Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
22 augusti 2010
Svenska Mässan, Göteborg

Närvarande: Peter Naredi (ordf), Urban Wingren, Mimmi Ivarsson, Marianne Hall-Angerås,
Barbara Dürr, Lars Johansen, Tobias Kjellberg, Staffan Gröndal, Håkan Olsson, Ann Kjellin,
Per Hellman.
§ 91 Mötets öppnande
Ordförande Peter Naredi öppnar mötet.
§ 92
Föregående protokoll
Protokoll från 2010-06-17 godkänns.
§ 93
Kansliet
DHL har slarvat bort förpackningar med nr 3 av Svensk Kirurgi, tryckeriet och DHL håller på
att leta. I övrigt inget nytt. Barnkirurgerna har ännu inte återkommit om hjälp med
registrering.
§ 94
Nya medlemmar
Följande godkändes och antogs i föreningen: YingLai Huang, Marcus Berg, Asmatullah
Katawazai, Lena Ghanipour, Andreas Skoglar, Mikael Lindmark, Erik Eggert, Per Schedvins,
Nitra Sadeghi, Ida Kullberg, Henrik Kjölhede, Marek Mielnik och Leszek Kubalski.
§ 95
Svensk Kirurgi
Lars Johansen är positiv. Ny redaktionskommittémedlem Disa Kalman, Norrköping.
Tidningen är numera stadigt på 56 sidor. Ledarskapstemat fortsätter. Stora forskarpriset
presenteras i nästa nummer. Ny serie med kvalitetsregister som får presentera sig påbörjas.
Karsten fortsätter att skriva bakjoursfall. Om vi ska indexera tidskriften diskuterades, i så fall
troligen via Swe.med på KI:s bibliotek. Utreds under hösten. Ekonomi: Annonsförsäljning
status quo. Inför 2011 siktas på 1,2 miljoner i intäkter (dvs ökning i förhållande till
marknaden) Tryckeri: AM-tryck har gett bra erbjudande (ett nummer 48 sidor 20000).
Elander kontrade (kan nästa år ge bud 27000 mot i år 34000). Avtal går ut dec 2010.
Beslut med förbehåll: Vi håller kvar Elander ett år till om vi får bra pris på 56-sidors tidning.
Kontakt ska tas med AM-tryck där synpunkter från årets arbete med kirurgveckan ska
meddelas.
§ 96
Ekonomi
Budget 2011
Tobias presenterar budget. Förslaget går ut på en kalkylerad förlust om ca 300 000 och att
delföreningarnas andel från Kirurgveckan fortsätter att vara reducerad för att delvis täcka
kostnaderna för BJS.

Bokslut Halmstad är nu klart. Gav ett överskott om ca 1,2 milj.
Bokslut 2009
Vinsten blev 142 000 kr.
§ 97
Utbildningskommittén
Förslag på strukturerad bakjoursutbildning finns och ska arbetas vidare med. Karsten ska
redogöra för detta på plenarsession. Framåt: Malmökongress. Delföreningsmöte i september.
Kallelse ska skickas ut. (Marianne)
§ 98
Kommittén för klinisk forskning
M-L Ivarsson redogör för stora forskarpriset (Malin Sund, Umeå) och Ihre-priset (Bobby
Tingstedt, Lund). Frågan om kurs på ST-utbildningen i medicinsk vetenskap tas upp –
Landstingen ordnar specialitetsövergripande sådana kurser, men dessa måste ackrediteras av
SKF så de följer Kommitténs riktlinjer. Risk för försening och bristande kursutbud här.
§ 99
Programkommittén
Per Hellman redogör för turerna kring AM-tryck under arbetet med Göteborgsveckan. Vi
beslutar att har kvar dessa trots allt, borde bli bättre nästa år. En samlad skrivelse kommer
från Göteborg med erfarenheter kring AM-tryck och arbetet med veckan i allmänhet. Arbetet
med Visby har tagit ett steg framåt, kommittéer har organiserats. Generalen Magnus Sundblad
är nu pensionär men arbetar ändå med detta. Linköping och Uppsala rullar på. Ang framtiden
diskuterades ånyo lösningen i Lund, men enkäten ska första sammanställas innan beslut, som
ska tas 14 oktober. Interimsresultat av enkäten presenteras. Möjligheten att korta ner veckan
till fyra dagar ventilerades. Periop-gruppen har ännu inte ordnat någon ekonomisk förening,
påtryckning har skett.
§ 100 Industrisamarbete
Gott med huvudsamarbetspartners J&J och Pfizer. Till Kirurgveckan i Göteborg är Covidien
och Swedish operation theatre modules huvudsponsorer och Västra Götalandsregionen
samarbetspartner.
§ 101 Remisser
Nya remisser bedöms inte vara av intresse för SKF.
§ 102 Övriga frågor
Svenska palliativregistret – styrelserepresentant. Vi avstår men Susann Plate tillfrågas om hon
vill representera SKF.
Val till SLF. Inget speciellt namn föreslogs.
Jourverksamhet Gotland – skrivelse ska gå från SKF (PN skriver)
§ 103 Årsmötet
Gicks igenom och planerades.
§ 104 Kirurgveckan
Montertjänst organiserades.

§ 105 Nästa styrelsemöte
Stockholm, Svenska Läkaresällskapet 14 oktober 2010.
§ 106

Mötets avslutas

Peter Naredi
Ordförande

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

