Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
11 december 2012
Telefonmöte

Närvarande: Agneta Montgomery (ordförande), Staffan Gröndahl, Lars Johansen, Pia Näsvall,
Bärbel Jung, Yücel Cengiz, Barbara Dürr, Ann Kjellin, Jessica Frisk, Peter Elbe och
Marianne Hall Angerås.

§ 135 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.
§ 136 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2012-11-22 godkänns med någon justering.
§ 137 Utbildningskommittén
Gemensam kunskapsbas – kirurgi, urologi, kärl, plastik
Marianne redogör kort för den skrivelse som Helena Taflin skickat ut till styrelsen efter att
denna granskats av Marianne och Peter och som sedan ska överlämnas till Socialstyrelsen.
Styrelsemedlemmarna godkänner skrivelsen och har ingen avvikande uppfattning.
Plastikkirurgerna har haft en del synpunkter, någon respons från övriga specialitetsföreningar
har vad vi vet ännu inte inkommit. Marianne talar med Helena om att vi förutsätter att
Socialstyrelsen tar initiativ till en diskussion med specialitetsföreningarna för att få konsensus
så långt det är möjligt om den gemensamma kunskapsbasen.
Uppdragsbeskrivning delföreningarna
Både Peter och Marianne har skissat på ett förslag och detta får vidare diskuteras i
utbildningskommittén.
SPUR-frågan
Peter berättar att Läkarförbundet haft styrelsemöte och beslutat, att ett fristående bolag i
förbundets regi ska ta över IPULS och därmed SPUR. Detta är inte okontroversiellt, då
varken Läkarsällskapet eller SKL varit med i diskussionen. Vissa av specialitetsföreningarna
som exempelvis SFAI har redan ett eget aktiebolag för SPUR-granskningarna. Vi påpekar att
det är en svaghet, att inte arbetsgivarna finns med.
ATLS ekonomi
Staffan har varit i kontakt med ATLS-kansliet i Linköping. Man är där orolig över att det
kapital som finns ska tas över av landstinget och vill att det istället ska förvaltas av
kirurgföreningen. Beslut: Föreningen erbjuder tjänsten att förvalta kapitalet. Hur den framtida
ATLS-organisationen ska se ut är en fråga att ta upp på det kommande internatet.
Surgical training Göteborg
Inga ytterligare kontakter tas i detta ärende.

Certifiering av kirurgisk rehabilitering?
Lars Kärvestedt som är verksamhetschef på stiftelsen Stockholms sjukhem har kommit med
en förfrågan om det finns ett intresse för att skapa en certifiering av kirurgisk rehabilitering. I
Stockholm finns flera kliniker som tar över rehabiliteringen av vissa patienter från kirurgklinikerna efter större kirurgiska ingrepp. För närvarande finns ett strokekompetensbevis som
gäller neurologisk rehabilitering. Vi enas om att Marianne svarar, att de får ta fram ett konkret
förslag på vilka krav som ska ingå och att det förankras med deras förening
rehabiliteringsmedicin.
§ 138 Programkommittén Kirurgveckan
Per ej närvarande varför vi hoppar över denna punkt.
§ 139 Svensk Kirurgi
Lars informerar att sista numret för i år kommer ut nästa vecka.
§ 140 Hemsidan
Agneta berättar att Bärbel blivit tillfrågad om att ta över ansvaret för denna och övriga ITfrågor. Bärbel har ställt sig positiv till detta. Det behövs ett bra nätverk och hela styrelsen
behöver fundera på idéer runt IT-frågorna, vilket lämpar sig bra för att diskutera på det
kommande internatet.
§ 141 Kommittén för klinisk forskning
Det behövs en ny representant från styrelsen i kommittén och Agneta har tillfrågat Yücel, som
är väl meriterad och gärna vill delta. Detta är förankrat med Ulf Gunnarsson som är mycket
positiv till detta. Agneta ska träffa Ulf Gunnarsson i januari och diskutera hur arbetet i
kommittén kan utvecklas. Barbara berättar att den planerade forskningskursen är fulltecknad
med råge.
§ 142 Ekonomi
Staffan vill att styrelsen på det kommande internatet ska ta beslut om en placeringsstrategi för
placering av föreningens kapital i Swedbank. Ny professionell revisor behöver tillsättas,
Staffan har ett underlag klart till internatet. Traumaföreningen har bytt kassör och ska till en
början få hjälp av föreningens egen ekonom.
§ 143 Övriga frågor
SVESEK
Göran Ekelund har framställt en önskan om att SVESEK ska kallas intresseförening och
styrelsen ställer sig positiv, varför detta beslutas. Bärbel får i uppgift att fundera på hur denna
intresseförening ska presenteras på hemsidan.
RCC-mötet – info spridas
Informationen från mötet är utskickad till verksamhetschefer och professorer. Detta följs
också upp med kommande artiklar i Svensk Kirurgi.
Nationellt vårdprogram gallstenssjukdom: SFÖAK, SIKT
Bobby Tingstedt har kommit med en förfrågan om detta. Lämpligen skulle detta kunna
initieras av SFÖAK och SIKT inom ramen för gallriks styrelse, där också två representanter
från SKF sitter. Det är något oklart vilka som representerar SKF. Ann stämmer av detta med
Lars Enochsson. Styrelsen ställer sig positiv till detta initiativ.

SoS indikatorer säker vård
Ann har på nytt haft kontakt med ansvarig på Socialstyrelsen och det har framkommit att man
anser att registerdata kan användas, men det är viktigt att tala med registeransvariga om vilka
data som ska användas
SPOR – Svenskt perioperativt register
Annika Sjöwall har accepterat att bli SKFs representant och ska kommunicera rapporter och
eventuella frågor till styrelsen. Registret kommer att presenteras i Svensk Kirurgis första
nummer nästa år.
Läkares samtal om levnadsvanor – projektansvarig?
Agneta har skrivit på kontrakt med Svenska Läkaresällskapet om föreningens medverkan i
detta projekt. Ett första möte är planerat 6 februari i Stockholm. Pia och eventuellt Jessica
deltar.
Styrelseinternat i januari – förslag till angelägen diskussion
Det internationella året behöver diskuteras liksom hur den internationella sekreteraren ska
utses och arbeta.
SFÖAK-möte 11 januari
Jessica och Peter deltar och ber någon närvarande skriva ett referat i Svensk Kirurgi.
Agneta uppmanar de nytillträdda i styrelsen att skicka in kort på sig själva till Barbara, så
dessa kan läggas ut på hemsidan.
Lotta Anveden är inbjuden av Agneta till internatet för att berätta om granskningen av
specialistbevisen.
§ 144 Remisser
Inga aktuella.
§ 145 Kansliet
Barbara tar upp denna punkt vid internatet.
§ 146 Nya medlemmar
Jenny Lövgren, Hanna Sarmad och Erik Sjöberg inväljs.
§ 147 Styrelsemöten 2013
Som tidigare antecknats.
§ 148

Mötets avslutande

Agneta Montgomery
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

