Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
14 oktober 2010
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Närvarande: Peter Naredi (ordförande), Per Hellman, Peter Elbe, Marie-Lois Ivarsson, Ann
Kjellin (från 11.30), Staffan Gröndal, Lars Johansen, Urban Wingren, Marianne Hall Angerås
och Barbara Dürr

§ 107 Mötet öppnas
Mötet öppnas av Peter Naredi
§ 108 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 100517 och 100822 godkänns.
§ 109 Information
• Inkommit förslag om att SKF ska ställa sig bakom en motion till Läkarförbundets fullmäktige
om att sjukhusen inte ska saluföra tobaksprodukter. Beslutades om att styrelsen nästa gång för
en principdiskussion om vilka frågor föreningen aktivt ska engagera sig i.
• Brevet till Gotland ivägskickat rörande gemensam bakjour kirurgi-ortopedi.
• Kirurgrådet. Handkirurgen ansvarig för programmet, dessvärre hade ingen från SKF möjlighet
att närvara.
• Specialistföreningarna. Ingen deltagare från SKF.
• Sveriges läkarförbunds fullmäktige. Peter Elbe deltar.
• NKF 25 oktober i Oslo. Peter Naredi och Per Hellman deltar.
• Möte med delföreningarna 30 september. Stort behov från delföreningarna med regelbundna
träffar, då styrelsernas mandatperioder är korta. Bestämdes ny träff september 2011.
• Inkommit motion om Kirurgveckan. Tanken är att Per Hellman skriver ett inlägg i tidskriften
Svensk Kirurgi med utgångspunkt från enkäten som varit ute för att skapa debatt och att det
sedan formuleras ett förslag från styrelsen till nästa Kirurgvecka i Visby, som årsmötet får ta
ställning till.
• Mia Fahlén, ordförande i Sveriges Kvinnliga Läkares Förening mejlade till bl a Peter Naredi
angående att det bara var män som moderatorer och föreläsare på symposiet "Svenska
sjukvårdsinsatser utomlands" på Kirurgveckan. Peter Naredi har svarat och Mias mail finns att
läsa på traumaföreningens hemsida.

§ 110 Programkommittén
Kirurgveckan i Visby blir som tidigare fem dagar, men kommer förmodligen att starta senare på
måndagen och då med gemensam slot för alla och utöka något på fredagen, sannolikt även STlunch då. Lokalerna verkar vara OK. Barnkirurgerna vill vara kvar på onsdagen och plastikkirurgerna vill ha placering antingen i början eller slutet av veckan. Transplantationskirurgerna
kommer fortsätta ha ett höstmöte i egen regi, har ingen egen slot på Kirurgveckan, men är gärna
med och samverkar. Axel Roos i lilla programkommittén ansvarar för SOTA.
Beslutas att Karlstad får Kirurgveckan 2014.
§ 111 Motioner
Se ovan, motion angående Kirurgveckan.
§ 112 Ekonomi
Inga överraskningar.
Delföreningarna ska skicka in sin ekonomiredovisning för 2009 och budget för 2011.
§ 113 Kansliet
Barbara har haft kontakt med Jan Rutqvist från barnkirurgföreningen angående deras
medlemsregister. Lars J kontaktar ordföranden i barnkirurgföreningen för att efterhöra deras
intresse att prenumerera och medverka i tidskriften Svensk Kirurgi.
Diskuterades om slipsar, scarves och pins med ny design ska tas fram, fortsatt diskussion och
beslut om detta vid nästa styrelsemöte
§ 114 Nya medlemmar
Tretton nya medlemmar invaldes: Fredrik Gullberg, Camilla Gustafsson, Arman Jafarian Lari,
Madleen Ingvarsson, Karin Elebro, anna Zakrisson, Mattias Lundquist, Nils Edström, Karin
Ouchterlony, Andras Papp, Kaveh Khodakaram, Annika Svenner och Andreas Johansson.
§ 115 Svensk Kirurgi
Artiklar om Ledarskapsåret fullföljs. Del två av palliativ vård kommer i nya numret. Planen är att
alla kirurgiska register ska gås igenom i kommande nummer. Som tidigare blir det bakjoursfall,
andra fallpresentationer, utbildningsaktiviteter och översiktsartiklar. Som tidigare år är det färre
annonser i sista två numren på året.
Elanders får offerten för tryckning av tidskriften det kommande året, det blir sannolikt ettårigt
avtal.
§ 116 Hemsidan
Hemsidegruppen träffades första gången under Kirurgveckan. Diskussion om hur arbetet ska
bedrivas. I första hand ska hemsidan rikta sig till medlemmarna, men också ses som
marknadsföringssida för andra intressenter. Diskuterades även eventuella annonser på hemsidan.
Förslag också att mycket av materialet översätts till engelska. Gruppen arbetar vidare.
§ 117 Lust att leda
17 anmälda till kursen. Bra program. Sammanlagt är tre kurser planerade. Kurserna ska
marknadsföras i Läkartidningen, Moderna läkare med flera tidskrifter.

