Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
13 december 2018
Freys Hotel, Stockholm

Närvarande:

Claes Jönsson, Per-Anders Larsson, Lars Enochsson, Magnus Kjellman,
Peter Elbe, Sara Regnér, Layla Mirzaei, Anna Leifler, Anette Persson,
Gabriella Janson Palmer, Catharina Ihre-Lundgren, Andreas Muth och
Barbara Dürr
Inbjudna gäster: Elin Karlsson från Läkarbundet (§ 194)
Jakob Hedberg via telefon – Nätverk för nationell canceragenda (§ 195)
Ebba Kihlstedt Pasquier via telefon (under § 194)
Förhinder:
Malin Sund

§ 190 Mötets öppnande
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat.
§ 191 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§ 192 Ekonomi
Skattmästaren presenterade ekonomin. Kansliet kommer att få en betydande hyreshöjning 2019. I
och med att vi flyttade in kurskansliet på Grev Turegatan kommer vi också att få en procentuellt
större del av hyreskostnaden för lokalen vi delar med SFAM. Redovisning av KUB-kursernas
ekonomi fortsätter att vara ett problem. En förhoppning är att det nya kursverktyget ska minska
problemen.
Skattmästaren föreslår att det kapital som överstiger en årsomsättning ska placeras långsiktigt. PerAnders skriver ett förslag på riktlinjer för sparandet. Beslut tas vid nästa styrelsemöte.
SKF övergår till den digitala versionen av BJS 2019 vilket blir en betydande kostnads-minskning
för vår förening.
NFSK vill diskutera ekonomi och programansvar för det vårdvetenskapliga programmet under
Kirurgveckan. Claes, Lars och Per-Anders får i uppdrag att förhandla vidare med NFSK.
Avtal med Traveko och Akademikonferens för Kirurgveckan finns fram till 2020. Per-Anders får
mandat att förhandla fram avtal för Kirurgveckorna 2021 och 2022 enligt inkomna offerter.
Peter Elbe avgår som ledamot i Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB:s styrelse. Gabriella
Jansson Palmer inväljs som ny ledamot i aktiebolaget.

§ 193 Programkommittén
Programkommittén hade ett möte 30 november. 1 februari ska kommittén träffas i Norrköping för
att titta på lokalerna.
Lars gick igenom enkäten från kirurgveckan.
Preliminära programmet för kirurgveckan i Norrköping presenterades.
Middagen för forskarpristagaren inplaneras på torsdagen under kirurgveckan.
§ 194 Samverkan med Läkarförbundet
Elin Karlsson från Läkarförbundets Centralstyrelse berättade om Läkarförbundets styrelse och
deras arbete. SKF:s styrelse presenterade vilka frågor som är viktiga för föreningen.
Det nya basåret diskuterades. Kirurgin som obligatorisk del försvinner i och med AT avskaffas.
Det finns alltså risk att den kirurgiska kompetensen minskar bland legitimerade läkare.
Claes lyfte fram att kirurgin riskerar att fragmenteras av de nya programområdena.
Läkarförbundet ser ett problem att det inte finns någon reglerad fortbildning för läkare.
Läkarförbundet arbetar för att detta ska regleras.
Vårdplatsfrågan lyftes fram som ett problem där Läkarförbundet också är starkt engagerat.
Elin poängterade att övertidsersättningen inte är bortförhandlad.
§ 195 Nätverk för nationell canceragenda
Jakob Hedberg har varit SKF:s representant inom Nätverk för nationell canceragenda.
Läkemedelsindustrin och onkologer är annars tungt representerade. Nästa möte är i januari. CCC
(Comprehensive Cancer Centras) är en viktig fråga som nätverket vill driva. Jakob har lyft fram
kvalitetsregisternas betydelse, liksom bassjukvården. Jakob får fortsatt mandat att vara SKF.s
representant.
§ 194 Utbildningskommittén
Utbildningsboken är nu färdigskriven efter att ha varit ute på remiss. Styrelsen beslutade att
fastställa utbildningsboken.
Peter gav en lägesrapport angående Kursverktyget. Introduktionen är något försenad då
webmastern har haft en hög arbetsbörda.
Kurskansliet nu på plats och Helena Grönbacke är i full tjänst.
Ebba rapporterade om UMES skrivningen som hon och Chian Kung tog vid UEMS mötet i Malta.
Hon och Chian rekommenderar inte att SKF erbjuder examinationen för svenska kirurger. De har
skrivit en rapport där deras intryck och synpunkter är sammanfattade.
Utbildningskommittén har för närvarande två vakanser: professorsrepresentant och kursansvarig.
Posten som utbildningsansvarig är ute på annons.
§ 195 Internationella sekreteraren
Claes rapporterade från senaste BJS councilmötet där han deltog över telelänk.
§ 196 IT-ansvarig/hemsidan
Layla visade hemsidan.
Hela styrelsen har nu möjlighet att bjuda in till möten via zoom.

