Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
14 oktober 2020
Zoom

Deltagare
Förhinder
§ 145

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

Mötets öppnande

Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.
§ 146

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.
§ 147

Ekonomi

§ 148

Programkommittén

§ 149

Utbildningskommittén

Skattmästaren rapporterade att ekonomin är under kontroll. Trots pandemin.
Diskussion om kirurgveckan i Göteborg 2021 kommer att kunna hållas eller om den delvis ska bli
digital. Beslut om detta tas på mötet i januari/februari. MB har regelbunden kontakt med samtliga
involverade.
De flesta KUB-kurser har hittills gått under hösten. Kolorektalkursen i Stockholm har ställts in pga
få deltagare och en bråckkurs i Alingsås. Bakjourskursen Funktionellt ledarskap önskar en mentor
dag 4, vilket utbildningskommittén troligen kan ställa upp på. Flera KUB-kurser har genomförts
digitalt.
§ 150

Internationella sekreteraren

Styrelsen för UEMS Section of Surgery har avgått efter förtroendebrist med UEMS styrelse
centralt. Detta innebär för SKFs del att de svenska delegaterna (internationella sekreteraren och
utbildningssekreteraren) kvarstår och vi avvaktar utvecklingen. BJS och BJS Open söker nya medlemmar till editorial board. SKF kommer nominera förslag. Flera svenska sites deltar denna månad
i CovidSurgWeek studien som SKF stöttar.
§ 151 IT/Hemsidan

Linus Axelsson blir hemsidesansvarig från 2021.
§ 152

Kommittén för kirurgisk forskning

Inget att rapportera

w§ 153

Svensk Kirurgi

Nr 4 har precis skickats till tryck, fokus på covid-19 globalt.
§ 154

Svenskt Kirurgiskt Råd

Inget nytt att rapportera.
§ 155

Länskirurgi

Möte med verksamhetscheferna i landet kommer hållas senare i höst.
§ 156

Övriga frågor

• Tema 2021
Flera förslag diskuterades, däribland ”samarbete” – vilket beslutades via mail efter mötet.
• Kliniskt relevanta antikoagulantia att inkludera i uppmärksamhetsinformation SOS
• Deltagarenkät SBU
• Rapport från Repskap och ordförandediskussion
§ 157

Remisser

• Förutsättningar för en läkarförsörjning i balans
Gabriella, Cia och Linus tittar på remissen.
• Cancerrehab.
SKF samtycker.
§ 158

Nya medlemmar

§ 159

Kommande möten

En ny medlem godkändes för inval.
• 3-4 december, Freys, Stockholm
• 4-5 februari, styrelseinternat Åre
Övriga möten
• 18-19 november, fullmäktigemöte Läkarförbundet (Cia, Gabriella + Linus)
§ 160

Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande.

Protokoll nedtecknat av

Catharina Ihre Lundgren
Ordförande

