Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
27 oktober 2011
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Tid:

Torsdag 27 oktober 2011 kl 8.30-14.00

Plats:

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Närvarande: Peter Naredi, Marianne Hall-Angerås, Per Hellman, Barbara Dürr, Jessica Frisk,
Lars Johansen, Staffan Gröndal, Ann Kjellin och Peter Elbe.

§ 117 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Peter Naredi.
§ 118 Mötesprotokoll
Protokoll från 2011-10-10 gås igenom och godkänns.
§ 119 Information
SLS fullmäktige – rapport från Peter Naredi.
Håkan Billig vald till ordförande i forskningsdelegationen.
Riksstämman nu permanent förlagd till Stockholm med en negativ budget på cirka 3 miljoner.
Lust att leda reunion
Rapport från Urban Wingren: Lyckad första omgång, Bra reunion.
Beslutas att SKF tar kostnad för icke utnyttjade rum på Ulfsunda Slott + det som Pfizer/J&J
ej betalar.
Kirurgrådet
I år diskuterades vilken roll kirurgrådet ska ha och denna diskussion ska fortsätta nästa år.
SFAI ansvarar nästa möte i sep (och SKF 2013)
§ 120 Kansliet
Barbara Dürr har varit på sekreterardagar i Jönköping.
Tryckeri – i vår ska avtal omförhandlas.
Beslutas att beställa ny flagga.
§ 121 Nya medlemmar
Fem nya medlemmar invalda: Fritjof Sjögren, Örvara Arnarson, Alaa George Kasto, Kamuran
Inci och Patrik Gustafsson.
§ 122 Svensk Kirurgi
Flyter på. Ekonomi: 1 348 000 annonsintäkter, dvs 2011 ett bra år, mer än budget.

§ 123 Hemsidan
Måste läggas ut så fort det går. Styrelsen önskar publikation absolut senast 10 dec 2011.
§ 124 Ekonomi
Budget 2012 – diskuteras och beslutas enligt förslag.
§ 125 Utbildningskommittén
Bakjoursskolan, ackreditering diskuteras.
Marcus Sundén – sammankallande i studierektorsnätverk, hade möte i Visby.
En ledamot i stora programkommittén – Jörgen Nordenström
Insamling av tentafrågor till KUB-kurser pågår.
Externa granskare: Lars Lundell avsagt sig, i stället föreslås Bengt Sandhammar (ännu ej
tillfrågad).
Peter Naredi skriver mail till Pia Teleman, SFOG, för att samordna frågor till Socialstyrelsen
angående förfarandet kring legitimering
Kommittén för Klinisk Forskning behöver precisera sig mera vad gäller för den vetenskapliga
kursen i ST.
Förslag – redan nu arbeta fram en common trunk i utb.komm, dvs inte vänta på uppdrag från
Socialstyrelsen.
Progress test (från USA, nu i Holland) har presenterats av Karsten Offenbartl – ska tittas på
ATLS
Jessica Frisk är representant och rapporterar till utbildningskommittén.
KUB-kurser
Info via hemsidan behöver förbättras. Och det behövs ett kansli för KUB, och ev även
bakjourskurs. Förslag 50 % sekreterare, central antagning, framförhållning för kurser i
åtminstone två år, nationell samordning. Och samordning mellan delföreningarna – SKFs
styrelse vill få med delföreningarna till samma system. Finansiering diskuteras. Kansli –
använda samma som SFAI eller befintlig sekreterare på någon klinik? Utb. Kommittén ska
utreda och komma med förslag.
Training the trainers
Kurs i Lund. Ingemar Ihse har föreslagit att försvenska detta, Kerstin Sandelin kan vara
kursledare. Förslag att SKF står som medarrangör. Tvådagarskurs, koncept. Styrelsen positiv.
Kirurgveckan
Ta upp SPUR, presentera det öppet, även i tidningen Svensk Kirurgi.
§ 126 Kommittén för klinisk forskning
Behov att definiera utbildningen i medicinsk vetenskap.
§ 127 Programkommittén
Kommittémedlemmar i lilla programkommittén
Malin Sund, Umeå, Bo Westman, Falun, Axel Ros, Jönköping, Mikael Bergenheim, Karlstad.
Kvalitetsansvarig – Pär Nordin (Östersund).
Patientsäkerhet – Jon Ahlberg (LöF).

Visby
Rapporterar liten vinst, kanske max 400 000 kr. Oklart vad som varit dyrare. Man ska skicka
avtal och sammanställning till Staffan Gröndal och Per Hellman för genomgång.
Enkäten – Resultat mycket positivt.
Styrelsen beslutar att skriva nytt treårsavtal med AM-tryck, innehållande hemsida, abstrakt
och posterhantering vid Kirurgveckan samt programbok.
Linköping
Plenarsessionen ska handla om klinisk forskning för att belysa forskningsåret 2012.
Titelförslag: ”Vi är bäst i världen – världsledande kirurgi”. Kan innehålla en exposé över
viktiga genombrott gjort av svenska kirurger (omeprazol, antikoagulantia, kvalitetsregister)
men framför allt hur vi ska organisera möjlighet att fortsätta uppnå nya. Förutsättningar i STutbildning? Som specialist? Samarbeta med universiteten? Att få ledigt för forskning? Att få
medel?
Diskussion kring utbildningskommitténs slot – reviderat veckoschemeförslag kommer.
Förslag att ta upp akutläkarfrågan i Linköping, helst onsdag.
BJS-föreläsare – föreslag behövs.
Malmö
Offert från Malmö arena diskuteras och avslås. Nya försök pågår, med samma lokaler alt
andra.
iPhone/android-App – PH utreder kostnader, hos olika. Styrelsen överens om att detta är bra
och vi ska ha det.
§ 128 Möte med delföreningar och VC/professorer – rapporter och fortsättning
32 deltagare, bra möte, nytt möte önskat, och förslag är18 april – ämne kompetensförsörjning.
VC ska komma med förslag, presentatörer ska väljas ut, sen gruppdiskussioner – PH
sammanfattar och skickar ut.
§ 129 Framtidsverkstad
Peter Elbe skriver riktlinjer till gruppen, som ska avge rapport på kirurgveckan i Linköping.
Gruppförslag: Malin Sund, Fredrik Jonsson, Ellen Andersson, Gert Nestler, Eva Angenete och
Jonas Leo.
§ 130 Internationell sekreterare
Diskussion på nästa möte.
§ 131 Industrisamarbete
Inget nytt.
§ 132 Remisser
Rena operationsrum – frågan går till Anders Wanhainen och Tobias Kjellberg.
§ 133 Övriga frågor
Scarf & Slips: Peter Elbe och Lars Johansen ansvarar och beställer
SLF motioner: Diskuteras vid nästa möte
Kirurgrådet: Se ovan

§ 134 Nästa styrelsemöte
2011-11-30 kl 10-16, Svenska Läkaresällskapet
§ 135

Mötet avslutas

Peter Naredi
Ordförande

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

