Svensk Kirurgisk Förening

Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
Internat, 3 – 4 februari 2022
Hotell Granen, Åre

Närvarande: Catharina Ihre Lundgren, Martin Almquist, Patrik Larsson, Linus Axelsson,
Gabriella Palmer, Mattias Prytz, David Edholm, Anna Höök, Barbara Dürr
Via Zoom: Mikael Bergenheim, Arthur Jänes (3/2)

§ 17
Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna
§ 18
Föregående mötesprotokoll
Godkändes efter en mindre korrigering.
§ 19
Ekonomi
Kassören rapporterade att ekonomin är god.
§ 20
Programkommittén
Vetenskaplig sekreterare rapporterar. Planering för årets Kirurgvecka i Kista, Stockholm, väl i
fas. Ansvaret för detaljprogrammet har tagits över av lokal arrangör, Jacob Freedman.
2023 års Kirurgvecka arrangeras i Luleå. Viss oklarhet kring lokal arrangörsgrupp pga chefsbyte.
MB och AJ kontaktar Luleå.
För 2024 års Kirurgvecka är Västerås vidtalade.
Föreslås annons i Svensk Kirurgi för arrangörer för 2025.
Styrelsen beslutar att be Per-Anders Larsson ta in anbud för konferensservice.
SKF:s programpunkter 2022:
Måndag: ACTA-föreläsare är ej utsedd. Internationell sekreterare bjuder in.
Onsdag: Årsmöte. Ordförande brukar vara verksamhetschef på arrangerande klinik. CIL
kontaktar.
BJS Lecture – föreläsare klar.
BJS Prize Session – KKF ansvarar för denna session. Föreningens övriga priser delas
även ut under denna punkt.
Torsdag: Akutläkarsymposium – LA har kontakt med akutläkarföreningen och ansvarar för
programpunkten.

NPO/kunskapsstyrning – LA och CIL ansvarar för punkten.
§ 21
Utbildningskommittén
KUB-kurserna arrangeras fysiskt igen. Balans mellan utbud och efterfrågan. Revisionsarbete
med den digitala plattformen pågår med hjälp av konsultfirman Angry Creative.
Ledarskapskursen i bakjoursskolan i SKFs regi har fått viss kritik, deltagarna önskar mer
läkarnärvaro. Beslutas att AJ auskulterar på kursen.
Delföreningarnas kursutbud bör ligga på hemsidan.
Utbildningskommittén ordnar symposium kring fortbildning på Kirurgveckan, och studierektornätverket siktar på fysiskt möte i samband med marsmötet.
Revision av utbildningsboken är påbörjad. Önskemål om att ändra c-målen, Socialstyrelsen har
kontaktats.
Arbetet med examination till specialist i kirurgi fortskrider. Delföreningarna inkommer med
frågor. Sista dag för anmälan 6/4.
Thorarinn Gudmundsson är utsedd till ny nationell ATLS-ansvarig.
§ 22
Internationella sekreteraren
Samarbetet med BJS Society fungerar väl. BJS utlyser medel för författande av vårdprogram. Vi
har möjlighet att publicera abstrakt från Kirurgveckan i BJS, som supplement. Föreslogs att MA
kontaktar lokala kommittén för Kirurgveckan för att lägga till möjligheten i samband med
abstraktinlämning. MA ska också skriva kort text om samarbetet med BJS för Svensk Kirurgi.
Arbetet i SLS arbetsgrupp Kloka kliniska val – Choosing Wisely fortskrider.
§ 23
IT-ansvarig/hemsidan
LA önskar dokumentation från tidigare Kirurgveckor.
§ 24
Kommittén för kirurgisk forskning
Inget nytt.
§ 25
Svensk Kirurgi
Tema fortbildning, NPO, vad får jag som medlem? Historik över svenska kvinnliga kirurger.
§ 26
Svenskt kirurgiskt råd
Inget nytt.
§ 27
Länskirurgi
Inga möten sedan förra styrelsemötet i SKF.
§ 28
Övriga frågor
• Möte VC m fl 17-18 mars
Information om Kirurgveckan. Diskussion om centralisering av Kirurgveckan – endast få
orter? Enkät inför mötet planeras.
Utbildningsansvarig – fokus på examination och bakjourskurser.
Fortbildning – AH/CIL.
Diskussion kring akutläkare – LA.
• Nominering till ledamot i HSAN. Arthur har anmält sig. Styrelsen samtycker.

• Kansliet. CIL föreslår flytt från nuvarande adress till lokaler i SLS hus. Styrelsen är positiv.
Beslutas att CIL och BD talar med SFAM som delar nuvarande lokal och inventerar
utrymmen på SLS.
• Akutläkare. LA gör en enkät till sjukhus med akutläkare (n=8-10) och planerar debattartikel i
LT efter enkäten.
• På temat fortbildning beslöts att under 2022 utlysa totalt 100 tkr i stipendier för fortbildningsaktiviteter. AH formulerar ansökningskriterier.
§ 29
Remisser
Inga nya remisser att besvara.
§ 30
Nya medlemmar
Sju nya medlemmar godkändes.
§ 31
Kommande möten
• 22 februari kl 19.00, Zoom
• 17 mars fm, Freys Hotell
• 27 april kl 19.00, Zoom
• 1 juni kl 19.00, Zoom
§ 32
Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande.
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