Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
19 augusti 2012
Hjelmstorp, Rejmyre

Närvarande: Agneta Montgomery (ordförande), Marie-Lois Ivarsson, Staffan Gröndal, Lars
Johansen, Per Hellman, Ann Kjellin, Jessica Frisk och Marianne Hall Angerås, Peter Elbe och
Barbara Dürr.

§ 74
Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.
§ 75
Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2012-06-18 godkänns med förklaring på § 67 att vårt nya bankkontor nu är
Swedbank i Stockholm.
§ 76
Programkommittén/Kirurgveckan
 Styrelsens uppdrag – presenter/medaljer/fotografering/prisutdelning – gås igenom i detalj.
 Appen – fungerar och nedladdningsbar sedan juni. En uppdatering är inskickad som
kommer under veckan, och denna kostar ca 15 000 kr extra (ryms inom PKs budget).
Statistik och uppdatering kommer att gås igenom efter mötet.
 Monter – rullande schema.
 Årsmötet – gås igenom.
 Symposiet – gås igenom.
 Annons angående att ansöka om framtida veckor kommer i nr 4 i september.
 Artikel om hur många abstrakt som publiceras kommer också i nr 4.
§ 77
Utbildningskommittén
 Studierektorsmöte – Marcus Sundén ordnar möte i Linköping med diskussion om
ansökningsprocessen för ST-läkare, framtida visioner, reviderad utbildningsbok (på
hemsidan).
 KUB-kurserna haltar, delföreningarna skickar inte in information, och Birgitta Haglund har
inte (ännu) fått att göra som planerat.
 30/8 planerar MHA och PE att gå på möte om IPULS.
 Bakjoursskolan – kurs Funktionellt ledarskap. Diskuteras att Karsten Offenbartl ska
organisera det, och mötet beslutar att erbjuda KO uppdraget. Covidien ska tillfrågas om
sponsring.
 UEMS – 21-22 september, Elin Eriksson, KIRUB tillfrågas om deltagande på detta möte
på Malta, men senior kollega behövs. Denna gång åker KO, men framöver ska han ersättas.



Diskussion om common trunk och den nya specialistindelningen – vid mötet i oktober SOS
5 oktober. Marianne deltar och samordnar sig med urologen, plastikkirurgi och kärlkirurgi

§ 78
Hemsidan
Rullar på. Få debattinlägg. Statistik efterfrågas, som MI redovisar vid nästa möte.
§ 79
Svensk Kirurgi
Annonsintäkter ser bra ut. Diskussion om att få in tidningens namn och aktuell utgåva på
tidskriftsryggen. BD kollar.
§ 80
Ekonomi
Ser bra ut.
§ 81
Kommittén för klinisk forskning
Utdelning av Stora forskarpriset planerat. Symposium planerat.
§ 82
Övriga frågor
 Möte delföreningarna 18 oktober – program diskuteras.
 Möte VC/professorer 19 oktober – program diskuteras. Utskick görs inom kort.
 Möte RCC 13 september – Peter Naredi tillfrågad.
 Fellowship Covidien – diskuteras fram typ, tid, till vem osv. Fortsatt diskussion med
Covidien under Linköpingsveckan.
 Internationellt år 2013 – ska lanseras. ISW2013 i Helsingfors ska det göras reklam för.
 Cancerdagen/nivåstrukturering 7 november – bevakas av Peter Naredi.
 Seminarium om kvalitetsregister 1 oktober – Pär Nordin föreningens representant.
 Höstens representantskap 2 oktober – Peter Elbe undersöker möjligheterna att bevaka detta
 Kommittén för medicinsk kvalitet (se bifogad fil) – skrivelsen diskuteras. Utskickad till
delföreningarna med erbjudande att söka pengar för utvärdering av kvalitetsregister
 Hearing SOS nya specialitetsindelningen 5 oktober – MHA bevakar.
 BJS sponsorship inbjuden föreläsare – regler för detta förtydligade från BJS – som vi
måste uppfylla för att få medel (logga synas, ansökan i tid mm).
 SOS indikatorer för säker vård – Ann Kjellin kontaktar Mattis Soop SOS.
 Medicine studenter SKF – skrivelse från läkarstudent kommit in om att ev ordna
delförening för kirurgintresserade studenter. SKF håller sig avvaktande, lovordar initiativ
att fånga upp kirurgintresserade tidigt, och hänvisar till KIRUB. Agneta skickar svar.
 IT-plattform SKF – de idéer styrelsen haft har även framkommit på andra håll. PE bevakar.
 Slips och scarfs – slipsar beställda, scarfs justeras i längd och beställs av PE efter
diskussion med tillverkaren.
§ 83
Remisser
 Lex Maria – Jessica Frisk uppdras att titta på denna remiss.
 Klinisk prövning av humanläkemedel – Johan Söderholm fått uppdraget, men sagt nej av
tidsskäl. Skulle dock tillfråga medarbetare.
§ 84
Kansliet
Inget nytt.

§ 85
Nya medlemmar
Sju nya medlemmar invaldes: Daniel Schain, Johan Jörnhagen, Mikael Sundin, Fredrik
Jansson, Veronica Skoog, Mariana Andersson och Kim Gulis.
§ 86
Nästa möte
17 september kl 17.30, telefonmöte
18 oktober, Läkarförbundet
Ev 22-24 november, London
§ 87

Mötet avslutas

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

Agneta Montgomery
Ordförande

