och vad vi står för.
§ 120

Kommittén för kirurgisk forskning

Inget nytt under sommaren. Inga stipendier delas ut 2020 medan de planeras delas ut som vanligt
2021 dock måste ett beslut att Kirurgveckan 2021 säkras att den blir av innan beslut om stipendier.
Annons om utlysning i Svensk Kirurgi nr 1/2021.
§ 121

Svensk Kirurgi

Andreas Wladis ej närvarande. Barbara berättar att nästa nummer nästan är klart. Kommer att vara
ett flertal artiklar om covidrelaterade ämnen.
§ 122

Svenskt Kirurgiskt Råd

Inget nytt.
§ 123

Länskirurgi

Linus rapporterar att grupperingen för svensk länskirurgi är svår att samla. Ska efterhöra med Haile
Mahteme.
§ 124

Årsmötet

Förslag till ordförande diskuteras. Cia kommer att tillfråga. Formalia diskuterades inför digitalt
möte med ZOOM via länk. Läkarsällskapet hjälper till med uppkoppling. Diplom till bakjoursackrediterade under året kommer att skickas ut men de kommer att bli officiellt presenterade
på Kirurgveckan 2021, namnen kommer att publiceras i Svensk Kirurgi i höst.
Diskussion om reklam/annonsörer på hemsidan kommer att tas upp i samband med att statistiken
från hemsidan redovisas.
Arvodering av nyckelpersoner, utredning av valberedning ska redovisas.
Stadgeändringar.
§ 125

Övriga frågor

§ 126

Remisser

Malin informerar om att SLS fortsätter med covidlunchmöten – alla kirurgiska specialiteter inbjudna. Gemensamma riktlinjer för kirurgi av covidpatienter håller på att tas fram. Två grupper är
bildade – Säker kirurgi ur ett patientperspektiv, som leds av Malin. Målet är en kortfattad rekommendation från SLS. Den andra gruppen handlar om säkerhet av personal och skyddsutrustning,
miljö på operation/förlossning och leds av Eva Uustal. Cia och Linus medverkar från SKF.
RCC har arbetat om covid och cancer med tillfälliga vårdprogram.
Cia har kontaktat Lars Rex angående NPO. Varje region utser representanter, ska vara klart
9 september.
Nomineringar till fullmäktige – inga förslag klara.
• Nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, SOU 2020:36 – Linus och Cia.
• Förslag till politiskt program och strategi 2020–2025 LF – Linus skriver kort sammanfattning
till styrelsen men vi avstår att kommentera.
• NAG medfödda metabola sjukdomar – SKF avstår att svara.

§ 126

Nya medlemmar

§ 127

Kommande möten

Samtliga ansökningar godkännes
•
•
•
•

30 september kl 10.00, Läkarförbundet Villagatan
30 september kl 15.00 årsmöte, Zoom. Kl 14.15 BJS-föreläsning
14 oktober kl 19.00 Zoom möte
3-4 december, internat i Stockholm

§ 128

Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande.

Protokoll nedtecknat av

Gabriella Jansson Palmer
Utbildningssekreterare

Catharina Ihre Lundgren
Ordförande

