Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
14 maj 2012
Svenska Läkaresällskapet

Närvarande: Agneta Montgomery (ordförande), Marie-Lois Ivarsson, Staffan Gröndahl, Lars
Johansen, Per Hellman, Barbara Dürr, Ann Kjellin, Jessica Frisk och Marianne Hall Angerås
§ 46 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.
§ 47 Föregående mötesprotokoll
Från 2012-04-19 godkänns med liten justering.
§ 48 Utbildningskommittén
Bakjoursskolan
Marianne omtalar att Karsten Offenbartl är tillfrågad om vad som ska läggas in på hemsidan
angående bakjoursdokumentet och övrig information. Efter diskussion kommer vi fram till att
det redan finns några som skulle kunna erhålla bakjoursackreditering till Kirurgveckan i
Linköping. Diplom nummer ett kan utdelas till Karsten, även Ann-Cathrin Moberg har gått
igenom det som krävs och kan också erhålla diplomet på Kirurgveckan.
Common trunk
Styrelsen har skickat svar på den föreslagna förändringen av specialitetsindelningen till
Socialstyrelsen och Läkarförbundet, där det framhölls att common trunk borde begränsas till
ett år. Frågor har uppstått hur kirurgföreningen ska förhålla sig till delföreningen kärlkirurgi,
som enligt förslaget blir basspecialitet. Tills vidare sker ingen förändring.
IT-plattform
Peter Elbes förslag om att kirurgföreningen ska ta fram något liknande koncept som
kompetensportföljen, som numera är nedlagd, diskuteras. Enligt Jessica har det inte funnits
något större intresse från KIRUB:s sida. Förslaget blir att Peter i första hand kontaktar
KIRUB och efterhör deras intresse för konceptet.
KUB-kurser
Arbetsbeskrivningen för KUB-sekreterare antas med några justeringar.
Beslut: Arbetsbeskrivningen skickas till Barbara och Birgitta Haglund.
Den nya informationen om hur man ansöker om att arrangera KUB-kurser läggs ut på
hemsidan. Ansökningsblanketten att delta i KUB-kurser revideras av Marianne och skickas
till Micke Björk.
Specialistkompetensbevis – Socialstyrelsen
Diskussion om hur kirurgföreningen ska ställa sig till Socialstyrelsens förslag om
expertgranskare. Agneta berättar att Lotta Anveden söker en av tjänsterna.
Ska föreningen erbjuda sig att granska? Hur stort är problemet?
En enkät om hur det ser ut i landet med ST tjänster och hur utfärdandet av specialistexamen
gått igenom föreslås.

