Svensk Kirurgisk Förening

Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
27 april 2022
Via plattformen Zoom

Närvarande: Catharina Ihre Lundgren, Martin Almquist, Patrik Larsson, Linus Axelsson,
Arthur Jänes, Gabriella Palmer, Mattias Prytz, David Edholm,
Mikael Bergenheim och Barbara Dürr.

§ 59
Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande CIL.
§ 60
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkännes.
§ 61
Ekonomi
Likviditeten god. Föreslås gå igenom abonnemang, vilka är nödvändiga och vilka kan avslutas.
§ 62
Programkommittén
Kirurgveckan är i fas, lokala organisationskommittén nöjda. Många utställare. Dock färre abstrakt
än vanligt. BD bokar hotell till styrelsemedlemmarna, som själva anmäler sitt deltagande via
hemsidan. Meddela BD vilka datum man önskar hotell. Styrelsemöte på söndag em 21/8.
Kommande Kirurgvecka – inga signaler om problem från Örebro.
§ 63
Utbildningskommittén
Specialistskrivning fredag 6 maj, 20 personer anmälda. Planerar rättas samma dag, svar
förhoppningsvis efter helgen. Web-plattformen till utbildningsportalen kommer att uppdateras och
revideras under maj månad och därför behöva stängas under något dygn.
§ 64
Internationelle sekreteraren
BJS Academy (www.bjsacademycom) går live. UEMS-möte i Zagreb 6-7 maj.
§ 65
IT-ansvarig/hemsidan
Inget nytt.
§ 66
Kommittén för kirurgisk forskning
Möte 10 maj. Det har inkommit flera nomineringar till SKFs priser.

§ 67
Svensk Kirurgi
Redaktören inte närvarande. Föreslås reportage från skrivningen 6 maj med gruppfoto.
§ 68
Svenskt kirurgiskt råd
Ortopedföreningen är ordförande. Bra möte nyligen med intresse att gemensamt driva frågor för
opererande specialiteter med särskilt fokus på utbildning, fortbildning samt den svåra bristen på
IVA-/op-utrymme på många sjukhus i Sverige. Positiva till att samverka med SLS. Planeras fysiskt
möte i Stockholm i höst.
§ 69
Länskirurgi
LA informerar om akutläkarsymposium. Förslag på deltagare i symposiet diskuterades.
§ 70
Kirub
Artikel i Dagens Medicin. Följs upp med artikel i Läkartidningen. Länk sprids via sociala medier
och hemsidan.
§ 71
Övriga frågor
• Nomineringar till Etikdelegationen SLS: Inga förslag. Möjligt att nominera fram till 10 maj.
§ 72
Remisser
• Rev nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 (till styr 7/4, inga synpunkter).
• Nytt nationellt vårdprogram hypertyreos – vb SFEK.
• Kompetensinventering NAG donation – vb Transplantationsföreningen.
§ 73
Nya medlemmar
Tio nya medlemmar godkändes och välkomnades.
§ 74
Kommande möten
• 1 juni kl 19.00, Zoom
• 21 augusti, Kirurgveckan, Viktoria Tower, Stockholm
§ 75
Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande.
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