Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
20-22 januari 2011
Hotell Tott Åre

Närvarande: Peter Naredi (ordförande), Peter Elbe, Marie-Lois Ivarsson, Ann Kjellin, Staffan
Gröndal, Lars Johansen, Jessica Frisk, Marianne Hall Angerås, Per Hellman, Håkan Olsson
och Barbara Dürr
§1

Mötet öppnas

§ 2 Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll från 2010-12-02 godkänns. Inga synpunkter.
§ 3 Information
”Säker bukkirurgi”
Ann utsedd som representant för kirurgföreningen rapporterar om projektet som har initierats
av LÖF. Svensk kirurgisk förenings delföreningar, anestesiologer, operations- och
narkossjuksköterskor kommer att delta i projektet. LÖF finansierar medan föreningarna bidrar
med kompetens. Än så länge är Olle Ljungqvist utsedd från SFÖAK och P O Nyström från
kolorektalföreningen. Planeringen är att styrgruppen ska träffas på internat och ta fram ett
självvärderingsinstrument, som sedan ska genomföras av projektgruppen. Ambitionen är att
projektet ska genomföras under våren och resultatet presenteras på Kirurgveckan.
Peter N informerar att Operationsledningsföreningens ordförande är Martin Holmberg.
Föreningen har möte i Uppsala 5-6 maj och Helene Seeman-Lodding har frågat om SKF är
intresserade att delta. Axel Roos ska medverka och får representera styrelsen.
§ 4 Svensk Kirurgi
Lars informerar:
Omfång 2010
Sex nummer med 328 sidor och cirka 100 artiklar har utgivits, vilket innebär en uppgång med
cirka 20 procent jämfört med för några år sedan.
2011
Planeras samma antal nummer och samma omfång.
Innehåll 2010
Speglat Ledarskapets år med tolv olika artiklar
Patientsäkerhet (exempelvis fem artiklar om nationella register)
Ett antal översiktsartiklar om olika kirurgiska tillstånd
Kongressrapporter
Fall i bakjoursskolan
Debattartiklar

2011
Planerat är att fortsätta presentera fler kvalitetsregister
Artiklar om framtidens kirurg, akutsjukvård, utvecklingen inom kärlkirurgin
Förslag att ta in referat av avhandlingar, referat av ST-läkarnas vetenskapliga arbeten mm.
Layout 2010
Viktigt med bildillustrationer på varje sida.
Namn och bild på artikelförfattare i artikelns början.
Bredare rygg och något blankare papper på tidskriften.
2011
Inga förändringar planerade.
§ 5 Kansliet
Budget hålls. Medlemsantalet har ökat från 1576 2009 till 1637 2010. Ett fåtal har begärt
utträde av skiftande orsaker. Påminner om att verksamhetsberättelse för 2010 ska skrivas.
Peter N utformar en verksamhetsplan för 2011.
§ 6 Nya medlemmar
De som sökt medlemskap i föreningen godkänns utom två, som inte har kompletta
ansökningar. Invalda: Johanna Albert, Elin Wallström, Fredrik Wickberg, Andrada Röme,
Jakob Hager, Carl-Viktor Hellberg, Truls Gråberg och Rutger Stjernström.
§ 7 Hemsidan
Håkan omtalar att bakjoursskolans hemsida nu är öppnad. Diskussion om sponsring/reklam på
hemsidan, viss tveksamhet. Lars Johansen får uppdrag att fråga annonsörer i tidskriften om
det skulle finnas intresse för annonser på hemsidan och hur mycket detta i så fall skulle
tillföra ekonomiskt. Håkan ser om det går att få fram hur många som är inne på hemsidan.
Håkan ska avtackas på årsmötet under Kirurgveckan och det ska gå ut en annons om ny
webmaster.
§ 8 Ekonomi
Staffan omtalar att årsredovisningen inte är klar. Han har talat med Swedbank om att gå över
till e-bokföring, vilket skulle spara mycket tid (>50%) och inte kosta mer än 200
kronor/månad. Planeras att köra med dubbla system under några månader och se hur det
fungerar. Staffan föreslår också att ändra kapitalförvaltningen för att få bättre avkastning.
Beslut vart pengarna flyttas tas på nästa telefonmöte.
Diskussion om gruppen för perioperativ vård, beslutas att de ska vara kvar som gruppering
och ha ett konto inom kirurgföreningen.
§ 9 Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening
Beslut: Firmatecknare utgörs av ordförande Peter Naredi och skattmästare Staffan Gröndal
var för sig.
§ 10 Utbildningskommittén
Marianne berättar att Karsten Offenbartl arbetar med att ta fram konceptet för
bakjoursutbildningen och för hur kursverksamheten ska se ut. Detta diskuteras först på
utbildningskommitténs internat i mars och därefter är det planerat ett möte med
delföreningarna i april rörande kursverksamheten. När det finns ett färdigt koncept
presenteras detta för styrelsen och därefter för Socialstyrelsen och SKL.