§ 197 Kommittén för kirurgisk forskning
KKF har skapat nya mallar för ansökan av priser. Dessa mallar matchar också bedömningsmallarna.
KKF vill inte dela upp ST arbetena i olika kategorier: etablerad och icke-etablerad forskargrupp.
Två priser för bästa ST arbete kommer fortfarande att delas ut. Styrelsen stöder kommitténs
förslag.
Beslut: Föreningens priser måste rekvireras under året sedan förfaller summan tillbaka till
föreningen.
KKF:s plenarsession under Kirurgveckan presenterades. Titeln blir ”Måste vi överge High
Chaparal?”
Stadgeändringar
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på stadgeändringar. Anette presenterade förslaget.
Förslaget kommer att diskuteras ytterligare. Annette och Sara fortsätter att bereda frågan.
Styrelsen kommer sedan att lägga fram en proposition inför årsmötet 2019.
§ 198 Svensk Kirurgi
Anna summerade tidningarna som publicerats 2018 och presenterade det kommande numret.
Enkäten om vad läsarna vill se i tidningen presenterades. Debattartiklar efterfrågas. Artiklarna
under 2019 kommer förstås att präglas av det kommande årets tema, kirurgisk färdighet men det
kommer även artiklar om bland annat global kirurgi, översiktsartiklar och referat.
§ 199 Svenskt Kirurgiskt Råd
Magnus rapporterade från senaste mötet 11-12 november. SFAI var sammankallande för mötet.
Nästa år kommer SFOG att vara värdförening.
Magnus Iversen är chef på Visby anestesiklinik och tillika ordförande för SPOV var inbjuden.
SPOV har i uppdrag av SFAI att sammanställa rådgivande dokument för postoperativ vård i
Sverige. Inga kirurger sitter med i arbetsgruppen vilket Rådet reagerade på. Ett dokument kommer
ut på remiss under våren.
Pelle Gustavsson på LÖF berättade om den nya checklistan inför operation. Endast i 20% av
fallen används checklistan på rätt sätt. Förbättringsåtgärder presenterades.
Vårdhandboken – baserad på evidens?
Granskning av innehållet visar att evidensen är oklar. Rådet beslutade att lyfta frågan till
Läkarförbundet. Uppföljning vid kommande möten.
Nya cancersamordnaren vill bli inbjuden till Rådet vilket SKF uppmuntrar.
Nästa möte är 8/4 2019.
Preparatlab
Magnus ska försöka närvara på invigningen av det nya preparatlabbet i Göteborg
§ 200 Länskirurgi
Ny ordförande i det Länskirurgiska nätverket är Haile Mahteme.
Tema 2019 – Kirurgisk Färdighet
Kommer att diskuteras vidare med delföreningarna.

Program 28-29 mars
Frågan om Kunskapsstyrning kommer att tas upp. Nytt för 2019 är att utbildningskommittén
också kommer att ordna en studierektorsdag den 28/3. Lars och Gabriella ansvarar för att
sammanställa programmet.
Mötet kommer att vara i Läkarförbundets lokaler på Villagatan.
§ 201 Övriga frågor
• Säker kirurgi. SKF stöder LÖF:s förfrågan att medverka vid förbättringen av checklistan (se §
199)
• Högspecialiserad vård. Läkarförbundet har engagerat sig i frågan och vi har fått frågan att vara
med i processen.
• Medlemsutskick från Kirurgveckan Norrköping. Styrelsen hänvisar till ordinarie kontaktvägar
såsom annonser i Svensk Kirurgi.
• ”Lust att leda” – Ska vi starta upp kursen igen?
• Rapport från SLS arbetsgrupp för demokratifrågor. Peter sammanfattade diskussionerna på
mötet.
• Plenarsessionen under Kirurgveckan diskuterades.
§ 202 Remisser
Vi har inga synpunkter på Remissen Ventilationsfrågor.
§ 203 Nya medlemmar
Tio nya medlemmar valdes in och ytterligare en person beviljades återinträde.
§ 204 Kommande möten
• Februari internat, Ulfsunda Slott, Stockholm. Start kl. 10.00.
• 28-29 mars möte med delföreningar, VC m fl, Läkarförbundet, Stockholm.
§ 205

Mötets avslutande

Vid pennan

Peter Elbe
Utbildningssekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

