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Närvarande. Peter Naredi, Marianne Hall-Angerås, Marie-Lois Ivarsson, Barbara Dürr, Lars
Johansen, Håkan Olsson, Urban Wingren, Ann Kjellin, Per Hellman, Peter Elbe, Tobias
Kjellberg.

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Peter Naredi.
§ 2 Svensk Kirurgi
Sex nr utkom 2009 med totalt 70 annonser = 1,4 miljoner kr intäkt. En diskussion följde om
barn- och plastikkirurger ska få utrymme i tidningen. PH frågar representanter vid stora
programkommitténs möte om de vill skriva och prenumerera.
Planer för 2010
Ledarskapsåret uppmärksammas. PN tillfrågar Bertil Axelsson och Susanne Plate om att
skriva ”palliativ” artikel. Förslag på debatt i tidskriften: Hur göra randomiserade studier på
patienter som inte kan svara för sig (i en akutsituation)? Exempel är trauma (Louis Riddez har
skrivit om detta), eller aortaaneurysm (Urban Wingren, Martin Björck).
Annonser
AstraZeneca (hade 2009 19 annonser = 400 000 kr) och ProStrakan (2009 nio annonser =
200 000kr) drar sig ur annonsering. Hittills är 40 annonser sålda för 2010. Priser: Helsida 21
000; framskjuten position 26 000; halvsida 13 000. Idé – koppla annons från specifikt företag
till speciell artikel eller temanummer.
§ 3 Sponsorer
AstraZeneca drar sig ur. Johnson&Johnson och Pfizer kvar. Covidien och Swedish Modules
har visat intresse. Mötet klargör två nivåer:
1. Huvudsamarbetspartner för föreningen (J&J, Pfizer). För detta krävs ömsesidigt förtroende
– innebär att vara huvudsponsor på Kirurgveckan, få plats och exponering i tidningen via
artikel, synas på hemsidan, delta i utbildningar etc.
2. Vara huvudsponsor för själva Kirurgveckan – kan vara många andra företag, kräver inte
samma ömsesidiga förtroende och godkännande av styrelsen.
Förslag: Covidien och Swedish Modules kan vara huvudsponsor för Kirurgveckan initialt
– för att i framtiden ev. kunna bli föreningens huvudsponsor.
TK+ MHA tittar över sponsringen till Kirurgveckan. AK + PH tittar över regler/krav
för att vara samarbetspartner för SKF.

§ 4 Ekonomi
Tobias Kjellberg rapporterar att man är mitt uppe i bokslutet, grov prognos visar att budgeten
för 2009 var underbudgeterad -260 000, och nu är prognosen -232 000.
Orsaker: Framför allt vikande annonsintäkter. En viss oklarhet då Umeåredovisningen
fortfarande inte är klar. Sju miljoner finns i likvida medel.
Risk: Om inte annonsintäkterna som försvunnit kan justeras blir det ca 800 000 kr back 2010.
Principdiskussion följde, styrelsen avser att arbeta vidare med frågan att minimera
kostnaderna i kommittéerna, men inte ge upp våra satsningar (bakjoursskola etc).
§ 5 Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening
Beslut: Firmatecknare utgörs av ordförande Peter Naredi, skattmästare Tobias Kjellberg och
tillträdande skattmästare Staffan Gröndal.
§ 6 Utbildningskommittén
Deltagarna i Utbildningskommittén har suttit tre år + en vakans, dvs nya behövs men också
kontinuitet. Peter E (förordnande till och med 2010), Karsten Offenbartl (till KV 2010), Yucel
Cengiz (till och med 2009), Tim Resch (till och med 2009), Lars Lundell (till och med 2009).
Diskussion och förslag att inte alla ska sluta samtidigt. Marianne Hall-Angerås ser över detta.
Bakjoursskolan – studierektor
Har börjat. Vi önskar att Karsten Offenbartl fortsätter (mandat går ut efter Kirurgveckan) – ev
icke arvoderat som en i utbildningskommittén?
Beslutas att förlänga studierektorskapet med Karsten Offenbartl på något sätt. Förslag att
diskutera på djupet vid majmötet, ev bjuda in KO då.
Diskussion om fortsättningen av bakjoursskolan, för nästa gruppering, målbeskrivning
planeras att bli klar under våren.
SPUR
Rapportering, rullar på.
KIRUB-dagarna i Eskilstuna
Webcasts planeras.
SK-Kurser
Ingen delförening har ännu inkommit med kursplaner.
Motion på SLF fullmäktige
Fullmäktige var positiva och antog motionen om bakjoursskola. Den 30 mars är det
representantskap med specialitetsföreningarna på Läkarförbundet. Vi ska då få presentera
konceptet (PE, KO) – en arbetsgrupp tillsätts där SKF får en central roll, en tjänsteman på
Läkarförbundet kommer att tillsättas.
§ 7 Ledarskapsåret
Stockholm School of Economics + Nordiska hälsohögskolan i Göteborg, Skarby och någon
firma till i Göteborg ska sonderas angående att delta i upplägg av kurs. UW håller i detta.
Artikel till Svensk Kirurgi finns skriven av Jeanette o Urban.
Annonsförslag till ”Årets kirurgledare” diskuteras och antas. Utdelning sker under
Kirurgveckan + information på sessionen på torsdagen.
§ 8 Programkommittén
Riksstämman
Rapport om åtgärder för att öka närvaron. Ser ljust ut. Ett sekreterarmöte på Svenska
Läkaresällskapet ska bevakas (28/1). Klara symposium som ska anmälas är ett om
bakjoursskolan (PE ansvarar). Ett annat förslag som diskuterades är ”Vad ska kirurgens tid
användas till” eller ”Vem gör vad på akuten”. PH ska tillfråga representanter för
akutsjukvårdssektionen, och tänkbara kirurgrepresentanter.

