Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
22 november 2012
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Närvarande: Agneta Montgomery (ordförande), Marie-Lois Ivarsson, Staffan Gröndal, Lars
Johansen, Pia Näsvall, Bärbel Jung, Yücel Cengiz, Per Hellman från kl 12, Barbara Dürr, Ann
Kjellin, Jessica Frisk, Peter Elbe och Marianne Hall Angerås.
§ 121 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.
§ 122 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2012-10-18 och 2012-11-22 godkänns.
§ 123 Utbildningskommittén
Möte med delföreningarna – KUB
Marianne redogör för mötet med delföreningarna i oktober. Flera av föreningarna har arbetat med
KUB-konceptet och skapat en nationell fakultet. Problem finns i bröstföreningen, där det redan
finns en IPULS-kurs som givits under flera år, Göran Liljegren i Örebro har varit ensam att ge
KUB-kurs och behöver fler som deltar för att bygga upp en nationell fakultet.
Kolorektalföreningen menade att de inte ser det som sin uppgift att ansvara för ST-utbildningen,
vilket möttes med bestörtning av alla närvarande på mötet. Styrelsen diskuterar hur man ska gå
tillväga när beslut fattats i styrelsen och dessa inte respekteras av enstaka delföreningar.
Beslut att utbildningskommittén gör ett utkast till en uppdragsbeskrivning med ett regelverk som
ska gälla för delföreningarna.
Nya specialitetsindelningen
Marianne informerar om tidsplanen, där förslaget till common trunk ska färdigställas under
december av Helena Taflin, som är utsedd av Socialstyrelsen som extern expert. Hon skickar
förslaget för påsyn till utbildningskommittén innan det skickas till SoS. Förslaget går sedan ut på
remiss under våren, beslut tas under hösten och den nya specialitetsindelningen ska träda i kraft 1
januari 2014.
Läkarförbundets fortbildningsenkät
Peter redogör för Läkarförbundets arbete med förslag på enkät för att kartlägga hur fortbildningen
bedrivs. Viktigt att få med frågor angående bakjourssituationen.
Bakjoursskolan – kurs Funktionellt ledarskap
Efter den första omgången av kurs i funktionellt ledarskap, som gavs av Psykologpartners och var
mycket uppskattad planeras nu en kurs hösten 2013 och ytterligare en kurs 2014. I samband med
styrelsens möte med verksamhetschefer i oktober föranmäldes 13 adepter till kursen 2013.
Beslut att bakjoursdokumentet ska skickas ut till verksamhetscheferna som påminnelse.

Marianne skriver mejlet och Barbara skickar ut.
UEMS
Karsten och Peter åker till mötet i Tyskland i mars.
Surgical training Göteborg
För andra gången hålls detta internationella symposium. Karsten medverkar med hur arbetet
bedrivits med bakjoursskolan.
Övrigt
Med tanke på IPULS nedläggning finns för närvarande ingen SPUR funktion, vilket det enligt
Socialstyrelsens direktiv ska finnas. Agneta tar kontakt med övriga ledamöter i Svenskt
Kirurgiskt råd för att tillskriva Socialstyrelsen att detta måste lösas snarast.
Thore Vikström önskar att ATLS:s ekonomi ska administreras via föreningen. ATLS har god
ekonomi, men för närvarande sker handhavandet i Östergötlands landsting och detta känns
osäkert med tanke på den prekära ekonomiska situationen i landstinget. Staffan tar kontakt med
Thore för att undersöka situationen.
§ 124 Programkommittén Kirurgveckan
Kirurgveckan Uppsala
Per redogör översiktligt för planeringen. Man har kunnat samordna viss upphandling med
ortopeder och röntgenläkare, som kommer att ha sina program intilliggande veckor. Appen ska
utvecklas vidare och bl a integreras med abstracts och hemsidan. Det gamla postervisningssystemet är föråldrat och ett nytt system kommer att användas. Det kommer att finnas fyra
föreläsningssalar av varierande storlek varav den ena i ett tält. Måndag och tisdag har SFÖAK,
bröst, trauma och kärl program, onsdagen blir en dag då tumörer belyses ur olika aspekter.
torsdag har kolorektal, endokrin, plastik och SVESEK program och på fredagen kolorektal och
endokrin. Styrelsens egen plenarsession har beslutats ska ta upp ”Nivåstrukturering”. Michael
Nestius, chefredaktör på Dagens Medicin har kontrakterats som moderator. Övrigt program på
idéstadiet. BJS-föreläsare blir Ken Boffard, Sydafrika.
§ 125 Hemsidan
Marie-Lois berättar om skapandet av nya hemsidan, Webredaktör är Micke Björk i Uppsala och
det finns en styrgrupp. Fortfarande finns mycket kvar att förbättra.
§ 126 Svensk Kirurgi
Lars beskriver sin syn på vad tidningens uppgifter är. Först och främst är det till för
medlemmarna som ska spegla föreningen ur olika infallsvinklar. Den ska vara en del av
fortbildningen, informera om kommande kurser genom annonser och generera inkomster till
föreningen tack vare industriannonser. 2013 kommer föreningens internationella år att speglas i
tidningen på olika sätt.
§ 127 Ekonomi
Kirurgveckan Linköping
Staffan berättar att kirurgveckan i Linköping blivit en succé även ekonomiskt med en vinst på 2,2
miljoner kronor. Föreningens ekonomi varierar beroende på antalet medlemmar, antalet annonser
i tidningen och utfallet på Kirurgveckan.

