Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
26–27 januari 2012
Ulfsunda Slott, Stockholm
Närvarande: Agneta Montgomery, Marianne Hall-Angerås, Peter Elbe (to), Lars Johansen,
Per Hellman, Marie-Lois Ivarsson (to), Staffan Gröndal, Barbara Dürr
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Agneta Montgomery öppnar mötet.
§ 2 Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll från 2011-11-30 och 2011-12-20 godkänns med ändringarna. Motion
utbyts mot proposition, knappt 3 % ränta istället för drygt 3 %.
§ 3 Framtidsfrågor – strategier
Diskussion påbörjas, kommer att fortsätta.
§ 4 Svensk Kirurgi
Lars informerar.
Innehåll
Publicistiskt rekord. Volymen ökad cirka 11 procent. Är det lagom? Vi tror det. Förra året
100 artiklar. Tre teman 2011: framtidens kirurgi, alla kirurgiska register, patientsäkerhet.
Föreningsnytt kanske lite för lite, exempelvis delföreningar synas lite mer. Kurser och
stipendier annonseras.
Teman för 2012: akutsjukvård (Södersjukhuset presenterar sitt koncept i nr 1),
forskningsartiklar (exempelvis hur ser FoU utbildningen ut i olika delar av landet),
internationalisering, helst översiktsartiklar, en i varje nummer, redaktören har ordet – ska
den finnas kvar? Diskussion vidtar.
Förslag: Inte större, utöka samarbete med hemsidan, inte för långa artiklar, sammanfattande faktaruta, stimulera privata kirurger, mer deltagande av delföreningarna/föreningsnytt. Ha artiklar med intervjuer rörande olika frågor med exempelvis
Socialstyrelsen och andra aktörer.
Layout
Författare och namn först, fler och större bilder, bredare rygg på tidningen, för 2012 – olika
typer av typsnitt på vissa sidor, mer bilder, lite luftigare, olika antal kolumner på sidorna.
Ekonomi
2009 var ett bra år. 2010 nedgång, bra resultat på annonsintäkter 2011. År 2012 ny lågkonjunktur, budgeterat är 1 miljon, nu sålt för 700 000, prognos 950 000 för detta år.

§ 5 Kirurgveckan/programkommittén
PH redogör för arbetet med Linköpingsveckan. Konstateras att det ska ske tre prisutdelningar på invigningen – Stora forskarpriset, Ledarskapspris och Utbildningspris.
Ledarskapspriset diskuteras och beslutas, ska utlysas. Förslag om att lägga Ihreföreläsningen tidigare på torsdagen. PH kollar detta med SFÖAK.
Plenarsessionen diskuteras. Tidigare inriktning med forskning mm ändras till att
framtidsverkstan får mer utrymme. Enligt uppgift har man där konstruerat scenarier och
ställt en rad frågor inför framtiden. Lämpligt att man får lyfta sina resultat vid ett
symposium. Styrelsens representanter som får styra upp detta blir Peter Elbe och Jessica
Frisk.
Beslutas att framtidsverkstan får ytterligare 7000 kr som man frågat om.
Beslutas att Malmö/Lund får Kirurgveckan 2016 i de nya lokalerna som kommer vara
färdigbyggda då i Malmö.
App
Avtal har skrivits med AM-tryck om att utveckla en Kirurgvecko-app, och arbetet har
påbörjats. PH har kontakt med firman och styr upp innehåll, layout mm. PH ska skriva en
artikel om denna app, och andra nyheter kring abstract som ska publiceras på hemsidan.
Arnold Persson har kontaktat AM för att se om det går att samordna kirurgveckan med
andra föreningar, såsom det ska bli i Uppsala 2013 (kirurg-ortoped-röntgenvecka tre
veckor i rad i samma lokaler). PH kontaktar de olika sekreterarna för att sondera.
§ 6 Utbildningskommittén
Angående att Socialstyrelsen gjort ett utskick om att ta bort externa granskarna för
godkännande av kirurgspecialitet. SKF tycker detta är att gå i fel riktning.
Utbildningsboken ska revideras. Delföreningarna har kommit in med bidrag efter
påstötning.
Ny specialitetsindelning – plastik, barn och urologen vill bli basspecialitet.
Common trunk – bra idé tycker föreningarna, men inte för lång tid. Men – vad är common
trunk? Och vem betalar? Vanlig synpunkt från kirurg-Sverige: ”Vi har inte plats för unga
ST-läkare från andra specialiteter som ska gå common trunk, vi behöver platserna till våra
egna.” Man måste lösa problemet med akutsjukvårdskonceptet samtidigt.
Förslag: Brev till enmansutredaren om hur vi ser på det hela vad gäller 1) vi stöder att vi
ska införa akutsjukvård som basspecialitet 2) Brev om common trunk (MHA o AM
skriver)
Symposium på Kirurgveckan: SPUR. Resultaten ska publiceras i Svensk Kirurgi.
Representanter från Socialstyrelsen och SKL – vad händer om man ”nollas”
Inspektörer – varit lite svårt att få till inspektion för vissa kliniker. Artikel i Svensk
Kirurgi.
ATLS – Jessica Frisk representant för styrelsen i ATLS.
Marcus Sundén – studierektorsnätverket. Ska ha möte på Kirurgveckan.
Bakjoursskolan – Läkarförbundet har lyft frågan. Peter Elbe/Karsten Offenbartl ska till
SKL för info.
”Kompetensutveckling för bakjoursansvariga – en patientsäkerhetsfråga” – häfte från
Läkarförbundet. Artikel i svensk Kirurgi. Karsten Offenbartl tillfrågas om det. .
Kompetensbevis ska delas ut på Kirurgveckan till de som gått hela bakjoursutbildningen.

