Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
Telefonmöte 7 + 9 mars 2012
Närvarande: Agneta Montgomery (ordförande), Peter Elbe, Marie-Lois Ivarsson (deltog
7 mars), Staffan Gröndahl, Lars Johansen (deltog 7 mars), Per Hellman, Jessica Frisk (deltog
7 mars), Barbara Dürr, Ann Kjellin (deltog 7 mars) och Marianne Hall-Angerås

§ 18 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery
§ 19 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2012-01-26--27 ännu inte utsänt.
§ 20 Ekonomi – KUB-sekreterare
Staffan rapporterar att 2011 går med ett par hundratusen överskott jämfört med budget mycket
tack vare bra resultat från Kirurgveckan i Göteborg. Vad gäller KUB-kurserna är det mycket
jobb med löner och redovisning samt påminnelse till kursgivarna att ta hem de överskott som
finns. Birgitta Haglund i Uppsala har tackat ja till att administrera KUB kurserna. Börjar med
25 % tjänstgöring innebärande 1 dag varannan vecka samt 1,5 dagar varannan vecka. Uppsala
län kommer att fakturera kirurgföreningen för hennes lön. Startdatum sätts till 1 april, men
delföreningarna kommer att informeras vid mötet den 19 april och till dess sker i praktiken
inga förändringar. Barbara ansvarar för att hon får mejladress och andra kontaktuppgifter.
§ 21 Möte med chefer, professorer och delföreningar 18-19 april
Den 19 april informeras delföreningarna om den nya KUB-administrationen liksom om de
ekonomiska förutsättningarna. Birgitta Haglund ska inbjudas att vara med.
Peter E ska informera om idén med internationell sekreterare, vilket senare formellt kommer
att tas upp som förslag på årsmötet. Peter kommer att mejla ut en förfrågan om idéer
beträffande arbetsinnehållet i detta till delföreningarna innan mötet.
Staffan kommer att diskutera fördelningsnyckeln och programkommittén har också en
agenda.
13 chefer har hittills anmält sig till den 18 april. Barbara skickar ut en påminnelse om mötet,
där även programmet för bakjoursagendan medskickas.
Ann håller i punkten säker bukkirurgi och bjuder in Jon Ahlberg från LÖF och eventuellt
någon av de revisorer som varit ute i projektet.
Marie-Lois ska visa den nya hemsidan och göra reklam för det debattforum som nu finns där.
När det gäller problemet med att få ut sin specialitet från Socialstyrelsen har KIRUB försökt
få ut uppgifter därifrån, men det har varit svårt.
§ 22 Svensk Kirurgi
Lars informerar att första numret innehållande 64 sidor är ute. Huvudartikeln handlar om
akutläkare och det kommer en artikel om detta ämne i varje nummer under året. I nummer två

kommer tidskriftens 70 års jubileum att firas. Enkäten om tidningen har sammanställts och
kommer också att presenteras i samma nummer. Till nummer tre önskas referat från KIRUB
dagarna, delföreningarna är också inbjudna att skriva artiklar under året. Lars påpekar också
att det är bra om de olika kommittéerna skriver om sina aktiviteter ett par gånger varje år.
Covidien annonserar i varje nummer detta år och även J&J har hakat på.
§ 23 Programkommittén – Kirurgveckan
Per återkommer till denna fråga.
§ 24 Utbildningskommittén
Internat planerat 22-23 mars. Utbildningsboken revideras, arbetet planeras vara färdigt till
Kirurgveckan.
§ 25 Hemsidan – debattinlägg
Marie-Lois har skrivit om nya hemsidan i Svensk Kirurgi nummer två. Det filmade materialet
från Kirurgveckan i Visby kan inte läggas ut i nuvarande format. Beslutas att köpa ett
redigeringsprogram för 500 kronor och uppdra åt Mikael Björk att redigera en av symposiefilmerna, som vi kan titta på och bedöma vid nästa styrelsemöte i april. Frågan om reklam på
hemsidan tas ånyo upp, skulle kunna läggas under fliken Svensk Kirurgi. Lars efterhör med
nuvarande annonsörer om det finns intresse för detta.
§ 26 Kommittén för klinisk forskning
Marie-Louis informerar att det diskuterats i Stockholm om en sjuksköterska skulle kunna
nomineras till Stora forskarpriset. Agneta skickar ut ett förtydligande om vad som gäller
beträffande nominering till priset.
§ 27 Remisser
Inga aktuella.
§ 28 Övriga frågor
Agneta och Marianne ska skicka brev till Ulf Kvist, utredare av ny specialitetsindelning, att vi
stödjer införandet av akutläkare som egen specialitet, vilket är av stor vikt för kirurgin.
Resten av övriga frågor avhandlas 9 mars.
Den 9 mars fortsättning övriga frågor
Scarf och slips
Peter meddelar att prototyper ska tas fram, färdiga produkter kommer att finnas till
Kirurgveckan för försäljning.
Kirurgrådet 27-28 september
Anestesi ansvarar för årets möte. Diskussion om ämnen att ta upp: akutläkare, common trunk,
rökstopp.
Rökstopp
Förfrågan har kommit från Riksstämman om deltagande på Riksstämman om detta ämne.
Föreningen positiv till att delta. Lars Jerdén har skickat ut förfrågan till föreningen om
intresse för att delta i ett projekt avseende nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder som drivs gemensamt av Läkarsällskapet och Socialstyrelsen. Åke Andrén-Sandberg
har uttryckt intresse för att delta. Agneta meddelar Lars Jerdén att föreningen är intresserad av
medverkan och skickar en förfrågan till Åke om han vill vara representant.

ACTA-föreningen
Agneta sitter i styrelsen, deltagit i ett möte i Stockholm. Peter Naredi är ordförande och allt
talar för att föreningen också fortsättningsvis kommer att sponsras via ACTA med 500 000 kr
per år som subvention för att BJS även fortsättningsvis kommer att skickas ut till
medlemmarna.
SPUR
Peter informerar om de olika turerna med förändring av inspektörsverksamheten. Inget klart
ännu om hur inspektionerna kommer att utföras. Klart är att vår förening vill ha ett starkt
inflytande på våra egna inspektioner. Peter har kontaktat IPULS för att få ut resultatet av de
inspektioner som hittills utförts för att skriva artikel i Svensk kirurgi.
Kirurgveckan Visby
Staffan och Per har fått resultatet från Visby och överskottet har blivit endast 704 000 kronor.
Framför allt saknas intäkter. Staffan föreslår att fördelningsnyckeln bibehålles för
delföreningarna och SVESEK, medan plastik- och barn får hälften. Kirurgföreningen och
arrangören få bära de lägre intäkterna.
Diskussion om att skriva någon ”kontraktsliknande” förbindelse med arrangörsklinikerna i
framtiden.
§ 29 Nya medlemmar
Jonas Geijer, Anne Therese Lauvrud, Svanheidur Rafnsdottir, Linn Christina Westin, Anna
Löf Granström, Walter Fabian Albornoz, Ruth Kalvelage, Oskar Lidén, Anna Lindegren,
Imad Mohammed, Carl Kilander, Lazló Kosztyu, Charlotta Larsson, Lisa Gunnesson och
Jesper Magnusson antas som nya medlemmar.
§ 30 Mötets avslutande

Agneta Montgomery
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