Fellowship Covidien
Covidien satsar 70-80 000 kronor och undersöker vilka kliniker som skulle kunna vara lämpliga
för att ta emot en svensk kirurg. Kriterier för ansökan ska tas fram av Agneta, Per och Staffan.
Det bör vara en klinik och verksamhetschef som ansöker för en adept, som exempelvis ska införa
ny kirurgisk teknik, exempelvis laparoskopisk kolorektalkirurgi på sin klinik.
§ 128 Kommittén för klinisk forskning
Marie-Lois omtalar att det är problem, då kommitténs möten ibland är glest besökta. De utsedda
ledamöterna från vissa av delföreningarna och regionerna uteblir. Delföreningarna har fått i
uppgift att identifiera forskningsområden och kontaktpersoner för dessa. Några av
delföreningarna, men inte alla har fullgjort uppdraget.
Den 14-15 mars hålls kursen i vetenskaplig metodik, det finns redan 11deltagare anmälda,
föreningen bidrar med 2000 kronor till varje kursdeltagares kursavgift.
Kommittén granskar ansökningarna till Stora forskarpriset och Ihre-priset.
Beslutas att Marie-Lois fortsätter som ledamot i kommittén, dock inte som representant från
styrelsen.
§ 129 Övriga frågor
Delföreningarnas uppdrag
Se ovan
SPOR Svenskt Perioperativt register
Bengt Cederlund, anestesiolog på KS redogör för det arbete som utförts. Syftet är att skapa ett
kvalitetsregister för alla patientgrupper inom den perioperativa processen. Styrelsen är imponerad
av det stora arbete som är nerlagt. Man önskar nu att en kirurg ska delta i arbetet och olika
namnförslag diskuteras. Det är viktigt att vederbörande är intresserad av kvalitetsregister och
kommunikativ.
Internationellt år 2013 – strategi
Agneta framför att det varit trögt med kontakterna i London och ett nytt förslag är att istället
besöka Holland. Kontakter ska tas för att se om detta är ett bättre alternativ.
Agneta har funderat på om man skulle kunna ha ett fellowship på ett svenskt sjukhus och bjuda in
exempelvis någon yngre kirurg från exempelvis baltiska länderna, Polen eller liknande.
Säker bukkirurgi
Ann berättar att det nu finns tillräckligt med revisorer och att många kliniker anmäler sig. Det blir
8-10 kliniker per termin som inspekteras.
Cancerdagen/nivåstrukturering 7 november
Agneta och Per rapporterar. Moderator var chefredaktören för Dagens Medicin, som gjorde ett
bra arbete. Många deltagare från professionen, RCC, patientföreningar, press och andra media.
Tempot i nivåstruktureringen måste höjas, viktigt att professionen medverkar.
Representant ÖAK 11 januari
Peter och Jessica deltar.
Läkares samtal om levnadsvanor – projekt
Framför allt gäller detta rökstopp, men även andra livsstilsfrågor. Beslutas om att det är viktigt
att delta och föreningen ska vara drivande så att detta implementeras på kirurgklinikerna. Någon
styrelserepresentant ska utses till detta uppdrag.

Framtidsgruppen – kommande uppdrag?
Tas upp vid nästa sammanträde.
DOME- projektet
Jessica redogör för detta projekt. Hon har gjort en noggrann och grundlig analys och vi beslutar
att inte delta utan avvaktar resultatet.
SoS indikatorer för säker vård
Oklarhet föreligger om vad man vill ha fram och hur det ska användas. Ann ska förhöra sig om
man på något vis kan använda sig av kvalitetsregistren, som redan finns.
Slips och scarfs
Beslutas om enhetligt pris på 295 kronor för båda.
Kvalitetsregister
Peter berättar att SKL har skjutit till 250 miljoner kronor 2013. Viktigt att kunna utnyttja dessa
pengar för exempelvis validering av registren, förbättrat IT stöd på klinikerna m.m
§ 130 Remisser
Perioperativ antibiotikaprofylax
Svar inskickat av Per.
§ 131 Kansliet
Barbara tar upp detta januarimötet.
§ 132 Nya medlemmar
Emma Öistämö, ArestisSokratous, Erik Agger, Johanna Lindelöf, Karl Nilsson och Arni
Arnarson inväljs som nya medlemmar.
§ 133 Styrelsemöten 2013
Telefonmöte 11 december 2012 kl 17
24-25 januari internat
25-26 april styrelse möte, möte med delföreningar och verksamhetschefer, studierektorer
24 maj styrelsemöte
18 augusti styrelsemöte
§ 134

Mötets avslutande

Agneta Montgomery
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

