Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
30 september 2020
Sveriges Läkarförbund, Stockholm

Medverkande:
Via Zoom:

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

§ 129

Mötets öppnande

§ 130

Föregående mötesprotokoll

Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.
Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.
§ 131

Ekonomi att

Skattmästaren rapporterade att ekonomin är under kontroll trots missade intäkter från vårens kurser och kirurgveckan. God likviditet men höstens kostnader ej dragna.
§ 132

Programkommittén

§ 133

Utbildningskommittén

Mikael redogjorde för arbetet med Kirurgveckan. Stora programkommittén har möte 16 oktober.
Möte med industrin i Göteborg den 13 nov ett förbättringsförslag med en app som visar vilka produkter företagen har. Den 21 januari planeras möte i Göteborg med utställare och programkommittén på plats.
Ny abstraktinlämning 1/3 – 31/3, måste skickas in på nytt även om skickade till 2020.
Industrin har ett förslag på skilltest labb med ett gemensamt träningscenter med utbildningsfokuskörkortförfarande för ST-läkare. Mikael ska kolla med lokala kommittén om intresse finns. Kan
stimulera till att ST-läkare får åka till kirurgveckan.
Förslag på speakers corner för utställarna-schema med ca 5 min föredrag.
Swedish Med Tech, branschorganisation önskar trigger i Svensk Kirurgi, förslag på ev föreläsning
om regler för industrimedverkan på SOTA, samarbete under KUB kurser alternativ” Ta tillbaka
makten över upphandlingen”- industrin informera om upphandlingsregler, SKR representant,
kirurgrepresentant – 45 min.
Utbildningssekreteraren meddelade att två KUB-kurser är inställda under hösten, kolorektal i
Stockholm samt bråckkurs i Alingsås. Digital beredskap ska finnas för höstens kurser men i första
hand planeras fysiska kurser. ATLS har genomfört en kortversion på en dag i början av hösten för
att ta igen vårens missade kurser under två veckor i Stockholm, Umeå, Göteborg och Lund med
sammanlagt 140 deltagare. DSTC-kurserna är inställda under hösten då de var planerade med en
internationell lärarstab. Planerade möten för utbildningssekreteraren; UEMS och ett nordiskt möte
om examination är också inställda.

SPUR-inspektion av Södertälje som är en saminspektion med ortoped och urolog planeras mot
slutet av terminen.
Gabriella kommer att auskultera på bakjourskursen funktionellt ledarskap den 1-2 okt. Problem att
hitta oavlönade läkarmentorer som hittills ingått i konceptet. Vårens kurs får diskuteras med ledningen om mentorers nödvändighet om de ej kan få ekonomisk ersättning.
Diskussion om inspelning av filmer under operation och GDPR på grund av förfrågan från öl LG Larsson från
Mora, i Svensk Kirurgi. SIKT och KIRUB har kommenterat. Styrelsen ger synpunkter i nästa nummer. Artur
ska höra med SLL och Gabriella med LF om deras jurister vet vad som gäller.
§ 134

Internationella sekreteraren

Malin informerade om UEMS och Section of Surgery då styrelsen avgått i protest mot den ekonomiska styrningen från centralföreningen. Medel frös 2015-17 centralt för EACME – inkomster för
examinationer; ackrediteringar, för att täcka ett behov för UEMS nya hus med centralt läge i
Bryssel. Ca 28 000 Euro från Section of Surgery som sektionen ej fått tillbaka. UEMS centralt beslutade om behov av projekt för att få tillbaka pengarna till sektionen. Centralt ansågs att Sction of
Surgery vara rikt och ej har behov att få tillbaka pengarna. Executiva styrelsen i Section of Surgery
har avgått i protest. Vice ordförande för executive tillfällig ordförande.
På möte med UEMS och Sveriges Läkarförbundet tog Malin upp detta. Transparensen har varit
dålig under lång tid. Examination och ackreditering ligger nere nu på grund av dålig ekonomi.
Councilmöte i oktober. Nordiska länder och Österrike har gemensam syn till detta möte.
Covid Surg Week – amendemang för hela Sverige. Alla ingrepp ska inrapporteras under okt.
§ 135 IT/Hemsidan

Inget nytt.
§ 136

Kommittén för kirurgisk forskning

§ 137

Svensk Kirurgi

Artur rapporterade om ledamöter som är kvar trots mandattiden gått ut gör att kommittén och arbetsgruppen är stor med representanter för varje delförening samt kvarsittande äldre.
Nr 4 kom ut precis innan mötet – covid-utblick i Sverige.
Nr 5 covid-utblick i världen.
Anna Leifler sitter kvar som redaktör under 2021. Förslag att kommitténs medlemmar ansvarar för
var sitt nummer under året.
Dropbox önskas för redaktionen.
§ 138

Svenskt Kirurgiskt Råd

Inget nytt att rapportera.
§ 139

Länskirurgi

§ 140

Övriga frågor

Inget nytt att rapportera.
• Skrivelse till Folkhälsomyndigheten, SKF + RCC. Svar har kommit.
• Analys och kommentar till budgetpropositionen från Läkarförbundet. Linus har tittat
igenom, inga kommentarer.
• Webinar Mediahuset Göteborg med Olle Lundblad via gastroföreningen om anemi.
• Diskussion i styrelsen om medverkan i webinar. Styrelsen anser att hemsidan är för internt bruk,
ej öppet för kommersiell annonsering eller medverkan av SKF i kommersiella webinar.
• Tema för nästa år kommer att diskuteras på nästa möte

§ 141

Remisser

§ 142

Nya medlemmar

Nominering NAG fetma hos barn och ungdomar. Avstår.
Sjukförsäkringspolicy. Samtycker.
Cancerrehabilitering på remiss. Rekommenderas att läsas.
NAG gallstenssjukdom/nominera ledamöter (till SFÖAK). Flera nominerade av SFÖAK.
Samtliga sex ansökningar godkännes.
§ 143

Kommande möten

• 14 oktober kl 19.00, Zoom
• 3-4 december, Freys, Stockholm
• 4-5 februari, styrelseinternat
Övriga möten
• 7 oktober, SLS ordföranderåd (Cia + Malin)
• 13 oktober, Rep-skap Läkarförbundet (Gabriella)
• 18-19 november, fullmäktigemöte Läkarförbundet (Cia + ?)
§ 144

Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande.

Protokoll nedtecknat av

Gabriella Jansson Palmer
Utbildningssekreterare

Catharina Ihre Lundgren
Ordförande

