P

Svensk Kirurgisk Förening

Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
28 september 2021
Digitalt via Zoom

Närvarande: Cia Ihre Lundgren, Per-Anders Larsson, Mikael Bergenheim, Gabriella Palmer,
Anna Höök, Karin Adamo, Linus Axelsson, Martin Almqvist och Patrik Larsson.
Förhinder:
Arthur Jänes, Andreas Muth

§ 131 Mötets öppnande
Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.
§ 132 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll 2021-08-23 godkändes.
§ 133 Ekonomi
Skattmästaren rapporterar att alla kurser arrangeras enligt plan. Både bolag och föreningen
förväntas ge resultat enligt plan, men ingen större vinst.
§ 134 Programkommittén
Vetenskaplig sekreterare redovisar statistik från enkäten från Kirurgveckan i Göteborg 2021. I alla
jämförbara avseenden likvärdigt resultat med tidigare Kirurgveckor. Man förefaller mycket nöjda
med det digitala konceptet. Vidare redovisas datum för kommande möte med programkommittén.
Mejl har gått ut från organisationskommittén i Stockholm till vetenskaplig sekreterare i de olika
delföreningarna. Arbetet rullar på enligt plan.
§ 135 Utbildningskommittén
• Utbildningssekreteraren redovisar att man på grund av relativt få anmälda till ett par
endokrinkurser tvingats slå ihop ett par sådana. Alla anmälda fick dock plats. En BKT i
Göteborg har blivit inställd, annars rullar det programmet på.
• SPUR är i gång igen. Stockholm Karolinska (Solna, Huddinge, Ersta) är först ut. Därefter
planeras SÖS och Kristianstad under hösten.
• DSTC har hållits i Stockholm och en planeras i Göteborg under hösten. Inga internationella
gäster medverkar utan fakulteten är svensk.
• Examinationsmöte med delföreningarna har hållits. Planeras för vidare arbete kring skriftlig
examination.
• UEMS-möte förra veckan. Arbetet är i gång igen. Ny sekreterare vald. Fysiskt möte i Kroatien i
vår.

• Annonsering för att ersätta Martin Sundelöf som National director i ATLS-fakulteten är på
gång. Kommer i nästa nummer av Svensk Kirurgi.
§ 136
Internationella sekreteraren
Webinar och Zoom-möte har hållits med Nordisk Kirurgisk Förening. I övrigt inget nytt.
§ 137 IT-ansvarig/hemsidan
Linus har gått igenom hemsidan och gjort en lista med förbättringsförslag. Skickar den till Barbara
som för vidare till Mikael Björk.
§ 138 Kommittén för kirurgisk forskning
Inget nytt att redovisa.
§ 139 Svensk Kirurgi
Nummer 4 i press. Mycket innehåll från Kirurgveckan i Göteborg. Nummer 5 på väg att
färdigställas. Bland annat diskussioner om vårdköer. Cia skriver ledare här.
Instagramkontot för tillfället i vila.
§ 140 Svenskt kirurgiskt råd
Inget nytt.
§ 141 Länskirurgi
Nytt möte planeras.
Under denna punkt diskuteras även NPO. Bland annat avseende eventuell uppföljning av
ordförandemötet tidigare i år och möjligheten att ånyo ha ett NPO-inslag i marsmötet 2022.
§ 142 Övriga frågor
• Inbjudan till SOTA-föreläsning
Vi är inbjudna att arrangera ett tvåtimmarsprogram i Läkaresällskapets SOTA-föreläsning 202204-24. Tema Covid. Linus håller i detta. Har lagt ett program för en timme om uppskjuten vård.
Önskar tips om ytterligare inslag. Dessutom gärna tips om moderator. Förslag från styrelsen kan
mejlas till Linus.
• Diskussion om incision utbildningsinstrument
Omfattande diskussion som bland annat relateras till tidigare diskussioner i styrelsen och inom
utbildningskommittén. Inte aktuellt med fördjupat samarbete i nuläget. Upp till enskilda
kirurgkliniker att etablera sådana vid behov.
• BJS
Möjlighet att nominera 1 – 2 personer för att vara med och utveckla utbildningsinnehåll för BJS
Academy. Patrik tar med frågan till KIRUB:s styrelse. Övriga styrelsemedlemmar funderar och
återkopplar förslag till Cia.
• Nomineringar till Läkarföreningens förhandlingsdelegation + etik- och ansvarsråd
Ett par förslag diskuteras. Men inget bestäms. Vi uppmanas skicka förslag till Cia.
• Nationella planeringsstöd
Svar har skickats 2021-09-20.
• Fråga från SFOG om gemensam debattartikel
Patrik Larsson har varit delaktig i en enkät med ST-studierektorer och håller i kontakten med
SFOG via Svenskt Kirurgiskt Råd. Gemensam debattartikel planeras.

• Internationella sekreterare rapporterar från möte med gruppen ”Kloka kliniska val”
Zoom-möte har hållits. Martin fortsätter att delta i delta i detta forum och rapporterar till styrelsen
fortlöpande.
§ 143 Remisser
1. Remiss nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer
Styrelsen väljer att avstå från svar.
2. SOS nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket
Styrelsen avstår från att svara.
3. SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet
Styrelsen tveksam till att svara på detta. Linus som har läst remissen noggrant ska dock fundera
lite ytterligare. Eventuellt svar från Linus skickas runt till styrelsen innan den skickas in.
§ 144 Nya medlemmar
Tre nya medlemmar godkändes.
§ 145 Kommande möten
• 27/10 kl 19.00, Zoom
• 9 december, Freys hotell, Stockholm – möte inkl middag + övernattning för icke-Stockholmare
• 11/1 kl 19.00, Zoom
• 2-4 februari, internat Åre. Ankomst kvällen 2/2 och avslut vid lunch 4/2. Möjlighet att stanna
kvar över helgen finns. Man får då ordna boende själv.
§ 146

Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande.

Protokoll nedtecknat av

Mikael Bergenheim
Vetenskaplig sekreterare
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Ordförande

