Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
Sveriges Läkarförbund 18 oktober + forts telefonmöte 22 oktober 2012

Närvarande: Agneta Montgomery, Lars Johansen, Barbara Dürr, Peter Elbe, Marianne HallAngerås, Ann Kjellin, Per Hellman, Jessica Frisk, Staffan Gröndal (från pkt 10), Mari-Lois
Ivarson (från pkt 11)

§ 104 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.
§ 105 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2012-09-17 godkänns.
§ 106 Möte med delföreningarna 18 oktober
Logistik och ansvarsfördelning gås igenom.
§ 107 Möte med verksamhetschefer/professorer 19 oktober
Förbereds.
§ 108 Utbildningskommittén
Nya specialitetsindelningen
MHA ger info om nya specialistutbildningen. Rapport från möte 5/10 på SoS. Man ska ha
möten med huvudmän, specialistföreningar, studierektorer. Tidsplan: Insamling, remiss
sommaren 2013, beslut dec 2013 – träda i kraft jan 2014.
Gemensam kunskapsbas – inom kirurgi för kirurgi-kärlkir-plastik-urologi. Helena Taflin har
fått uppdrag från SoS att sammanfatta idéer om vår common trunk. SoS grundförutsättningar:
Klara primärjour i kirurgi – klara ”vanliga tillstånd” från angränsande specialiteter inom
sluten- och öppenvård, kunskaper inom prevention, palliation, vårdhygien, multisjuka.
Delmål: 1-4, dvs de basala, är kvar. Kurser: BKT, ATLS + en ny kurs i akut kirurgipatofysiologi föreslås ingå.
Bakjoursskolan
Karsten angelägen om att delföreningarna skapar egna fakulteter – kolorektal har format detta.
Övriga ska följa efter. Kursen ”Funktionellt ledarskap” skapas i samarbete med ”Psykologpartners” – två kurser 2013 planeras.
KUB
Det behövs namn på ansvarig kontaktperson för KUB i delföreningarna.

§ 109 Programkommittén /Kirurgveckan
Kommande Kirurgveckor
Uppsala 2013, Karlstad 2014, Örebro 2015, Malmö/Lund 2016. Ytterligare anmälningar har
kommit in till kansliet och ska beredas av lilla programkommittén.
Förbättring av appen
Principdiskussion förs. Styrelsen överens om att vi ska ”satsa”, och att vi ska finansiera
satsningen med sponsorintäkter. PH går vidare med detta.
Postersystemet Kirurgveckorna
Samma inställning. Ny offert har kommit från en firma ”i anslutning till fd Tylösand” som
låter rimlig. PH ansvarig.
§ 110 Ekonomi
Budgetförslag för 2013 presenteras av SG. Budgeteras med underskott ca 200-250 000.
Beslut tas.
§ 111 Hemsidan
PH uppdras att tillsammans med Mikael Björk snygga till hemsidan för utbildningskommittén.
§ 112 Kommittén för klinisk forskning
Ajourneras till nästa möte.
§ 113 Svensk Kirurgi
Allmän info ges av Lars Johansen.
§ 114 Övriga frågor
 Höstens representantskap 2 okt (nytt 13 mars 2013) – Peter Elbe
IPULS organisation, vad händer med SPUR diskuterades.
 Läkarsällskapets fullmäktige 9 oktober
Peter Naredi representant som avlagt rapport. Diskuteras mycket om ekonomi,
Riksstämmans framtid. SLS går back ca 10 milj.
 Lägesrapport Säker bukkirurgi
Ann Kjellin rapporterar. Projektet rullar på. Åtta kliniker/termin blir inspekterade.
Styrgrupp utvecklar frågor till klinikerna. Revisorer finns vad gäller kirurger, men inte
sköterskor. Vi får ”lobba” för detta. Beslut AK uppdras och accepterar att fortsätta vara
ansvarig för projektet säker bukkirurgi. AKs uppdrag i styrelsen går ut vid årsskiftet.
 Rapport från Kirurgrådet – Representantskap
Agneta Montgomery rapporterar. Blev mycket bra. Nysatsning. Nytt namn: Svenskt
Kirurgiskt Råd. Ordförande och sekreterare utses rullande. Ska fungera som remissinstans.
Gemensamma övergripande frågor diskuterades (”en rökfri operation” t.ex). Ett
perioperativt register (Svenskt Perioperativt Register SPOR) är utvecklat av SFAI. Vi är
inbjudna till att vara med i styrgruppen. Är detta en konkurrent till ERAS-registret? –
frågan diskuteras på nästa möte. Någon ur SFAI inbjuds till nästa styrelsemöte för mera
info.

 Läkares samtal om levnadsvanor – projekt
Projektet (som pågår till 2014) finns hos Svenska Läkaresällskapet och det arbetas med det
i flera delföreningar. SKF bör finna någon representant i detta projekt. Diskuteras vid nästa
styrelsemöte.
 SOS granskning inför specialistkompetensbevis
Externa granskare: Lotta Anveden, kirurg på S:t Görans sjukhus har fått en av de nya
tjänsterna på SoS som sakkunnig. Tjänsten är på tio procent och är en av nio tjänster som
är specialitetsövergripande.
 Framtidsgruppen
Artikel ska skrivas i Svensk Kirurgi. Gruppens framtida arbete diskuteras. Ajourneras till
nästa möte.
 SFÖAK – workshop om nivåstrukturering av ÖAK 11 januari
Några representerar styrelsen, och någon sammanfattar. Beslutas vid nästa möte.
 Seminarium om kvalitetsregister 1 oktober
Pär Nordin och Peter Elbe var där. Man vill öka vad man kan få ut från registren.
Regeringen lägger in ca 250 milj/år för att få ut data till verksamheterna. Artikel ska
skrivas i Svensk Kirurgi.
 Cancerdagen 2012/nivåstrukturering 7 november
Agneta och Peter Naredi representerar föreningen.
 Slips och scarfs
Har kommit, ska annonseras i tidskriften.
§ 115 Remisser
 Läkarrollen
Ann Kjellin och Jessica Frisk ansvarar. Kort svar att vi har haft en framtidsgrupp som kan
ge mer info.
 Perioperativt antibiotikaprofylax
Frågan går till Periopgruppen.
 Läkarförbundets remiss angående vårdgaranti
Inget spec.
 SOS indikatorer för säker vård
Ann Kjellin ansvarar. SoS vill arbeta i stort nationellt perspektiv. Vill SKF göra en enkät
för att se utveckling. Kostnad o publicering skulle SoS kunna hjälpa till med. Ann pratar
med Jon Ahlberg om det.
§ 116 Kansliet
Inget nytt.
§ 117 Nya medlemmar
Följande antas som medlemmar i SKF: Patrik Cikota, Marie Massalsky, Kristina Cederblad,
Sepehr Doroudian, Jacob Grenabo, Jennifer Park, Joy Roy, Katarina Lorenc, Bjarni Geir
Vidarsson, Jim Wredhammar, Johannes Asplund och Dafer Aldabbas.

§ 118 Styrelsemöten 2012–2013
Fysiskt styrelsemöte 22/11 kl 10-16
Internat 24-25/1 2013 på Såstaholm
Möte i London ev 18-21/4 2013
§ 119 RCC
Anders Thulin inbjuden gäst kl 11.30. Redogör för sin roll i gruppen kring nivåstrukturering.
§ 120

Mötet avslutas

Agneta Montgomery
Ordförande

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