Beslut: Marie-Louis och Jessica ger förslag på enkät.
Revision utbildningsboken
Marianne informerar att revisionen i det närmaste är klar. Skickas till Barbara, som sänder ut
den till verksamhetschefer och delföreningar och lägger den på hemsidan, Marcus Sundén
som är studierektorsrepresentant i utbildningskommittén skickar till studierektorerna.
Synpunkter emottages med dead-line 30 juni. Det färdiga resultatet presenteras på Kirurgveckans studierektorsmöte.
UEMS
Karsten var på Malta 1 april.
Beslut: Internationella sekreteraren blir representant för styrelsen.
Nätverkskonferens bevakas.
IPULS
Marianne kommer tillsammans med några andra att bevaka deras förslag om utökad
kursverksamhet i IPULS regi.
§ 49 Programkommittén
Per informerar att kommittén ska träffas på internat om två veckor.
Som tidigare avhålls en enkät i samband med Kirurgveckan. Kirurgveckans app ska filas på
ytterligare något. Artikel om denna kommer i Svensk Kirurgi. Statistik finns inbyggd i appen.
Barnkirurgen, plastik- och trauma kommer in sent med sina program.
På symposiet med Framtidsgruppen kommer det att finnas fyra scenarier med öppna slut.
Kirurgföreningen medverkar inte på Riksstämman i år. Fler föreningar har dragit sig ur.
Nordisk Kirurgisk Förening ska ha styrelsemöte på Kirurgveckan.
Twitter- och facebookkonto kommer att öppnas kopplat till Kirurgveckan.
§ 50 Svensk Kirurgi
Lars omtalar att det inte finns några problem. Finns redan artiklar till septembernumret.
Nummer tre är snart klar. Blir tjockt nummer.
Tidskriften har sänt ut enkät för att ta reda på om något ska ändras. Endast 210 svarade. 82 %
specialister. 90 % tyckte allmänt tidningen var bra/mycket bra. 27 % läser hela tidningen, mer
än hälften av de svarande läser mer än hälften av innehållet.
Vad är tidningen till för: 1. Utbildningsuppdrag, 2. Kommunikatör för styrelsen, delföreningar
och kommittéer, 3. Annonsering för kurser, industri, 4. Lobbyverksamhet.
Sändlista går till Läkarförbundet, Socialstyrelsen, Dagens Medicin, SFAI och SOF.
Diskussion om sändlistan ska utökas? Läkarsällskapet? SKL? Sjukhusdirektörer? NKF?
Politiker?
Beslut: Läkarsällskapet, SKL, sjukhusdirektörer, NKF ska få tidningen.
Åke Andrén Sandberg har kommit med en förfrågan om Appendicitdagarna i Jönköping kan
läggas som supplement till tidningen, Åke Andrén Sandberg har finansiering för detta.
Diskuteras.
Beslut: Sakkunskap beträffande innehållet får förmedlas via delföreningarna. Erbjudande om
att skriva fyra artiklar i Svensk Kirurgi gives.
§ 51 Kommittén för klinisk forskning
Marie-Lois berättar att kommittén ska ha möte 1 juni. Stora forskarprisets pristagare utsedd.
Ihre priset-förlängd ansökan. Olika förslag till titel på det konkurrensutsatta symposiet på
Kirurgveckan ges.

§ 52 Hemsidan
Marie-Lois berättar att allt rullar på. Telefonmöte planerat i början av juni. Bra med
debattinlägg.
§ 53 Ekonomi
Staffan presenterar engångs-fördelningsnyckel för Visbyveckan.
Hur ska fördelningsnyckeln se ut framåt?
Förslag på fördelningsnyckel fr o m 2012 diskuteras.
Beslut: SVESEK får 35000 kronor årligen och denna summa tas bort från början liksom
kostnaden för BJS. Procentfördelning av fast och rörlig del har diskuterats och Staffan gör ett
nytt förslag.
J&J-avtalet inte komplett. Staffan begär komplettering.
§ 54 Övriga frågor
Möte med verksamhetschefer och professorer
Agneta ska skriva ett brev till professorer och verksamhetschefer innefattande även de som
inte var med på mötet och ange tiden för höstmötet. Mötestid till hösten 18-19 oktober. Möte
med verksamhetschefer och professorer fredag19 oktober med start 9.30(samling med kaffe)
mötet pågår 10-15. Styrelsen samlas på kvällen 17 oktober och styrelsemötet avhålls torsdag
18 oktober 8-12, möte med delföreningarna på eftermiddagen.
15-17 nov alt 22-24 nov planeras resa för styrelsen till London för att inleda det
internationella året.
Vetenskapligt råd
Peter Naredi har tackat ja.
Proposition årsmötet
Beslut: Proposition läggs ut på hemsidan.
RCC
Sex regionala RCC. Förfrågan från Anders Thulin skickas vidare till delföreningarna.
NKF
Beslut: Nya stadgar godkända.
Livsstilsprojekt – Åke Andrén Sandberg
Åke ska studera projektet.
Obesitas
Ska SFÖAK adresseras angående hantering av komplikationer? Finns ett program från Skåne.
Räcker för närvarande.
§ 55 Remisser
Inga aktuella.
§ 56 Kansliet
Inget nytt.
§ 57 Nya medlemmar
Hans Calner, Anna Ivarsson, Andreas Jonsson, Emma Hansson och Nezar Alshammar inväljs.

§ 58 Styrelsemöten 2012
18 juni kl 16.30–18 .00 Telefonmöte
19 augusti kl 11–12?
Styrelsemöte Reijmyre. Styrelsen möts på Norrköpings järnvägsstation.
Telefonmöten under hösten bestäms senare.
§ 59 Mötets avslutande

Agneta Montgomery
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

