Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
Telefonmöte 13 juni 2011
Närvarande: Peter Naredi, ordf, Per Hellman, Lars Johansen, Ann Kjellin, Marie-Lois
Ivarsson, Barbara Dürr, Håkan Olsson, Staffan Gröndal, Marianne Hall Angerås

§ 71 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Peter Naredi.
§ 72 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2011-05-16 tas upp på nästa möte.
§ 73 Information
Översyn av specialistindelning SoS möte 30 maj. Marianne rapporterar från mötet. Urologen,
plastikkirurgen, barnkirurgen och handkirurgen hade representanter, som alla framförde starka
önskemål om att få bli basspecialiteter, då man redan märkt rekryteringssvårigheter på grund
av den långa utbildningstiden. Man tyckte inte heller, att utbildningen blir bra, då det behövs
andra kunskaper och man har andra samarbetspartners än kirurger respektive ortopeder. Man
framhöll också att specialistindelningen avviker från hur det ser ut i övriga Europa. Från
kirurgens sida framhölls vikten av att akutläkare blir en egen basspecialitet, dels för att
kvalitén på arbetet på akutmottagningarna blir så mycket bättre med fast anställda läkare där
och dels för att akutuppdraget för kirurgens del upptar för stor del av utbildningstiden.
Lars J åtar sig att kontakta akutläkarföreningen för att efterhöra deras ståndpunkt och om de
vill ha support från kirurgföreningen för att bli basspecialitet.
§ 74 Ekonomi
Inte mycket nytt sedan föregående möte. Staffan skickar ut underlag för budget 2012.
§ 75 Kansliet
Inte mycket nytt. Barbara skickar ut tid sin planerade semester.
§ 76 Nya medlemmar
Följande antas som nya medlemmar: Angelica Strand, Mandana Parsi, Linn Barnickel, Niklas
Fagerström, Anna Höglund, Rafal Górczynski, Jonas Ripemo, Anna Hagman och Hanna
Sundström.
§ 77 Svensk Kirurgi
Nästa vecka kommer ett nytt nummer av tidningen med blandat innehåll, sammanlagt 64
sidor.

§ 78 Hemsidan
Marie-Lois berättar att arbetet med den nya hemsidan fortgår.
Peter N omtalar att Wiley, som publicerar BJS har erbjudit att SKF:s hemsida skulle kunna
länkas till BJS:s hemsida och man skulle då lätt kunna få access till bl a videofilmer mm. Det
är då också bra om SKF:s hemsida innehåller engelskspråkiga sidor.
§ 79 Programkommittén
Per H rapporterar att kommittén haft internat med SFOG och SFAI, där bland annat innehållet
i respektive förenings årligen återkommande ”vecka” diskuterades.
Conny Wallon i Linköping är general för Kirurgveckan 2012. Man vill i Linköping ha en
akutdag på onsdagen och bankett samma kväll.
Sommarens Kirurgvecka i Visby kommer att ha samma elektroniska postrar som åren innan.
Det finns nu ett treårskontrakt med Tylösound och kostnaden har därmed blivit lägre.
Per och Arnold åker till Malmö-Lund veckan efter midsommar för att titta på lokaler till
Kirurgveckan 2016. Planen där är att kongresshallen i Malmö ska användas för det
vetenskapliga programmet, medan det sociala programmet ska avhållas i Lund.
§ 80 Utbildningskommittén
Plenarsessionens innehåll på onsdag morgon är planerat och klart, kommer att avhandla
bakjoursdokumentet och vad det innebär för blivande bakjourer, verksamhetschefer och
delföreningar. KUB kursernas vidare administration och utförande kommer att diskuteras vid
mötet med delföreningarna i oktober.
§ 81 Kommittén för klinisk forskning
Marie-Lois meddelar att Jörgen Nordenström från utbildningskommittén har tackat nej till att
medverka, ny medlem från utbildningskommittén kommer att utses vid nästa möte. Catharina
Ihre Lundgren som är endokrinkirurg från KI kommer att tillfrågas att bli ny medlem. Vissa
av delföreningarnas representanter medverkar inte ofta på mötena, andra har suttit länge och
behöver bytas ut. Peter N och Johan D Söderholm kontaktar delföreningarna.
§ 82 Remisser
Inga remisser att besvara.
§ 83 Övriga frågor
Möte VC/professorer/kommittéer/delföreningar 26-27/10.
Per redogör för planerat schema, skickar ut detta till styrelsen.
ATLS organisation. Förslaget från ATLS:s kansli är att det blir fem regioner, som blir
ansvariga för utbildningen. Detta förefaller vara noggrant och väl genomtänkt och detta
förslag accepteras. Marianne meddelar Tore Wikström detta. Däremot behöver utbildningskommittén gå igenom ekonomin, och beslut om denna tas på nästa styrelsemöte i augusti.
Peter N berättar att BJS håller en kurs benämnd ”How to write a clinical paper”, som varit
dåligt besökt i Sverige sannolikt beroende på dålig framförhållning. På förslag från Anders
Bergenfelz kommer en sådan kurs att hållas i Linköping.
Styrelsen diskuterar de förslag på Årets ledare, som inkommit och tar beslut om vem som
tilldelas detta.

Per berättar att Dagens medicin som vanligt ger ut ett nummer under Kirurgveckan och
förslag ges på vad som kan vara av intresse att publicera där.
Ann är medlem i styrgruppen Säker bukkirurgi, som kommer att ha ett symposium på
Kirurgveckan. För övrigt ska det ske ett arbete runt detta, där material skickas ut till ett antal
Kirurgkliniker i landet och revisorer kommer sedan att skickas ut på plats för att granska
verksamheten. SIKT inbjuds att delta i projektet. Det finns också en utvärderingsgrupp.
§ 84 Nästa styrelsemöte
Möte i Visby söndag 21/8 kl 10.00.
§ 85 Mötets avslutande

Peter Naredi
ordförande

Marianne Hall Angerås
facklig sekreterare

