Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
Telefonmöte 1 mars 2011
Närvarande: Peter Naredi ordf, Lars Johansen, Peter Elbe, Ann Kjellin, Barbara Dürr, Staffan
Gröndahl, Marie-Louis Ivarsson, Marianne Hall Angerås, Håkan Olsson

§ 18 Mötets öppnande
Mötets öppnas av ordförande Peter Naredi.
§ 19 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2011-01-20--22 godkänns med ett tillägg.
§ 20 Information
Specialistindelning-möte SvLS. Mötet är i Stockholm 13 maj, Peter E och Marianne bevakar
detta möte.
SKL försöksverksamhet hudförändringar. Ambitionen är att hitta maligna melanom i ett tidigt
skede. Kirurger och dermatologer m.fl. kommer att engageras.
§ 21 Kansliet
Barbara får en välbehövligt ny dator. Alla medlemsfakturor är utskickade.
§ 22 Nya medlemmar
Tretton ansökningar har inkommit, alla beviljas:
Darius Ribokas, Helen Poli, Daniel Thorell, Maryam Fuad Al-Mahmond, Pall Hallgrimsson,
Andreas Öjersjö, Jenny Brändstedt, Kristina Jannische, Ingemar Bolin, Andreas Norinder,
Michael Docter, Layla Mirzaei och Hamidreza Natghian.
§ 23 Ekonomi
Staffan och Barbara har haft möte med Swedbank. E-bokföring kommer att införas under
våren. Med tanke på att räntorna rört på sig en hel del sista tiden föreslår Staffan att
Swedbank ger ett nytt förslag angående kapitalförvaltningen och att detta presenteras vid
nästa telefonmöte.
Bokslutet för 2010 blir klart inom närmaste dagarna.
§ 24 Svensk kirurgi
Nummer ett har just kommit ut med 56 sidor. Innehåller artiklar om Framtidens kirurgi.
Kommer 1-2 artiklar rörande detta ämne i varje nummer framledes.
§ 25 Hemsidan
Några namnförslag finns på ny webmaster.

§ 26 Lust att leda
Sista träffen för första kullen är just avslutad. Peter N, Staffan och Marie-Louis deltog och
upplevde en mycket positiv stämning. Några av deltagarna är utsedda att skriva en artikel i
nästkommande nummer av Svensk Kirurgi. Återträff för deltagarna planeras till hösten.
Annonsering i tidningen om nästa kurstillfälle som blir till hösten. Marie-Lois ger förslag på
annons. Marie-Louis gör ett utkast på brev till berörda verksamhetschefer att kursdeltagarna
ska få delta i ledningsgruppsmöten vid två till tre tillfällen.
§ 27 Utbildningskommittén
Administrationen av KUB kurserna behöver få en tydlig struktur både beträffande
ansökningsförfarande, annonsering, ekonomi mm. Staffan och Marianne utformar ett förslag.
Bakjoursutbildning kommer upp på mötet 30 mars med specialitetsföreningarna. Karsten
Offenbartl som representerar Svensk Kirurgisk Förening är med i Läkarförbundets gruppering
kring bakjoursfrågan och gruppen kommer att presentera ett förslag till utbildning på mötet.
Peter E och Marianne kommer att delta i mötet.
Internat är planerat till 24 och 25 mars i Stockholm.
§ 28 Programkommittén
Pers förslag till deltagare på plenarsessionen får bifall. Peter E omtalar att Mats Svegfors
tyvärr tackat nej, vilket han ska meddela Per. Ersättare får vi fundera på.
Säker bukkirurgi kommer med på Riksstämman, Ann representerar kirurgföreningen där.
§ 29 Kirurgveckan
Två förslag finns på utrustning för elektroniska postrar, varav det ena som inte tidigare är
prövat har ett mycket bättre pris. Ann tar kontakt med Visby och förslår att man innan
Kirurgveckan skulle kunna testköra det system som inte tidigare använts, för att se om det går
att använda.
§ 30 Kommittén för klinisk forskning
Planeras en KUB kurs i medicinsk vetenskap under detta år. Planering pågår för kommitténs
program under Kirurgveckan i Visby. Professorsrepresentanten i utbildningskommittén har
varit adjungerad i kommittén, nytillträdde Jörgen Nordenström kommer att tillfrågas av Johan
Söderholm, ordförande i kommittén för klinisk forskning, om adjungering.
§ 31 Industrisamarbete
Peter N och Staffan har haft möte med Covidien och de är intresserade av ett långsiktigt
samarbete och vill gärna bli samarbetspartner till kirurgföreningen. Nästa vecka träffar Per H,
Staffan och Peter N de nuvarande samarbetspartners Pfizer och Johnson &Johnson.
§ 32 Remisser
Tidigare inskickat av Per, som inte deltar i dagens telefonmöte.
Kompetens och ansvar – inskickat.
Konsekvens av föreskrifter från Läkemedelsverket – ej svar.
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem – ej svar.
Nytt ALF-avtal – inskickat 19 februari.
Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m.m. 18/4 – föreslår
ej svar.
ISO standard - Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården - 29/4 - åsikt?
Guldgruvan - Påhlman/Troeng 3/3.
Biobank - Påhlman/Sundh - 21/3.

§ 33 Övriga frågor
SIKT-brev – nytt ersättningssystem KV & internat delföreningar. Denna fråga diskuteras vid
senare tillfälle.
Nomineringsanmodan till Förhandlingsdelegationen SLF. Inget förslag från SKF
Nominera till SvLS nämnd. Förslag att Ulf Gunnarsson fortsätter. Peter N meddelar SvLS.
NKF 23-25 nov, 2011 Helsingfors. Förslag att Karsten Offenbartl medverkar och berättar om
bakjoursskolan.
§ 34 Nästa möte
Telefonmöte 6 april kl 17.
§ 35 Mötet avslutas

Peter Naredi
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

