Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
17 oktober 2013
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Närvarande: Agneta Montgomery, Staffan Gröndal, Barbara Dürr, Peter Elbe, Per Hellman,
Jessica Frisk, Yücel Cengiz, Bärbel Jung.

§ 92
Mötets öppnande
Agneta Montgomery öppnade mötet.
§ 93
Utbildningskommittén
UEMS
UEMS-mötet i Stockholm blir 19-20 september 2014.
KUB-kurserna
Utbildningskommittén planerar för att skapa en övergripande fakultet eller styrgrupp som ska
ansvara för att utveckla kursernas ramverk så att respektive kurs nationella fakultet ska kunna
ägna sig mer åt själva kursinnehållet.
Kontakt har tagits med SGF för att skapa en nationell kurs i endoskopi för både kirurger och
gastroenterologer. SFÖAK nominerar två personer som ska ingå i kursens fakultet.
Nya specialistindelningen
Utbildningskommittén kommer att fortsätta att jobba med den gemensamma kunskapsbasen
”common trunc” trots att Socialstyrelsens arbete är försenat. Det kommer att bli en
presentation/debatt under kirurgveckan. De andra specialitetsföreningarna kommer också att
bjudas in till ett möte.
SPUR
Peter Elbe har under Läkarförbundets repskap utsetts till ledamot i SPUREX.
KIRUB
Ebba Kihlstedt är ny ordförande i KIRUB. KIRUB styrelsen ska träffa den danska yngre
föreningen i december 2014. KIRUB är även intresserade av samarbete med den nederländska
yngre föreningen. Datumen för KIRUB-dagarna 2014 är bestämda men arrangören är ännu
inte helt klar, sannolikt blir det Södertälje. KIRUB har redan börjat se över vad som kan
behöva ändras i kommande upplagan av utbildningsboken.
§ 94
IT-ansvarig
Månadsutskick
Vi saknar många medlemmars mailadresser men vi har som ambition att börja med det. Det
finns ett program som kan hjälpa med utskicken 2500 adresser. 495 kr/månaden. Börja efter
nyår.

§ 95
Kommittén för klinisk forskning
Beslut: Peter Ståhlberg, Katarina Ihre Lundgren väljs om på en ny treårs mandatperiod. Del
två av kursen i vetenskap hölls förra veckan. Forskningens år.
§ 96
Programkommittén
Kirurgveckan
Schemat till Kirurgveckan 2014 är till stor del klart. Banketten blir på torsdagen. Plenarsessionen blir på torsdagen. Utbildningskommittén har ett symposium om common-trunc
torsdag eftermiddag. Ett nytt utbildningstillfälle för SPUR-inspektörer önskas. Karlstad
kommer inte att ha någon kongressbyrå. Det är oklart vad den nya appen kommer att kosta
och hur den tekniska lösningen ska se ut. Det är fyra ST-luncher varje dag utom fredag då det
är två.
Ett symposium under temat ”Kirurgi på psykiskt sjuka” föreslås under Kirurgveckan.
§ 97
Ekonomi
Staffan Gröndal får i uppdrag att se om föreningen bör skapa ett aktiebolag för att kunna
hantera moms. Vi bjuder också in SFAI till internatet för att diskutera hur de har gjort.
Congrex konkurs
Vi har begärt separationsrätt. Föreningen har anlitat en jurist. Det är ännu oklart om vi
kommer att få in några pengar från Kirurgveckan.
§ 98
Övriga frågor
Sakkunniga Bengt Ihres fond
Beslut: Anders Thorell och Karin Strigård föreslås som representanter för kirurgin.
Covidien Fellowship
Pristagaren Susann Tumlin planerar att åka antingen till Oxford eller till ett sjukhus i Belgien.
Covidien kommer att hjälpa till på plats. Även nästa år kommer temat vara laparoskopisk
kolonkirurgi.
Rapport från Nordisk Kirurgisk Förening
Per Hellman representerade SKF. Alla nordiska länder representerade utom Island. Nästa
möte är 15 november.
Läkarförbundets repskap
Peter representerade SKF på repskapet 131002. En av punkterna var en presentation av SKF
som exempel på ”hur en bra specialitetsförening arbetar”. Under repskapet blev Peter utsedd
till ledamot i SPUREX.
Läkaresällskapets fullmäktige
Utöver Agneta Montgomery var Malin Sund och Claes Jönsson SKF:s representanter.
Sällskapets ekonomiska resultat har varit dåligt senaste åren.
Nationellt vårdprogram gallsten
Den 23 oktober ska det tas beslut om det ska bli ett SBU-projekt att ta fram ett nationellt
vårdprogram för gallsten. SKF står bakom projektet.

Patientsäkerhet
LÖF vill starta ett nytt patientsäkerhetsprojekt. Den här gången angående traumahanteringen.
Ett första möte är inplanerat efter årsskiftet.
Trauma
Traumaföreningen sitter på SKF:s mandat i Socialstyrelsens traumautredning
§ 99
Remisser
Remiss om Patientmakt. Lagen behöver skrivas om. SKF har inga invändningar. Per skickar
in ett svar.
§ 100 Nya medlemmar
Beslutas att välja in Kumi Ishikawa, Jonas Eriksson, Björn Brännström Breitholtz, Shiraz
Ajmal Qadar, Saber Badi och Samuel Karlsson.
§ 101

Mötet avslutas

Peter Elbe
Facklig sekreterare

Agneta Montgomery
Ordförande