Peter E berättar att SPUR nu har övergått till IPULS och att det verkar som om IPULS
försöker slimma inspektionerna och att det tycks vara en viss turbulens. Peter ska delta i möte
med IPULS 31 januari och VD för IPULS Björn-Ove Ljung är inbjuden gäst till
utbildningskommitténs möte i mars.
§ 11 Programkommittén
 Per visar preliminärt schema för Visby. Visby kommittén jobbar på bra. AM-tryck trycker
boken. Abstraktboken kommer att hålla en mer enhetlig struktur. Linköping är på gång
och ska använda Congrex liksom Uppsala 2013.
 Diskussion om gemensamt möte mellan delar av delföreningarnas styrelser, programkommittén, utbildningskommittén, kommittén för klinisk forskning,
redaktionskommittén, där man först har möte i kirurgföreningens styrelse och därefter
träffar delföreningarna i olika konstellationer. Datum sätts till 27-28 oktober.
 Det har inkommit en fråga från SIKT om fördelningsnyckeln ska ändras efter aktivitet på
Kirurgveckan och allmänt mycket utbildningsaktiviteter? Frågan är utskickad för
synpunkter till delföreningarna. Vi inväntar fler svar innan beslut tas i styrelsen.
§ 12 Kommittén för klinisk forskning
Marie-Louis berättar att man i kommittén bestämt att i kommitténs regi ge en kurs i medicinsk
vetenskap i form av KUB kurs till hösten. Finns ingen samlad bild av hur det ser ut i övriga
Sverige vad gäller kursverksamhet inom området. På Kirurgveckan blir det symposium om
hur den kliniska forskningen bidrar till ökad säkerhet vid kirurgi.
Stora forskarpriset, Ihrepriset, Utbildningspriset, Ledarskapspriset ska annonseras i nummer 1
av Svensk Kirurgi.
§ 13 Remisser
Förfrågan om ”Riktlinjer för bröstcancer, kolorektalcancer och prostatacancer”.
Bröstföreningen och kolorektalföreningen svarar.
Förfrågan om ”Förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”. Något oklart.
”Kompetens och ansvar”. Förslag till svar finns från Per och Ann.
”Översikt av nationella kvalitetsregister”. Påhlman och Troëng ger synpunkter till Per.
”Ny biobankslag”. Fråga Malin Sund och Påhlman.
§ 14 Industrisamarbete
Peter N kontaktar huvudsponsorerna för att bestämma tid för årligt möte.
Uppföljning av ledarskapskurs
Mycket positiv respons på kursen. Industrin är beredd att gå in i någon typ av uppföljning
efter att denna kurs avslutats, viktigt att det inte blir för lång tid efter.
§ 15 Övriga frågor
 Brev om länskirurgigruppen. Brev från Lars Rex i Borås. Missförstånd att detta sker i
kirurgföreningens regi. Peter N svarar.
 Designated Society. Kirurgföreningen skulle kunna bli associerad till brittiska och
irländska kirurgföreningen. Styrelsen tackar ja genom Peter N.
 Nurse practitioner. Dekanus i Linköping har ställt frågan om utbildning ska startas.
Utbildningen syftar till en vidareutbildning av sjuksköterskor, som får en liknande roll
inom slutenvården som dagens specialistsjuksköterskor har inom öppen vård. Detta är då
en tvåårig utbildning på halvfart. Utbildningen finns redan i Storbritannien och USA.
Några sjuksköterskor kommer att skickas för utbildning från Östergötland och Uppsala.










