Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
Telefonmöte 17 september 2012
Närvarande: Agneta Montgomery (ordförande), Peter Elbe, Lars Johansen, Per Hellman, Jessica
Frisk, Barbara Dürr, Ann Kjellin, Marie-Lois Ivarsson och Marianne Hall-Angerås

§ 88 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.
§ 89 Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2012-08-19 skickas ut igen.
§ 90 Möte med delföreningarna 18 oktober
Programmet för det gemensamma mötet klockan 13-14 diskuteras. Beslutas att nya specialitetsindelningen samt IPULS kursverksamhet föredras av Marianne, ekonomirapport presenteras av
Staffan och rapport från årets Kirurgvecka föredras av Per. Barbara ombesörjer nytt utskick med
detaljerat program samt uppmaning att anmäla sig till mötet.
§ 91 Möte med verksamhetschefer/professorer 19 oktober
Programmet planerar att kl 14-15 ta upp ”Decentralisering av kirurgkursen under läkarutbildningen”. Stefan Lindgren, ordförande i Läkaresällskapets utbildningsdelegation, som
utreder förslag till ny läkarutbildning är inbjuden, liksom Peter Naredi, som kommer att
presentera hur man organiserat utflyttningen av vissa delar av kirurgterminen i Umeå grund av
det utökade antalet läkarstudenter. Axel Roos är inbjuden till att diskutera regionala cancercentra (RCC) tillsammans med Lars Holmberg som är chef för RCC i Uppsala-Örebroregionen
kl 13-14. På förmiddagen presenteras nya specialitetsindelningen, KUB-kurserna och Birgitta
Haglund, bakjoursskolan med ledarskapskursen samt hemsidan. Än så länge har en handfull
anmält sig. Ett mer detaljerat program skickas ut och också att anmälan är obligatorisk.
§ 92 Utbildningskommittén
Marianne informerar att anmälan till KUB kurserna, information till kursgivarna och kursdatum
nu ändrats på hemsidan, då det framkommit att informationen var svår att hitta tidigare. KUB
konceptet får på nytt tas upp med delföreningarna, då kursernas framförhållning fortfarande är
alltför kort. Peter och Marianne var på möte med projektledare för IPULS angående ST kurser,
där man nu planerar ett nytt koncept med en helt annan IT plattform, som skulle vara av stort
värde också för oss. Vi fortsätter detta samarbete, som fortsättningsvis kommer att ha samma
projektledare, men i Socialstyrelsens regi. Karsten Offenbartl har varit på UEMS tillsammans
med KIRUB:s internationella representant Elin Eriksson. Tanken är att styrelsens internationella
representant som ännu inte är utsedd ska vara kontaktperson i den europeiska kirurgföreningen
nästa år.

§ 93 Programkommittén
Per berättar att Kirurgveckan i Linköping fått bra omdömen ifråga om arrangemang, program och
lokaler. Delföreningarna och huvuddelen av utställarna är nöjda och appen har laddats ner av
500-600 deltagare, närmare utvärdering kommer. Planeringen för Kirurgveckan nästa år i
Uppsala är i full gång, det kommer att ha en internationell prägling. Under mötet diskuteras
vidareutveckling av appen till nästa år.
§ 94 Hemsidan
Marie-Lois har i förväg skickat ut statistik på hur många som varit inne på hemsidan, många har
besökt den trots sommaren, övervikt för yngre besökare. Det finns en hel del material från
Linköping både stillbilder och filmer. Bland annat är flera av symposierna dokumenterade.
Marie-Louis kontaktar Micke Björk och tar reda på hur materialet ska läggas ut på hemsidan.
§ 95 Kommittén för klinisk forskning
Marie-Lois informerar att kursen i medicinsk vetenskap som anordnas av kommittén fick ställas
in denna termin på grund av lågt antal sökande. Kursen är kostsam och det finns olika meningar
om hur stort intresset är med tanke på att flera landsting ordnar egna kostnadsfria kurser, som
visserligen vänder sig till alla specialiteter. Diskussion om eventuell särskild satsning från
kirurgföreningen för att minska kostnaden, då det ändå känns angeläget eftersom denna kurs
kommer att annonseras i Svensk kirurgi och långt gångna förberedelser är gjorda inför kursen
nästa termin. Vi får efterhöra intresset på mötet med verksamhetscheferna i oktober.
§ 96 Svensk Kirurgi
Lars omtalar att numer fyra av tidskriften gått till tryckeriet för en vecka sedan Den innehåller 64
sidor och kommer ut om cirka två veckor. Manusstopp för femte numret är 1 oktober.
§ 97 Ekonomi
Staffan har förhinder att delta, punkten utgår.
§ 98 Övriga frågor
London: Agneta har varit i kontakt med ordförande i den brittiska kirurgföreningen angående den
tidigare planerade resan till London i november. Det har inte gått att få något bra program till
dess och beslutas därför att resan skjuts fram till våren 2013.
Kirurgrådet: Agneta och Per deltar.
Framtidsgruppen: Deltagarna i denna vill gärna ha en fortsättning, men det finns ännu ingen plan
för hur det ska se ut. Fortsättningen får diskuteras på kommande styrelsemöte.
§ 99 Remisser
Lex Maria: Barbara tar kontakt med Jessica.
Klinisk prövning av humanläkemedel: remissvar skickas inte.
§ 100 Kansliet
Barbara meddelar att inget nytt finns att rapportera.
§ 101 Nya medlemmar
Leila Shirazi, Malin Simlund, Nathalie Spång, Saule Petersson och Ann-Marie Kinnunen antas
som nya medlemmar.

§ 102 Styrelsemöten 2012
Styrelsemöte 18 oktober samt 22 november.
Internat 24-25 januari 2013.
§ 103 Mötets avslutande

Agneta Montgomery
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

