Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
Styrelsemöte 17 maj 2010
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande: Peter Naredi (ordförande), Peter Elbe, Marie-Lois Ivarsson, Ann Kjellin, Staffan
Gröndal, Lars Johanssen, Urban Wingren, Marianne Hall-Angerås, Håkan Olsson och
Barbara Dürr

§ 56 Mötet öppnas
§ 57 Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter. Protokoll från 100415 godkänns.
§ 58 Ekonomi
Staffan Gröndal tar över successivt, preliminärt 107 000 plus 2009, Tobias Kjellberg ensam
ansvarig för 2009.
Annonser
Åren 2008 och 2009: 1,4 milj. Budget 2010: 1,5 milj. Utfallet kommer mer troligt att bli
1 milj. Annonsbudget 2011 bör minskas.
Info på årsmöte att 2010 troligen blir förlust, på grund av minskade annonsintäkter.
§ 59 Svensk Kirurgi
Bristande annonsintäkter, redaktionskommittén haft möte, artikelinflödet bra.
§ 60 Kansliet
Påminnelser om obetalda medlemsavgifter på gång.
Årets kirurgledare
Ansökan gick ut 15 maj. Karl Bennett delar ut priset vid Get Together. Barbara fixar diplom.
Barnkirurgerna
Medlemsregister, fakturaprogram – kostnadsförslag skickat till BK – inget svar ännu.
§ 61 Nya medlemmar
Beslutas inval av: Elisabeth Neipp, Elias Tsiolis, Caroline Nordenvall, Rolf Berglund, Anders
Molin, Hjalmar Svensson, Karin Hägg, Roger Svensson, Johan Karlsson och Anna Nilsson.
§ 62 Hemsidan
Hemsidegruppen: möte senast i anslutning till Kirurgveckan.

§ 63 Kommittén för klinisk forskning
Kirurgveckan
Symposium: ”Vad händer efter disputation?”. Kommer bl.a. att belysa hur man konkurrerar
om anslag och hur konkurrenskraftig kirurgisk forskning är. Representant från VR,
Cancerfonden.
Stora Forskarpriset
En person nominerad från varje region. Beslut om stipendiat tas av de företrädare som
styrelsen utsett i Kommittén för klinisk forskning.
§ 64 Utbildningskommittén
KUB
Koppling mellan olika kursmoment behövs ej – ackreditering av kurser har varit oklar –
delföreningarna ska göra detta – frågor: Hur många kurser? Innehåll? Vem beslutar om en
KUB-kurs? Vem lämnar besked om att man fått en KUB-kurs?
Förslag: Ansvaret läggs på delföreningarna att samordna antal kurser + innehåll. Skrivelse
från utbildningskommittén går ut å det snaraste. Till hösten en endokrin, två bröst och två
kolorektal. Annons i nr 3 av Svensk Kirurgi.
Bakjoursskolan – Studierektor
Dokument ihopsatt – ska på remiss till delföreningarna och en del verksamhetschefer – ska
vara ämne för plenarsession – upplagt som utbildningsboken/målbeskrivning med lägsta ribba
för att vara bakjour, anpassat till typ av sjukhus, skickas ut till styrelsen – kurs i ledarskap och
kommunikation med psykologpartnerns har startat, vetenskaplig utvärdering planeras (enkäter
pre- och postkurs med jämförande grupp som inte gått kursen). Karsten avgår som
studierektor men ingår i utbildningskommittén framöver. Mål framöver: Skicka ut dokument
brett på remiss (efter synpunkter från plenarsession, remissrunda etc). Bakjourskurser
anordnas regionvis – vissa har ställts in. Läkarförbundet vill göra fortbildningsinspektioner
(ungefär som SPUR för ST) – vi har tackat ja, men ska struktureras upp innan inspektion. Ett
tydligt mål för nuvarande bakjoursgrupp ska formuleras – PE skriver ner. Rapport i samband
med Kirurgveckan 2011. Råd och riktlinjer för bakjourer – dokument bör skrivas ihop under
hösten.
UEMS
Karten Offenbartl är SKFs representant. Vid det senaste mötet diskuterades ett europeiskt
förslag om gemensam examination i kirurgi i Europa, framtaget av österrikare. Detta dock
betydligt vidare än vad som gäller i Sverige. Vi är emot förslaget men är i minoritet.
Emergency Medicine diskuterades. Det europeiska arbetstidsdirektivet (EWTD) oroar många
länder som anger svårigheter att utbilda kirurger enligt dessa regler. Nytt EU-förslag 2012.
§ 65 Ledarskapsåret
Ledarskapskursen
Urban Wingren redogör: Kursgivare beslutas bli IFL (Handelshögskolan Sthlm) – 20 pers:
22 500 kr, lägg till lokal, resa för IFL mm , tot 25-26 000/person. ”appetizer”-artikel i Svensk
Kirurgi nr 3; Info på Kirurgveckan, annons om kurs i nr 4. Flyer delas ut på Kirurgveckan.
Personliga kontakter. Beslut.
Ledarskapssymposiet. Diskuteras frågor etc.

§ 66 Programkommittén
Artikel i nr 4 om enkäten + Riksstämman.
§ 67 Kirurgveckan
• Göteborg
• Visby – Linköping – Uppsala
§ 68 Remisser
Besvarade: VRI + patientinformation, övriga ej besvarade.
§ 69 Inkommen motion
Kommittén för kvalitet och patientsäkerhet
Diskuterades.
§ 70 Övriga frågor
Kvalitetsregisternas styrgruppsmöten – Styrelsen har fått en förfrågan om vi inte kan verka för
att styrgruppsmötena delvis flyttas bort från Kirurgveckan. En styrgrupp kan ha möte under
Kirurgveckan vartannat år och vid annan tidpunkt vartannat år. Detta skulle innebära mindre
belastning på klinikernas bemanning under Kirurgveckan. Styrelsen anser att det är ett bra
förslag och Lilla programkommittén kommer att informera de styrgrupper som har möten
under Kirurgveckan.
Patientsäkerhetsprojektet som koordineras av LÖF har möte den 16 september. AK
representerar styrelsen på mötet. Ingmar Näslund, Wilhelm Graf, Torbjörn Schulz, Jon
Ahlberg har tidigare träffats för att diskutera ett kirurgiskt projekt. SFÖAK och kolorektal är
positiva.
Kärlkirurgföreningen
Man vill bli en egen sektion i SLS. Diskuteras.
E-learning – presenterades av PE med anledning av symposium på KIRUB-dagarna.
§ 71 Industrisamarbete
Pfizer respektive Johnson&Johnson är huvudsponsorer, dessa tas kontakt med angående
ledarskapskurs
§ 72 Nästa styrelsemöte
Telefonmöte den 17 juni kl 17.00.
§ 73 Mötets avslutas

Peter Naredi
Ordförande

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

