Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
Telefonmöte 10 oktober 2011

Närvarande: Peter Naredi, ordf, Per Hellman, Lars Johansen, Ann Kjellin, Marie-Lois
Ivarsson, Barbara Dürr, Staffan Gröndal, Peter Elbe, Jessica Frisk, Marianne Hall Angerås
§ 105 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Peter Naredi.
§ 106 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2011-08-21 godkänns.
§ 107 Information
Peter N rapporterar från Kirurgrådet 29-30 september. Kärlkirurgin ansvarade för mötet och
en diskussion fördes om vad dessa möten syftar till. Denna gång diskuterades översynen av
specialistindelningen och det framgick att Socialstyrelsen nu bestämt att direktiven för ny
specialistindelning ändrats. Det ska göras en mer genomgripande förändring där bl a common
trunk-begreppet för exempelvis kirurgiska specialiteter sannolikt kommer att bli aktuellt.
Någon typ av förslag ska tas fram till halvårsskiftet. Det är viktigt att vi själva som
specialistförening börjar fundera på vad som ska ingå i en basutbildning.
Peter N rapporterar även från SLF-specialistföreningarnas internat 4-5 oktober. Kirurgin var
en av de få stora specialitetsföreningarna som var representerade, det var totalt sett inte många
från andra föreningar heller utan majoriteten som deltog representerade olika delar av
Läkarförbundet.
Översyn av specialistindelning SoS, se ovan.
§ 108 Nya medlemmar
Fredrik Klevebro, Daniel Öhlund, Hans Lindström, Jael Tall, Ali Bagher, Halla Vidarsdottir,
Nicklas Karlsson, Linda Bilos, Saif Al-Tai, Fredrik Nilsson och Georg Karavidas intas som
nya medlemmar.
§ 109 Framtidsverkstad – uppdrag, utse personer
En uppdragsbeskrivning ska skrivas med angivande av tidpunkter för rapportering till
styrelsen. Tanken är att det ska finnas en färdig rapport att presentera på Kirurgveckan 2012.
Peter E skissar på ett utkast, som sedan ska mejlas runt till styrelsemedlemmarna. Några
förslag på personer som ska ingå i gruppen finns redan.
§ 110 Programkommittén
Per meddelar att diskussionen med delföreningarna angående nästa års Kirurgvecka är igång.
Förslag önskas om idéer till icke konkurrensutsatta symposier, ett förslag om något
internationellt tema framkommer. Kontraktet med AM-tryck angående programbok, hemsida
och abstrakthantering går ut i år, beslutas om att skriva ett nytt två årigt avtal. Avtal finns med
Tylösound för nästa år om den digitala postervisningen.

Enkäten från Kirurgveckan i Visby visar att de flesta var mycket nöjda med Visby med
förbehållet att det var för få bra föreläsningssalar, att placeringen av de digitala postrarna inte
var så lyckad och att mycket fallerade i programboken.
Till nästa år är ambitionen att det ska finnas en person som ansvarar för programboken och att
abstrakts ska läggas ut på nätet innan.
Per undersöker hur stor kostnad det är att hyra Arenan i Malmö till kommande Kirurgvecka i
Malmö/Lund.
§ 111 Utbildningskommittén
Utbildningskommittén har möte kommande torsdag-fredag. Peter N omtalar att han kontaktat
Göran Stiernstedt på SKL för att diskutera bakjoursfrågan, vilket han var positiv till vid
förhandskontakt. Han har dock inte hört av sig på en dryg månad och kanske han avvaktar
Läkarförbundets generella ställningstagande i bakjoursfrågan.
§ 112 Möte VC/professorer/kommittéer/delföreningar 26 oktober
För ett par veckor sedan var ett tjugotal anmälda. Peter N funderar på frågor att ta upp och
mejlar till övriga styrelsen. Det har inkommit några förslag från bl a Thomas Hallgren och
Lars Rex.
§ 113 Möte delföreningar 26-27 oktober
Barbara skickar ut tid och plats för alla olika aktiviteter dessa dagar.
§ 114 Nästa styrelsemöte
Torsdag 27 oktober kl 8.30 på Läkarsällskapet
§ 115 Övriga frågor
Ann berättar att det finns förslag på revisorer för projektet Säker bukkirurgi. Dessa ska
godkännas av styrelsen. Hittills inkomna förslag är Claes Johansson, Danderyd, Rune Sjödahl,
Linköping, Magnus Rizell, Sahlgrenska universitetssjukhuset/SS, Per-Anders Larsson,
Helsingborg, Anders Kristoffersson, Norrlands universitetssjukhus, Björn Öjerskog
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra vilka alla godkänns.
Marie-Lois omtalar att kommittén för klinisk forskning har givit sin första kurs, vilken föll väl
ut och ett referat kommer så småningom i Svensk kirurgi. Det har kommit 18-20 anmälningar
till andra omgången av kursen Lust att leda, vilken startar snart och det kommer att ske en
återträff med första kursen. Nya hemsidan är på gång och IT-gruppen ska träffas en heldag i
Stockholm 22 november.
Preliminärt bestäms styrelseinternatet till 19-20 januari 2012. Peter N skickar mejl till Agneta
Montgomery angående detta.
§ 116

Mötets avslutande

Peter Naredi
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

