Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
25 februari 2013
Telefonmöte

Närvarande: Agneta Montgomery, Barbara Dürr, Lars Johansen (till punkt 5), Yucel Cengiz,
Staffan Gröndal, Per Hellman, Peter Elbe, Bärbel Jung, Pia Näsvall från punkt 6.

§ 16
Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.
§ 17
Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2013-01-24--25: Lars Lundell ska bytas ut mot Claes Jönsson, och texten om
gallstenssjukdom ska bara stå på ett ställe. Med dessa revisioner godkänns protokollet.
§ 18
Möte VC/professorer 26 april
Program, fördelning uppgifter.
 Diskussionen kring utförsäljning av kirurgi och vårdval – SG har exempel från Stockholm
avseende gynekologi och ÖNH. SG kollar kontakter för att ev bjuda in någon från
landstingen. Man ansöker om att få bli vårdgivare, uppfyller man vissa kriterier blir man
det mot viss fast ersättning. BJ meddelar att det finns kontrakt från Östergötland där t ex
utbildning inte alls finns med. BJ har också ev person från landstinget som kan kontaktas.
En drabbad ST-läkare kan också berätta sin historia (finns i Östergötland).
 GI-kirurgi på länssjukhus – ska vi ha ”gastrokirurg”? Claes Jönsson inbjuds att berätta om
SFÖAKs diskussion. AM kontaktar Claes.
 Internationella året – ska annonseras för VC/prof. Malin Sund tillfrågas om att bli
internationell sekreterare.
 Kvalitetsregister – Pia informerar.
 Akutsjukvård som grenspecialitet och relationen till kirurgi – diskussion utifrån
perspektivet att det är ny basspecialitet. Ev bjuda in ngn från akutsjukvården.
 KUB-kurser – Peter informerar hur det hela fungerar.
§ 19
Möte delföreningarna 25 april
Program fördelning uppgifter:
- Styrelsemöte kl 9-12
- Kirurgveckan – PH berättar.
- Ny specialitetsindelning – PE (alt Helena Taflin) berättar
- Delföreningarnas ansvar – PE och AM
- IPULS/LIPUS/KUB mm – PE reder ut
- Mingel efteråt – BD
§ 20
Programkommittén/Kirurgveckan
 Föreningens plenarsession
Följande klara: Gunilla Gunnarsson, Nils Conradi, Claes Jönsson, Marcus Sundén, Michael
Nestius, moderator. (Göran Stiernstedt – ej tillfrågad). Telefonmöte ska hållas när
sessionens deltagare klarnat något.

 Uppgifter under Kirurgveckan
Tas upp vid annat möte närmare mötet.
 Malin Sundh avgår, behövs ny representant, förslagsvis från kommande Kirurgveckoarrangör. AM sonderar detta i Malmö/Lund.
§ 21
Utbildningskommittén
Nya ledarskapskursen – saknas några namn, vi har stött på VC.
Marcus Sundén tar över som studierektor för bakjoursskolan efter Karsten Offenbartl som
kommer att vara bortrest en tid.
Angående alternativa kurser som ska kunna godkännas som bakjourskurser (t ex ackrediteringskurser till kolorektalkirurgi) – riktlinjer ska uppdateras.
Kostnad för bakjoursskolan kan upplevas lite hög – ses över.
Utbildningskommitténs session på Kirurgveckan – common trunk, ev med internationell
föreläsare.
KIRUB-dagarna i Eksjö i maj. Katastrofmedicin (ska kunna godkännas i målbeskrivning för
ST-läkare)
 ATLS möte 21 mars. Utbildningskommittén träffar ATLS (Jessica och Staffan).
 SPUR-representant i utbildningskommittén – ännu inte tillsatt (tidigare var KO
adjungerad).
§ 22
Internationella året
Sekreterare, resa Amsterdam.
Holländarna är positiva till vårt besök. Vi ses 18-20 + middag 18/4. Vi ska försöka få mera tid
med holländarna, antingen torsdag em eller fredag.
§ 23
Svensk Kirurgi
LJ redogör för artiklar.
§ 24
IT ansvarig
BJ har telefonmöte i veckan. Hemsidan ska uppfräschas.
§ 25
Ekonomi
 Byte av revisor – SG föreslår Desk Jockeys Revision AB i Stockholm som nytt företag. De
är dyrare än den äldre revisorn, men det kan tjänas in på grund av expertkunskap.
Beslut: styrelsen beslutar revisorsbyte.
 BD och Linus Delin (vår redovisningsekonom) arbetar med att göra bokslut, samt en bättre
kontroll på ekonomin än tidigare.
§ 26
Övriga frågor
 Skrivelse landstingen – upphandling av privat vård
SG har föreslagit en enkät i form av en tabell där man fyller i svar kring detta. Ett brev som
följer ska medfölja. SG, PE, AM, PH formulerar ett brev.
 Gallriks suppleant
Beslut: Yucel Cengiz utses som representant.
AM skriver brev till SFÖAK och SIKT att SKFs styrelse tycker att det ska skrivas ett
vårdprogram, och stöter på detta sätt på. PH ska undersöka var man kan söka pengar för
detta.
 Rökstopp: Jessica och Pia.
Pia redogör för möte. Svar ska skickas till Lars Gerdén på SLS att SKF avgränsar sig att
arbeta med rökstopp, inte övriga riskfaktorer som togs upp.
 NKF möte Köpenhamn 1 februari: AM redogör för stadgeändringar. Nästa möte måndag
v 35 i Helsingfors.

 Uppdragsbeskrivning – Kommittén för klinisk forskning. Ulf Gunnarsson har fått i
uppdrag vad kommittén ska arbeta med.
 19 mars – repskap och SLS:s framtid – PE bevakar.
 Kvalitetsregisterdagarna 16 maj – PN sammankallar med ett brev till möte mellan
registren och SKF (PN + AM) denna dag.
§ 27
Remisser
 Basal hygien: Yücel – skriver svar och skickar till BD.
 Läkares fortbildning: Peter och Agneta; Vi vill få med de övriga i kirurgrådet, och ska
försöka få med dem. Remissvaret finputsas.
§ 28
Nya medlemmar
Följande inväljs: Gustav Linder, Olof Westin, Katarina Öhrn, Filip Andertun.
§ 29
Styrelsemöten 2013
Telefonmöte 25 mars 17.00-18.00.
Möte 18-19 april i Amsterdam
Möte 25 april 9.00-12.00, Läkaresällskapet i Stockholm
§ 30

Mötet avslutas

Per Hellman
Vetenskapig sekreterare

Agneta Montgomery
Ordförande

