Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
13-14 januari 2014
Internat Ulfsunda slott

Närvarande: Agneta Montgomery, Barbara Dürr, Yucel Cengiz, Robert Brännström, Peter
Elbe, Bärbel Jung, Pia Näsvall, Oskar Hemmingsson, Malin Sund, Staffan Gröndal och Lars
Johansen.
Gäst: Per Nellgård, Skattmästare i SFAI del av dagen 140114.

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.
§ 2 Grupparbete
Styrelsen genomförde grupparbeten för att diskutera hur föreningen ska arbeta i framtiden och
vad vi ska lägga våra resurser på. Det beslutades att vi ska förbättra våra mediakontakter. En
person i styrelsen kommer att utses till mediakommunikatör.
§ 3 Svensk Kirurgi
Lars presenterade sitt arbete med Svensk Kirurgi. 2013 kom det ut 6 nummer omfattande
totalt 324 sidor med 103 artiklar. Layouten har förbättrats och har blivit mer professionell.
Temat internationellt har hittills genererat 23 artiklar. Sjukvårdsstruktur, nivåstrukturering
och RCC har genererat 15 artiklar. Femton artiklar har varit medicinska översiktsartiklar. 8
artiklar har varit referat från kirurgveckan. Sjutton artiklar har varit föreningsnytt.
Alla styrelsen bör under 2014 leverera minst en artikel till Svensk Kirurgi. 2014 kommer
ännu fler översiktsartiklar att publiceras. Även en del ST-arbeten. Det internationella temat
fortsätter under 2014. Inför valet kommer eventuellt några politiker att tillfrågas för att se vad
de tycker om för kirurgin viktiga frågeställningar. Ska vi ha fler artiklar av intervjukaraktär?
Ska tidningen kunna läsas på läsplatta? Redaktionskommittén ska undersöka möjligheten.
Ska artiklarna indexeras i Pub Med?
Tidningen skickas ut till alla medlemmarna, alla sjukhusdirektörer samt till styrelserna i de
andra nordiska kirurgföreningarna.
§ 4 Kirurgiska Kvalitetsregister
Pia presenterade föreningens arbete med kvalitetsregister. I maj 2013 var det möte i
Stockholm om Kvalitetsregister. 14 mars i år är ett nytt möte inplanerat. Många upplever att
registreringen tar mycket tid. Det är därför viktigt att data återkopplas i rimlig tid. Vem gör
vad? Vem ska mata in alla data? Vi ska försöka samordna de olika registerhållarna på ett
bättre sätt. Det måste finnas tid och resurser för att fylla i registerdata. Detta bör vara en
uppgift som vi kirurger ska kunna lägga på andra personalkategorier så länge inte data kan
importeras direkt från journalsystemen. Standardiserade journalmallar är ett exempel som
underlättar registrering.
§ 5 Utbildningskommittén
Under 2014 kommer ett KUB-utskott att skapas. Utskotten kommer att ligga under
utbildningskommittén och ska få till uppgift att organisera och utveckla KUB-konceptet.

Stödet till de nationella fakulteterna behöver förbättras. Tydligare regler behövs för ekonomin
rörande kurserna, bland annat ersättningssystemen för kurserna är otydliga.
Utbildningskommittén kommer med ett förslag på nya regler. Två nya kurser håller på att
skapas, akut kirurgi tillsammans med urologer, kärlkirurger och plastikkirurger och basal
endoskopi tillsammans med gastroenterologer.
Peter Elbe och Björn Frisk har tillsammans med två representanter från KIRUB deltagit i
Socialstyrelsen KUST projekt (KUrser under ST). Förslag till kursämnesbeskrivningar har
tagits fram. Förslaget kommer att skickas ut på remiss under året.
Bakjourskolans måldokument håller på att revideras. Utbildningskommittén presenterar ett
förslag till styrelsen när arbetet är slutfört.
LIPUS håller på att ta fram en ny modell för SPUR inspektioner. Tanken är att flera
specialiteter och till och med landsting ska kunna saminspekteras. Kliniker som har andra
specialiteter än kirurgi i ska alltså kunna inspektera alla specialiteter samtidigt.
Utbildningskommittén fortsätter att arbeta med den nya specialistindelningen och den
gemensamma kunskapsbasen ”common trunc”.
Kommittén arbetar med att stärka studierektorsnätverket. Samtliga klinker kommer att
kontaktas så att vi får en komplett lista på landets studierektorer.
Jessica Frisk har från årsskiftet tagit över Peters plats i Läkarförbundets fortbildningsnätverk.
Nätverket arbetar bland annat med att ta fram en form av fortbildningsinspektioner som för
närvarande går under arbetsnamnet ”Fortbildning i dialog”.
§ 6 Internationellt arbete
Malin presenterade sin syn på det internationella arbetet. Internationellt förekommer ett antal
ackrediteringar för subspecialister. Malin och Peter kommer att åka på UEMS mötet i Rom
4-5 april.
UEMS mötet i Stockholm kommer att vara 19-10 september 2014 med ett symposium
19 september. Mötet med verksamhetschefer, professor och studierektorer är den
17 september och mötet med delföreningarna den 18 september. Malin, Peter, Lars och
Robert arbetar vidare med programmet för UEMS mötet. Beslut togs om att delegaternas
medföljande fruar/män får stå för sina egna kostnader. Middag i Stadshuskällaren är bokad
på kvällen den 19 september.
§ 7 Kirurgveckan
Robert presenterade programmet för Kirurgveckan i Karlstad.
§ 8 Ekonomi
Staffan presenterade föreningens ekonomi.
Per Nellgård, skattmästare från SFAI, presenterade hur SFAI skapade bolaget SFAI
Verksamheter AB och hur SFAI använder bolaget.
Beslut togs att Svensk Kirurgisk Förening skapar ett bolag med början av andra halvåret
2014.
§ 9 Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening
Beslut: Firmatecknare utgörs av ordförande Agneta Montgomery och skattmästare Staffan
Gröndal var för sig. Organisationsnummer 826001-3613.
§ 10 Revidering av stadgarna
Styrelsen gick igenom stadgarna och fann att det kan finnas behov av en revidering. Bärbel
fick i uppdrag att lämna ett förlag på revidering.
§ 11 IT-gruppen
Bärbel vill ha regelbunden information om vad som ska läggas ut på hemsidan. Bärbel samlar
in information från övriga styrelsen varannan vecka för att hålla hemsidan uppdaterad. Vi

beslutade att anlita en konsult för att se över hur arbetet med hemsidan kan förbättras. Oskar
kommer också att ingå i IT-gruppen framöver.
§ 12 Kommittén för klinisk för klinisk forskning
Yücel presenterade arbetet i kommitténs arbete. Förberedelserna för forskningens år 2015 har
börjat.
§ 13 Nya medlemmar
Beslut att invälja: Gustav Brandström, Konstantinos Tsimogiannis, Anna Nilsson, Agnes
Jonsson och Lucia Amorim Braz.
§ 14 Övriga frågor
Styrelsen beslutade att utse en mediaansvarig i föreningen.
§ 15 Kommande möten
17 februari kl 16.30 – telefonmöte
7 april kl 16.30 – telefonmöte
16 maj fm – styrelsemöte Svenska Läkaresällskapet
9 juni 16.30 – telefonmöte
17 augusti – styrelsemöte Karlstad
§ 16 Mötet avslutas

Peter Elbe
utbildningssekreterare

Agneta Montgomery
Ordförande

