Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
Telefonmöte 17 juni 2010
Närvarande: Peter Naredi ordf, Per Hellman, Lars Johansen, Urban Wingren, Marie-Lois
Ivarsson, Staffan Gröndal, Marianne Hall Angerås

§ 74 Mötets öppnande
Mötets öppnas av ordförande Peter Naredi.
§ 75 Föregående protokoll
Framförs att protokollen bör vara lite utförligare för att vara förståeliga för medlemmarna,
som inte deltagit i mötena.
§ 76 Ekonomi
Tobias Kjellberg på semester. Staffan Gröndal intagen i styrelsen som vikarierande
skattmästare och kan därför i Tobias frånvaro fungera som sådan.
§ 77 Svensk Kirurgi
Nummer tre 2010 är färdigtryckt och kommer ut midsommarveckan. Innehåller något fler
sidor än vanligt. Deadline för nummer fyra är 9 augusti, men styrelsens medlemmar kan
lämna in manus hela Kirurgveckan. Som tidigare omtalats är det färre annonser. Företagen
lägger plan för annonsering i december för nästkommande år. Diskussion om att eventuellt
saluföra annonser på hemsidan, kan diskuteras av hemsidegruppen. Förslag om att undersöka
medlemmarnas läsvanor.
§ 78 Kansliet
Verksamhetsberättelse
Utskickad till de medlemmar som bidragit till denna. Några justeringar är gjorda. Ska skickas
ut till hela styrelsen.
Barnkirurgi
Barnkirurgföreningen vill använda sig av kirurgföreningens kansli och administration.
Fortfarande inget besked vad gäller tidskriften.
§ 79 Nya medlemmar
Beslutades välja in: Johan Linders, Kerstin Ryan, Katarina Sjölund, Karin Säljö, Hanna
Royson, Maria Wedin, Kamilla Persson, Dennis Björk, Emma Rosander, Tobias Nordström
och Rafael Lantz. En ansökan reserverades, kontakt med vederbörandes chef.
§ 80 Kommittén för klinisk forskning
• Marie-Lois omtalar att kommittén haft möte 28 maj. Representanter från urolog-,
barnkirurgi- och plastikkirurgiföreningarna har kallats, men kommer inte till mötena.
Beslutas att de inte kallas utan adjungeras när det finns frågor som berör dem.

•

•

Utbildningskommitténs representant har inte heller varit närvarande. Detta får tas upp i
Utbildningskommittén.
Ulf Haglund har kontaktat nominerade till Stora forskarpriset. Få sökande till Ihrestipendiet, ansökningstiden förlängd. Klart med symposierna till Kirurgveckan.
Fortfarande oklarhet hur delmålet medicinsk vetenskap ska fullgöras. Varierande
aktiviteter inom olika regioner.
Forskarmiddag på onsdagen under Kirurgveckan tillsammans med prisets sponsor. Cirka
tjugo personer kan delta från kirurgin bl a de sex nominerade till Stora forskarpriset och
kirurgföreningens styrelse. Beslutas att tidigare pristagare från de senaste fyra åren också
kan delta. Barbara skickar ut inbjudan.

§ 81 Utbildningskommittén
Bakjoursskolan
Peter har skrivit till Karsten Offenbartls chef och påpekat vikten av att Karsten får fortsätta
sitt arbete med bakjoursskolan.
Årets utbildningsinsats
Nomineringar diskuteras. Föreslagen vinnare har aktivt arbetat med utbildning under många
år, skrivit läroböcker som varit mycket uppskattade. Beslutas att vederbörande erhåller priset.
§ 82 Ledarskapsåret
Ledarskapskursen
IFL har fått uppdraget. Har egen kursgård i Stockholm. Kursen ska gå under två dagar vid tre
tillfällen och avslutas med ett telefonmöte. Kursgivarna vill ha kontakt med blivande
kursdeltagare för att få en bild vad man önskar få ut av kursen. Några äldre kollegor är tänkta
att delta som mentorer. Kostnaden blir ca 25 000 kronor med 18 deltagare. Kontakt är tagen
med J&J samt Pfizer om bidrag kunskapsmässigt och eventuellt ekonomiskt. Förslag om att
ha flyers i SKF:s monter om kursen på Kirurgveckan, mejla till verksamhetschefer v 33 och
annonsera kursen i kirurgtidningens septembernummer.
§ 83 Programkommittén
Diskuterat Kirurgveckans längd. Fyra dagar skulle gå utmärkt med i stort sett samma innehåll
om man vill minska antalet dagar. Minskar det till tre blir det dock en drastisk minskning av
innehållet. Framtiden får utvisa vad medlemmarna tycker.
§ 84 Kirurgveckan
Göteborg
Marianne meddelar att det fortfarande saknas posters. Drygt fyrahundra anmälda till
banketten, vi försöker alla öka intresset för deltagande på denna, då det blir en spännande fest.
Det mesta annars klart.
§ 85 Remisser
Bifalls ansökan av ”Pulmonell hypertension” att anslutas till Svenska Läkarsällskapet.
§ 86 Inkommen motion – Kommittén för kvalitet och patientsäkerhet
I vårt svar betonas att det är viktiga frågor, men att SKF inte vill inrätta någon ny kommitté.
Dessa frågor hanteras bäst av delföreningarna och programkommittén.

§ 87 Övriga frågor
Transplantationsföreningen
Styrbjörn Friman har kontaktat Peter. Föreningen består till 30 procent av kirurger. Skulle
kunna komma med på liknande sätt som barnkirurgföreningen. Fortsatta diskussioner i första
hand med Per.
Kodning
Förslag har kommit från Malmö. Detta skickas in från SKF.
Kirurgrådet 30/9-1/10
Där deltar i första hand vetenskapliga sekreteraren och ordförande. Per har förhinder, Peter
deltar.
Hedersledamot SKF
David Bergquist föreslagen av Urban. Alla tycker det är ett bra förslag med bra motivering.
Förslaget läggs fram på kirurgföreningens årsmöte.
§ 88 Nästa styrelsemöte
Göteborg 22 augusti kl 10-16 med middag efteråt. Marianne beställer bord.
§ 89 Årets kirurgledare
Efter diskussion beslutas att utse till årets kirurgledare Jan Frisell, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge. (MHA deltar inte i diskussion eller beslut pga jäv).
§ 90

Mötet avslutas

Peter Naredi
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