Detta behöver konkretiseras vidare, hur målen ser ut, vilka konsekvenser det blir m.m. och
går inte att ta ställning till för närvarande.
Nominering till Sjukhusläkarföreningen. Peter E påpekar att det är dåligt med kirurger i
ledande positioner i Läkarförbundet. Sjukhusläkarföreningen behöver ha nomineringar till
styrelsen, gärna då kirurger.
Införa SFOG chefsmötesmodell 2011. Jessica redogör kort för gynekologföreningens
modell där styrelsen bjuder in verksamhetschefer och akademiska företrädare till möte två
gånger årligen. Styrelsen beslutar att genomföra ett sådant möte till hösten 2011. Inbjudan
går ut liksom annonsering i Svensk Kirurgi, datum och agenda bestäms senare.
Vad är SKF´s roll i samhällsdebatten, t ex tobaksrökning. Peter E har väckt frågan om
SKF aktivt ska engagera sig mot tobaksrökning, vilket lett till frågan hur mycket
föreningen ska agera i samhällsdebatten. Det finns en nationell kampanj ”En rökfri
operation” som bedrivs i samarbete mellan ortopedföreningen, LÖF och SKL. Styrelsen
beslutar att inte aktivt medverka denna gång.
Ledarskapsåret – fortsatta planer. Marie-Lois berättar att två av deltagarna i den
pågående ledarskapskursen ska skriva en artikel i Svensk Kirurgi och i samma nummer
införs annons om nästa kurs som planeras till hösten 2011. Ytterligare en kurs planeras
till våren 2012 om tillräckligt med deltagare kan rekryteras. Önskemål finns om att kursen
utökas med en dag, vilket innebär en något ökad kursavgift.
SKF rekommenderar deltagarna på kursen och deras verksamhetschefer att kursdeltagarna
ska vara med på ledningsmötena på kliniken vid tre tillfällen för att få inblick i det
praktiska arbetet – ”skugga chefen”.
Förslag att mottagaren av Ledarskapspriset intervjuas i Svensk Kirurgi.
Specialistindelning – ”Framtidens kirurg”

Diskussion
Vad gör kirurgen 2021 – vad ska ingå i common trunk och hur lång tid behöver det ta,
subspecialisering redan under ST bra eller dåligt, vem administrerar, vem opererar,
centralisering, regionalisering, hur ser länssjukhuset ut, RCC?
Stor betydelse hur akutsjukvården utvecklas. SWESEM, Swedish Society for Emergency
Medicine, kommer med artikel i första numret av Svensk Kirurgi . De önskar bli
basspecialitet. Styrelsen beslutar att inte verka aktivt för att de ska bli en egen specialitet. Vi
har inget emot denna utveckling och stöttar att de får bli egen basspecialitet, liksom urologi,
kärl, plastik om frågan ställs till kirurgföreningen.
Hur ska ämnet belysas?
- Plenarsession på Kirurgveckan
- Kommer en artikel i Svensk kirurgi från SWESEM
- Artikel i Svensk Kirurgi om framtidens kirurg
- Studierektorer-enkät om ST utbildningen
- Verksamhetschefer-ämnet tas upp på den planerade träffen i höst
- ST-läkare enkäter om ST utbildningen –KIRUB
- Sammanställa SPUR enkäter
 Forskning ”Kliniska forskningsåret 2012”
2012 – den forskande kirurgens år
Sverige har en hög andel kliniska studier jämfört med många andra västländer.
Vilken impact har det vi själva gör i praktiken?
Man blir medveten och kritiskt tänkande när man gör saker själv.
Att kunna bedriva klinisk forskning är en ledningsfråga.

Hur ska vi jobba med denna fråga inför 2012?
- Ta fram ett underlag när det gäller aktiv klinisk forskning för hur det ser ut på sjukhus i
Sverige(kommittén för klinisk forskning gör detta)
- Enkät till KIRUBS medlemmar om intresse för forskning både före och efter 2012.
- Verksamhetschefer-ämnet tas upp på den planerade träffen i höst
Mål att visa att forskningen bidrar till kvalitén och att det behövs resurser för detta.
§ 16 Styrelsemöten 2011
1 mars
telefonmöte
6 april
telefonmöte
16 maj
Stockholm, Svenska Läkaresällskapet
14 juni
telefonmöte
21 augusti
Visby
27-28 oktober styrelsemöte och möte med delföreningarna i Stockholm
30 november
Stockholm, Riksstämman
November?
träff med verksamhetschefer och akademiska företrädare
§ 17 Mötet avslutas

Peter Naredi
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