§ 7 Övriga frågor
 Scarf och slips
Förslag visas upp. Uppdras till Peter att utreda storlek mm – beslut på nästa telemöte.
 Internationellt samarbete/UEMS
Uppdras till Peter Elbe och Lars Johansen att utreda och komma med förslag om vad
detta ska innebära. Kommitté ledd av internationell sekreterare. Diskussion om
huruvida detta ska vara en position i stället för övrig ledamot eller inte. Behöver stadgar
ändras? Förslag på årsmöte.
 Beslut om förändringar i stadgarna – ”facklig sekreterare” ändras till utbildningssekreterare. Förslag på årsmöte.
 Hedersledamot. Skrivelse att låta Ingemar Ihse bli hedersledamot har inkommit.
Beslutas att så ska ske och uppmärksammas vid årsmötet i augusti. Vid samma årsmöte
tilldelas avgående ordförande Peter Naredi samma sak.
 Agendan till möte med VC/professorer onsdag 18 april diskuteras och fastställs, liksom
logistiken kring detta och möten som följer dagen efter med delföreningarna. Utskick
görs i ordning.
§ 8 Hemsidan
 Sponsring/reklam på hemsidan diskuterades – ev på Svensk Kirurgis sida, inte den
officiella sidan
 Mikael Björk har byggt om sidan, som antagit bra form.
 Chat-funktion diskuterades.
§ 9 Kommittén för klinisk forskning
 Enkät för forskningstid till klinikchefer har skickats ut
 Ny ordförande – Ulf Gunnarsson
 Lust att Leda del 2 pågår
 Beslut att annonsera för Lust att Leda del 3 med start till hösten. Sponsorer (Jn&Jn) ska
tillfrågas.
§ 10 KUB kurser
Diskussion framför allt om sekretariat, där vi ska utreda om vi kan
1/ anställa en egen sekreterare som sköter tillsättning av platser till kursdeltagare mm rent
administrativt och
2/ en bokföringsfirma som håller ordning på det ekonomiska. Kostnad för detta läggs på
varje kursdeltagare (t ex 500 kr/tredagarskurs/deltagare). SKF vill komma igång snabbt
och JF och PH har tänkbara personer som det ska kollas med.
§ 11 Ekonomi
Ekonomin ser grovt sett god ut inför 2012. Vi fick in mer sponsring via annonser än
budgeterat för 2011. Man kan ev räkna med nedgång 2012. Kirurgveckans resultat i Visby
fortfarande helt oklart. PH stöter på.
§ 12 Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening
Beslut: Firmatecknare utgörs av ordförande Agneta Montgomery och skattmästare Staffan
Gröndal var för sig. Organisationsnummer 826001-3613.

§ 13 Remisser
Ett antal remisser har inkommit som vi inte avser svara på, men ”SIS9545 implantat och
biologisk säkerhet” ska svaras på (5/3), lämpligen av kärlföreningen som informeras av
PH.
§ 14 Industrisamarbete
Jn&Jn har sagt sig vilja fortsätta vara huvudsamarbetspartners. Även Covidien har önskat
det, och det har framkommit ett läge där det är möjligt om man satsar på olika aktiviteter
inom SKF. Jn&Jn: Stora forskarpriset. Lust att Leda alumni-möten. Covidien:?
§ 15 Nya medlemmar
Följande väljs in: Ida Nygren, Ann Mårtensson, Måns Muhrbeck, Maria Fransson, Kristina
Hasselgren, Tove Lernvall, Anna Wallén, Karolina Niska, Anna Ledebo, Karin Sillén,
Tobias Olsson och Ebba Kihlstedt.
§ 16 Styrelsemöten 2012
Telefonmöte onsdag 7 mars, kl 17.00
Styrelsemöte Stockholm torsdag 19 april kl 8.30–12
Styrelsemöte Stockholm måndag 14 maj 10–15
§ 17 Mötet avslutas

Agneta Montgomery
Ordförande

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