§ 118 Utbildningskommittén
KUB-kurserna diskuterades vid mötet med delföreningarna. Önskemål framfördes av
utbildningskommittén att det ska bildas nationell fakultet från delföreningarna på samma vis som
ATLS och BKT bedrivs. SFÖAK har gjort ett arbete runt detta och kan stå som god förebild.
Uppskattningsvis behövs cirka fem kurser per år inom varje område. Det fanns önskemål från
vissa av delföreningarna om central antagning till kurserna. Angeläget är också att det finns ett
utbildningsnätverk mellan delföreningarna, Marcus Sundén som är ansvarig för studierektorsnätverket får till uppgift att vara samordnare.
Arbetet med nationell fakultet och om delföreningarna är villiga att ekonomiskt bidra till central
antagning följs upp av utbildningskommittén.
§ 119 Kommittén för klinisk forskning
Inventerar vilka kurser som finns i landet. Ny ordförande i kommittén till och med december
2013 blir Johan Dabrosin Söderholm från Linköping. En ny medlem ska också utses och Peter
Naredi tar kontakt med vederbörande.
Kommittén kommer med förslag om nya uppdrag.
§ 120 Industrisamarbete
Våra samarbetspartners Pfizer och Johnson&Johnson stödjer kursverksamhet som ledarskapskursen och bakjoursskolan. Kommit förfrågan om SKF stödjer kursen ”Det svåra samtalet” som
anordnas av palliativt intresserade läkare i samarbete med Pfizer. Peter Naredi ber kursgivaren att
skicka programmet till utbildningskommittén för påtitt och SKF kan sedan säkert stödja kursen,
dock inte ekonomiskt, då inga medel är avsatta för detta.
§ 121 Remisser
Inga som var av intresse för SKF.
§ 122 Övriga frågor
Fanns inga.
§ 123 UEMS och bakjoursskolan
Karsten Offenbartl var inbjuden. Han är SKFs representant i den europeiska sammanslutningen.
Det har diskuterats ett europeiskt förslag om gemensam examination för ackreditering i allmän
och visceral kirurgi i Europa, men förslaget ligger långt från vad som gäller i Sverige och även i
andra nordiska och nordeuropeiska länder och känns inte aktuellt att anta. Karsten fortsätter som
vår representant, även Lars Johansen uttrycker intresse att delta framigenom.
Karsten presenterade det arbete som gjorts i bakjoursskolan. En utvecklingsgrupp bestående av
äldre kirurger, seniora som bakjourer samt yngre adepter, som är nyblivna bakjourer eller på väg
att bli har träffats ett antal gånger och gemensamt arbetat fram ett förslag om ”Råd och riktlinjer
om bakjourskompetens”, som varit ute på remiss hos delföreningarna och några
verksamhetschefer. Utvecklingsgruppen har genomgått en kurs i så kallade ”mjuka frågor”
inriktad på kommunikation och feed back, ledarskap mm. En artikel om denna kurs kommer i
Svensk Kirurgi. En hemsida www.bakjoursskolan.se har skapats och ska vidareutvecklas. Tanken
är att det framtagna dokumentet efter revision ska sjösättas av styrelsen inom snar framtid och
sedan kommuniceras till Socialstyrelsen och SKL.

Bakjoursskolan hade plenarsession under Kirurgveckan, har deltagit med workshop i kongressen
Framtidens specialister och bakjoursfrågan är också aktuell i en gruppering inom Läkarförbundet.
Bakjoursfrågan har också ett symposium på Riksstämman i Göteborg i december.
§ 124 Nästa styrelsemöte
Torsdag 2 december klockan 10-16 i Göteborg. Urban ordnar middag på kvällen.
§ 125 Mötets avslutande

Peter Naredi
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