§ 9 Kirurgveckan
Göteborg
Schemat gås igenom. Mötet tycker fredagen ser tunn ut och ger i uppdrag till lilla PK (PH,
AK) att förbättra här. Jonothan Earnshaw blir BJS-föreläsare, Pierre Clavien Ihre-föreläsare.
Hemsidan ska komma upp i nästkommande vecka. Nytt abstraktprogram är under
uppbyggnad. Registreringsfrågor läggs in via Congrex i Göteborg. E-posters ska presenteras
på motsvarande sätt som i Halmstad. Plenarsession: Bakjoursskola Peter E o Marianne HA. Ledarskapssymposium: Urban, Ann, Mimmi
Visby, Linköping, Uppsala
Planering fortgår. Ann Kjellin och Per Hellman ska skriva sammanställning om vad som
behövs (lathund) tillsammans med Claes Hjalmarsson i Halmstad för att underlätta för
kommande arrangörer.
2014
Diskuteras. Två ansökningar finns.
Artikel Svensk Kirurgi
”Huggen i sten”: En artikel som publiceras i Svensk Kirurgi i nr 2 diskuteras. Uppdras åt PH
att skriva kommentar.
§ 10 Kommittén för klinisk forskning
Man har arbetat med delmål 19 och 20 är medicinsk vetenskap och kvalitetsutbildning. Ska
ges i samråd med universiteten. Det är på tio veckor som kan spridas ut. Ansvaret ska ligga på
fakulteterna på något sätt, och man bör samordna med doktorandkurser, och använda
kvalitetsregister. Stora forskarpriset ska annonseras.
§ 11 Kansliet
Annonsering av Stora forskar-priset, Ihre-stipendiat, Årets utbildningsinsats (10 000 kr) i nr 1
av Svensk Kirurgi
Medlemsregister
1576 medlemmar (335 kvinnor, 211 pensionärer, 21 utlandsboende) – ökar, 79 nya 2009,
barnkirurgerna vill ev att vi ska ta hand om deras medlemsregister.
Nya stadgar
Diskussion kring hur vi ska göra med stadgeändringen.
Beslut frågan anses ha liten betydelse och vi tar inte upp den igen.
§ 12 Nya medlemmar
Beslutas invälja: Andrejs Policja, Robert Olin, Caroline Jacobsson, Anders Thornell, Marc
Schumacher, Karin Lind, Ulf Dyrke, Harald Strömberg, Rizgar Haidar, Malin Mörner, Gina
Nsouli, Mats Ahlberg, Hayder Chilab, Johanna Sigurdardottir och Anna Koman.
§ 13 Hemsidan
Särskild hemsida för bakjoursskolan upplagd.
Arbetsgrupp för att uppgradera hemsidan och stötta webmastern beslutas. Initialt består denna
av Sakarias Wangefjord, Mimmi Ivarsson, Håkan Olsson och Fredrik Jonsson.
§ 14 Remisser
Tre remisser inkommit om läkemedel svaras inte på.
”Utbildning av icke önskvärda personer ”– Marianne H-A ska inkomma med synpunkter.
”Oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvård” (PH, MI, LJ)
§ 15 Övriga frågor
SLS – Palliativ sedering
SLS-delegationen för medicinsk etik vill ha en översyn av SLS etiska riktlinjer från 2003,
man vill komplettera med SLS riktlinjer för att avstå från och inleda och avsluta
livsuppehållande behandling från 2007. Utskickas av PN. Ämnet tas dessutom upp i
bakjoursskolans arbete – ev skrivelse därifrån.

Kommittén för kliniska kirurgiska etikfrågeställningar
Diskussion. Idén bordläggs, orsak: brist på eldsjäl, ekonomi.
Nationella nätverket för kirurgi i kris och krig
Försvarsmakten, parallella organisationer/utveckling inom området mellan militär och
landsting, Fråga om SKF vill samarbeta med att skapa informellt nätverk, öka dialog mellan
landsting, kliniker, intresseföreningar, myndigheter som är beroende av medicinsk kompetens
vid humanitära insatser. info/intresse. Mikael Öhman, samordnare i ”nationella nätverket i
Kris och Krig”. Vi avvaktar kallelse. Lars J är representant.
Rapport SLF fullmäktige
Se ovan.
§ 16 Kommande möten 2010
15 februari, telefonmöte
23 mars, telefonmöte
15 april, telefonmöte
17 maj, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
22 augusti, Göteborg
14 oktober, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
2 december, Göteborg
§ 17 Industrisamarbete
Ledarskapskurs diskuteras (se ovan). Jn&Jn kommer på besök. Den andra huvudsponsorn
Pfizer har ingen möjlighet att närvara. Tobias Kjellberg diskuterar sponsorfrågan med Arnold
Persson. I övrigt rullar det på som tidigare med ettårskontrakt (pga Pfizers interna regler). De
närvarande från Jn&Jn betonar dock deras starka intresse att vara långsiktiga seriösa partners.
§ 18 Mötet avslutas

Peter Naredi
Ordförande

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

