Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
21 november 2013
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande: Agneta Montgomery, Pia Näsvall, Malin Sund, Yucel Cengiz, Per Hellman,
Staffan Gröndal, Barbara Dürr, Lars Johansen, Robert Bränström, Oskar Hemmingsson och
Jessica Frisk.

§ 102 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet, alla presenterar sig.
§ 103 Programkommittén
 Redogörelse för läget idag inför Kirurgveckan i Karlstad – det blir sannolikt lösning med
AppInMed som firma för app, hemsida, registrering mm. De är i sin tur sampratade med
PostDoc AB för postersystemet. Efter att detta konfirmerats tar PH kontakt med AM-tryck
för att få hemsidan skickad vidare, liksom med PurpleScout för att få koden till ”gamla”
appen till SKF.
 Beslut: BJS föreläsare – Marescaux
 ACTA planerar att möjligen avsätta medel för att SKF ska bjuda in föreläsare till
Kirurgveckan – Förslag är att bjuda in en holländare till plenarsessionen kring
organisationen inom kirurgin i Sverige, ”vem gör vad” osv.
 Diskussion om Congrex konkurs – analys, strategi:
Beslutas - kompensera Uppsala i slutändan
- SKF betalar juristen
- Inga pengar ska betalas ut – vi får se ang ”privata” fakturor (Martin, Gustav
m.fl) så de slipper betalningsanmärkning. SG ska samråda med Kirurgveckans jurist Linus Lövgren.
Diskussion om framtida kongressbyrå. PH och RB ska träffa representant för Akademikonferens. PH skriver utkast till kravspec för upphandling.
 Annonsering av framtida Kirurgveckor – frågan väcks, tas på internatet.
§ 104 Utbildningskommittén
 UEMS möte
Malin Sund redogör för planeringen av vårt UEMS-möte 18-20 september, inklusive
delförenings- och professorsmöte. Diskussion om lokal.

Beslut: Gruppen uppdras att ta reda på ekonomin kring mötet, hur mycket bidrag kan vi få
– från UEMS? Från SLS? Ska redovisas på januarimötet.
 Specialisttjänstgöringen. Common trunk, dvs nya ST-utbildningen kommer sannolikt att
starta januari 2015.
 KUB-kurser. Möte med Socialstyrelsen som vill definiera innehållet. Björn Frisk och Peter
Elbe bevakar detta.
 SG redogör för fakturahanteringen av KUB-kurser. En plan finns att förtydliga detta.
Ekonomin ska vara avslutad tre månader efter kursens slut.
 Ny KUB-kurs i akutkirurgi på gång – nationell fakultet håller på att samlas ihop.
 SPUR-inspektion på gång i Karlstad och Sundsvall.
 KIRUB-dagar i Södertälje 7-9 maj.
§ 105 Internationell sekreterare
MS redogör för sekreterarens uppgifter: UEMS, forskning och internationell publicering,
internationellt utbyte.
Beslut: En internationell kontaktperson bör utses i varje delförening.
Ansats för att klargöra den nya EU-lagen om att få sjukvård i annat land. Timo Piha ska
kontaktas om att komma till UEMS-möte och ev skriva artikel om detta i Svensk Kirurgi.
MS tar också upp frågan om bevakning av internationella forskningsmedel – f.n. t.ex.
”European Reference Network for rare diseases”.
Även Covidiens fellowship är en post för den internationella sekreteraren med de kontakter
som byggs upp.
§ 106 Kvalitetsregisteransvarig
Pia redovisar arbetet att samla kvalitetsregisteransvariga för gemensamt möte.
Beslutas: - Måldatum 14 mars.
- En kvalitetsregisterkommitté ska tillsättas som kan bevaka detta – Ett antal
namn föreslås.
Frågor som föreslagits ska diskuteras vid mötet är:
- Hur kan vi använda data från registren i förbättringsarbete och för återkoppling på kliniken?
- Strukturerad journalföring – hur kan det gå till?
- Hur får vi valida data? Vem matar in?
§ 107 Ekonomi
Diskussion om det ska finnas ett aktiebolag för SKF (SFAI-modellen). Per Nellgård, SFAI
kommer och informerar på januarimötet.
Beslutas att gå vidare med detta.
Antal möten diskuteras. Mellan fysiska möten föreslås IT-möten på ”länk”.
Utfallet från Kirurgveckan i Linköping redovisas, och överskott fördelas enligt föreliggande
nycklar.
§ 108 IT ansvarig/hemsidan
Månadsbrev per mail på gång. En kostnad för detta finns, som är mycket moderat. Mer
aktivitet på hemsidan är önskvärt.
§ 109 Svensk Kirurgi
LJ redogör kommande nummer. Skrivelse har kommit in från Mia Fahlén angående bristen på
kvinnliga författare – LJ har svarat.

§ 110 Kommittén för klinisk forskning
YC redogör för forsknings-SPUR. 2015 – forskningens år?
§ 111 Övriga frågor
 Analys av joursverige – förslag från Göran Wallin
AM redogör för denna idé. Vi kan få ett underlag kring kvalitetskrav, antal
akutmottagningar, kostnader mm.
Beslut: Jessica Frisk (som kommer ingå i utbildningskommittén) förslås att arbeta med
Göran Wallin för att kartlägga detta.
 Covidien fellowship
Medel har inkommit, och man planerar just nu var stipendiaten ska åka. Annonsering om
nästa års fellowship – helst i nr 1 som utkommer i februari 2014.
Beslut: PN fick i uppdrag att ta fram kriterier för bedömning av ansökan till fellowship.
 Rapport NKF möte
AM var på möte i Köpenhamn 15/11 – nu finsk ordförande Hannu Kuokkanen,
och norsk sekreterare Arne-Christian Mohn. MS har en del idéer om hur man kan utnyttja
NKF. AM bjuder in NKFs styrelse till Malmö 9 maj 2014.
 Nationellt vårdprogram gallsten
AM har gett uppdrag till SFÖAK, SIKT och GallRiks att utveckla detta.
 Nationellt vårdprogram gallgångscancer (Magnus Rizell)
AM har skickat förfrågan till Claes Jönsson, ordf i SFÖAK.
 Utbyte holländska föreningen. Dr Lange fick i uppdrag av den holländska föreningen att
diskutera med AM om hur samarbetet går vidare. Diskussion om den holländska styrelsen
ska resa hit vid något tillfälle, t.ex 16–17 maj, gärna med kvalitetsregistertema och utbyte
av ST-utbildning. AM skriver en inbjudan.
§ 112 Remisser
Remissvar på patientmaktutredningen inskickad. Inga andra intressanta finns.
§ 113 Nya medlemmar
Beslutas att välja in i föreningen: David Rellme, Heléne Berggren, Valentinus Valdimarsson,
Marcina Gliszczynski, Karin, Hedström, Erik Kullman och Christian von Heijne.
§ 114 Styrelsemöten 2014
Internat 13-14 januari, Ulfsunda slott. Start prel kl 10.00
Fredag 16 maj, styrelsemöte fm – holländarna kommer på em – ska konfirmeras
Söndagen 17 augusti, styrelsemöte i Karlstad, start vid lunch.

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

Agneta Montgomery
Ordförande

