Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
18 april 2013
Amsterdam
Närvarande: Agneta Montgomery (ordförande), Staffan Gröndahl, Lars Johansen, Jessica
Frisk, Peter Elbe, Bärbel Jung
§ 41
Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.
§ 42
Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2013-03-25 godkänns.
§ 43
Utbildningskommittén
UEMS. SKF har ansökt om att vara värd för UEMS sektion kirurgi mötet hösten 2014.
Beslut: Vi beslutade att hålla mötet i Stockholm. Preliminärt bokar vi 5-6 september. Vi
kollar att det är ledigt på Läkare sällskapet. Peter kollar om det finns möjlighet att hålla
galamiddagen i Stadshuskällaren.
KUB. Peter och Björn Frisk träffade Socialstyrelsen 17/4 och diskuterade kursverksamheten.
Staffan tog upp att det fortfarande är problem med den ekonomiska redovisningen.
Beslut: Björn Frisk får i uppdrag att tillsammans med Staffan ta fram ett förslag på hur
ekonomin runt kurserna ska skötas.
§ 44
Mötet med delföreningarna 25 april
Pelle pratar om Kirurgveckan. Helena Taflin pratar om nya specialitetsindelningen. Innan
mötet stämmer vi av med Socialstyrelsen för att få aktuell information. Agneta och Staffan
presenterar förslaget till ”överenskommelse mellan moderföreningen och delföreningarna.”
Björn Frisk pratar om kurserna. Peter pratar om vad som hänt efter IPULS.
§ 45
Mötet med professorer/verksamhetschefer 26 april
Staffan och Bärbel pratar om utförsäljning och fragmentering av kirurgin. Agneta, Jessica,
Claes Jönsson, Per Nilsson och Cecilia Strömberg pratar om Gastrointestinal kirurgi
länssjukhusen. Efter lunch pratat vi om internationella året (Agneta och Lars leder
diskussionen). Peter pratar om KUB kurserna. Pia pratar om kvalitetsregister. Vi lägger till tid
för deltagarnas egna frågor. Till höstens möte kommer vi även att bjuda in studierektorerna.
§ 46
Svensk Kirurgi
Lars presenterade nr 2 2013 som precis har kommit ut. Arbetet med nr 3, som kommer ut i
juni, pågår just nu. Under Kirurgveckan kommer ett supplement med abstrakts och eventuellt
även med program. I supplementet kommer också ett antal Uppsalarelaterade artiklar.

§ 47
Hederledamöter
Förslag till hedersledamöter diskuterades.
Beslut: Vi nominerar Lars Påhlman, Göran Åkerström och Jon Ahlberg till hedersledamöter.
Dessa föreslås till årsmötet.
§ 48
Internationell sekreterare
Malin Sund har tackat ja till att vara internationell sekreterare och kommer att adjungeras till
styrelsen.
§ 49
Nomineringar
Läkaresällskapet vill ha nomineringar till deras styrelse. Vi beslutade att nominera en kirurg
som ordförande eller vice ordförande.
§ 50
Övriga frågor
Utbildning chefer. Många chefer har allt för dåliga kunskaper om ST-utbildning. Vi gör
höstens möte med verksamhetscheferna och professorerna till ett temamöte om utbildning.
Studierektorerna kommer också att vara med på mötet.
Månadsmail. Agneta presenterade förslaget att vi borde börja med månadsmail till våra
medlemmar. Vi diskuterar detta mer vid nästa styrelsemöte.
§ 51
Mötet med den nederländska kirurgföreningen ASN
Det kommande mötet med ASN diskuterades. Tanken med mötet är att det ska bli en uppstart
för kommande samarbete mellan föreningarna. Följande punkter kommer att diskuteras:
organisationen av respektive föreningar, sjukvårdsystemens uppbyggnad i Sverige respektive
Nederländerna, Utbildning av kirurger och kvalitetskontroll, patientsäkerhet och
avslutningsvis gemensamma intresseområden.
§ 52
Kommande möten
25-26 april styrelse möte, möte med delföreningar och verksamhetschefer, studierektorer
24 maj styrelsemöte
18 augusti styrelsemöte
§ 53

Mötets avslutande

Agneta Montgomery
Ordförande

Peter Elbe
Facklig sekreterare

