Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
25 mars 2013
Telefonmöte

Närvarande: Agneta Montgomery, Barbara Dürr, Yucel Cengiz, Staffan Gröndal,
Per Hellman, Peter Elbe, Bärbel Jung, Pia Näsvall.

§ 31
Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.
§ 32
Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2013-02-25 godkändes efter smärre justeringar.
§ 33
Amsterdam
Vi planerar möte med den Nederländska kirurgföreningen torsdag em och fortsätter med
middagsmöte på hotellet. Vi undersöker möjlighet till studiebesök på något av Amsterdams
sjukhus under fredag förmiddag. Agneta och Peter kollar med Grard Nieuwenhuijzen
(från den Nederländska kirurgföreningen) om han kan ordna ett studiebesök.
§34
Programkommittén/Kirurgveckan
Cirka 260 abstracts kom in vilket är något lägre än föregående år.
§35

Utbildningskommittén
 UEMS. Peter rapporterade från UEMS kirurg sektion möte i Wien. Det var
mycket fokus på utbildningsfrågor. UEMS behöver en arrangör för mötet
september 2014. Beslut: SKF ansöker om att arrangera mötet hösten 2014. Det
ligger i linje med vår internationella satsning.
 ATLS. Jessica rapporterade om ATLS mötet i Linköping 21 mars. Ekonomin i
ATLS är i ordning. Det arrangerades 32 kurser förra året och 30 kurser är
planerade 2013. Minst 27 kurser behövs för att det ska runt ekonomiskt. Bör
neurokirurger och thoraxkirurger gå ATLS? Agneta tar upp frågan i kirurgrådet.
För närvarnade går 160 AT läkare per år ATLS kursen. AT läkarna får dock, enligt
Socialstyrelsen, inte tillgodoräkna sig kursen efter det att de har fått sin
legitimation. ATLS letar efter en pedagog till kurserna.
 Möten Läkarförbundet och Läkaresällskapet. Läkarförbundet hade repskap 19
mars. Senare samma dag hade Läkarförbundet möte med specialitetsföreningarna.
Peter representerade SKF vid mötena. En stor del av repskapet ägnades åt att
diskutera fortbildningsinspektioner. På Läkaresällskapet diskuterades bland annat
vad Sällskapet kan göra specialitetsföreningarna. Ska alla remisser skickas vidare
eller ska Sällskapet sortera? SKF vill ha alla remisser och själva avgöra vilka som
är relevanta.
 AT-stämman. KIRUB har meddelat att de inte kommer att kunna vara med vid ATstämman 11 april. Jessica kollar om de inte kan ordna fram någon ändå. Peter ska
också försöka närvara under en del av kvällen.




§36

SPUR. Läkarförbundet har startat ett bolag, LIPUS, som kommer att ta över SPUR
inspektionerna. SKF:s målsättning är att komma igång med inspektionerna igen till
hösten.
KUB-kurserna. Birgitta Haglund har sagt att hon inte hinner med allt arbete. På
pappret ska hon lägga 25 % av sin arbetstid på KUB kurserna men i själva verket
blir det upp mot 40 %. Beslut: Pelle gör en översyn av Birgittas arbete så att hon
lägga ner mer arbete för SKF. SKF kommer att stå för en motsvarande större del
av lönen.

Övriga frågor
 AT-rankingen. Vid sammanställningen av enkäterna från AT-rankingen framgick
det att en del upplevt att de blev diskriminerade under sina placeringar på
kirurgiska specialiteter. SYLF har skrivit en debattartikel som de vill att vill att
Agneta skriv under i egenskap av ordförande för SKF. Styrelsen tycker dock att
artikeln inte är formulerad på rätt sätt och Agneta kommer därför att avböja
erbjudandet. SKF ser allvarligt på diskriminering och vill lyfta fram detta på annat
sätt. Ett första steg är att debattera frågan på hemsidan och sedan kanske skriva en
artikel i Svensk Kirurgi. Agneta och Peter följer upp detta.
 Möte med delföreningarna 25 april. Vi kommer att diskutera mötet mer i detalj
under internatet i Amsterdam. Vi beslutade dock att skicka ut en ny inbjudan där
det framgår att vi kommer att ha mingel under kvällen.
 Möte med Verksamhetschefer/professorer 26 april. Ingen från Landstingen vill
komma och diskutera utbildnings-, forsknings och kvalitetsaspekterna vid
utförsäljningen av kirurgi. Vi kommer att diskutera mötet mer i detalj under
internatet i Amsterdam.

§ 37
Nya medlemmar
Följande inväljs: Matej Chytil, Jan Hlodan, Mikael Johnsson, Joel Andersson och Ramia
Ebrahimzada.
§38

Remisser och nomineringar
 SBU Nationella riktlinjer. Skickas ut till alla delföreningar.
 Katastrofmedicin. Remissen skickas vidare till traumaföreningen som svarar oss
en vecka innan deadline. Pelle kollar detta.
 Patientlagen. Pelle kollar om den har gått iväg.
 Nominering till Läkarförbundet IT-råd. Agneta och Peter sköter nomineringen.

§39

Kommande möten
 Styrelseinternat i Amsterdam 18-19 april.
 Styrelsemöte 25 april kl 9.00-12.00, Läkaresällskapet i Stockholm.
 Möte med delföreningarna 25 april.
 Möte med verksamhetschefer/professorer 26 april.

§ 40

Mötet avslutas

Peter Elbe
fackling sekreterare

Agneta Montgomery
Ordförande

