Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
Telefonmöte 23 mars 2010

Närvarande: Peter Naredi, ordf, Per Hellman, Tobias Kjellberg, Lars Johansen, Urban
Wingren, Peter Elbe, Ann Kjellin, Marie-Lois Ivarsson, Håkan Olsson, Barbara Dürr

§ 30 Mötets öppnande
Mötets öppnas av ordförande Peter Naredi
§ 31 Kansliet
Barbara Dürr meddelat att allt är under kontroll.
§ 32 IT-gruppen
Planerar ett möte under våren, med uppföljning vid Kirurgveckan.
§ 33 Nya medlemmar
Avvaktar med ansökan från Abdalla Idvis Abdalla Musa tills han får koppling till någon
svensk kirurgisk klinik, övriga väljs in: Johan Ohlsson, Emma Grottling, Jonas Gustavsson
och Knut Thorbjörnsen.
§ 34 Ekonomi
Tobias K meddelar att bokslutet är klart som visar 7000 kr plus. Detaljer mailas ut till
styrelsen.
§ 35 Programkommittén
Per H rapporterar:
- Kirurgveckan abstrakt deadline passerat, 309 inskickade (några dubbletter) = ser ut som
”all time high”.
- Ann K meddelar vissa farhågor kring Visby – arbetet har inte kommit igång. Hon fortsätter
ha kontakt och höra efter.
- PH redogör för kontakter med neurokirurgerna. Styrelsen är positiv till lösning likt barnoch plastikkirurger.
- Lars J frågar om plastik- och barnkirurger svarat på förfrågan om att skriva i tidningen –
ännu inga svar i denna fråga. PN kollar med barnkirurgerna ånyo – och PH i samband med
telefonmöte i SPK.
§ 36 Kommittén för klinisk forskning
Marie-Lois Ivarsson rapporterar att under Kirurgveckan planeras: ”Vad händer efter
disputationen”? – En artikel i tidningen om forskarutbildning på gång.

§ 37

Utbildningskommittén

Peter E rapporterar: Under KIRUB-dagarna görs en e-learning-satsning. Live-symposium
över nätet, man kan maila in frågor on-line. Webcasting. Man kan ordna klinikaktivitet runt
om i landet samtidigt.
Bakjoursskolans ledarskapskurs har problem med avhopp och dålig anmälan, men ser ändå ut
att kunna gå av stapeln.
§ 38
Ledarskapskurs för framtida kirurgledare
Urban W redogör: Utskick till 62 verksamhetschefer gjort med tre frågor, där cirka 20 svar
har inkommit.
Fråga 1: ”Finns behov av en ledarskapskurs?” Ja: ca 12-13/20. Nej: 3-4/20
Fråga 2: ”Finns någon yngre på din klinik som kan passa?” Svar ungefär som vid fråga 1.
Fråga 3: ”Är 30-35 000 kr rimligt att betala? (exkl resa, kost logi)”: Något färre ”ja” (ca 11)
( 6 st nej: finns redan kurser av denna typ). Norrland positiva, men dyra resor.
Styrelsen beslutar att fortsätta med arbetet att organisera en sådan kurs. Idén kommer att
debatteras i tidningen. Marie-Lois och Urban återkommer i ärendet. Eventuellt beslut om
kursgivare vid nästa styrelsemöte, reklam på Kirurgveckan och kursstart under sena hösten.
Ledarskapssymposium på Kirurgveckan: Jonas Andersson (regionråd i Västra Götaland, ordf
hälso- o sjukvårdsnämnden), Staffan Gröndal, Kent Lundholm, Johan Assarsson regiondirektör har tackat ja. Ytterligare en bör delta, efter diskussion föreslås en med rganisatoriska
kunskaper.
§ 39
Remisser
Två remisser besvarade (katastrofmedicinsk beredskap och ”oberoende granskningsfunktion
för sjukvården”, två är ej åtgärdade (handlade om läkemedelshantering).
§ 40
Övriga frågor
Specialistföreningsmöte 30 mars
PE och PN samt MHA deltar. Bakjoursfrågan ska vara huvudfrågan. PE förbereder dragning
om bakgrund. Troligen kommer en arbetsgrupp att tillsättas efter detta möte.
SVESEK brev
Åtgärd? Kommunikation med SVESEK ska ske via PH.
Sakkunnig till SBU
PN frågar Mimmi (mkt begränsad mängd arbete).
MedHand distribution av akut kirurgibok – ekonomiskt stöd?
Ackreditering av innehåll – ja. Ekonomisk satsning – nej. Peter N svarar.
§ 41
Nästa styrelsemöte
Telefonmöte torsdag 15 april kl 17
§ 42

Mötets avslutas

Peter Naredi
Ordförande

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

