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Närvarande:

Claes Jönsson, Lars Enochsson, Peter Elbe, Sara Regnér, Layla Mirzaei, Malin
Sund, Anna Leifler, Anette Persson, Magnus Kjellman, Per Anders Larsson och
Barbara Dürr

§ 18
Mötets öppnande
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat.
§ 19
Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes efter mindre justeringar.
§ 20
Ekonomi
Nytillträdde skattmästaren Per-Anders Larsson redogjorde för aktuellt ekonomiskt läge.
Per-Anders tydliggjorde vidare ansvarsförhållandena vad gäller Kirurgveckan dvs att det är den
lokala programkommittén tillsammans med Akademikonferens som är ansvariga för budgeten
vad gäller Kirurgveckan men att SKF AB finns med som garant. Beslutas av styrelsen att
resultatredovisningen från Kirurgveckorna ska vara offentlig för arrangörer och medlemmar.
§ 21
Programkommittén
Lars redogjorde för arbetet med Kirurgveckan i Helsingborg som fortlöper enligt plan. Den
första mars så kommer hemsidan att öppna för abstractinlämning. Den 31/3 så avslutas
abstractinlämningen och review-processen startar.
Lars redogjorde vidare för det möte som var den 19/1 där alla vetenskapliga sekreterarna
samlades i Helsingborg och inspekterade lokalerna samt diskuterade programmet. Det föreligger
nu en färdig plan vad gäller fördelningen av programslottar mellan de olika delföreningarna. Lars
bedömer att det finns goda förutsättningar för en bra Kirurgvecka då lokalerna är rymliga samt
ligger på promenadavstånd från stadskärnan. Vidare har Helsingborg i sin budget satsat mycket
på att tekniken skall fungera.
Det har kommit in två förslag till SOTA-föreläsningar:
1. Peri-operative risk stratification-with focus on the obese patient – Mike Grocott,
Southamptom – SFKRK
2. Utredning av binjureincidentalom – Andreas Muth – SFEK
SKFs styrelse stödjer dessa förslag. Lars kommer att meddela de vetenskapliga sekreterarna detta.

Vidare tydliggjordes att när det gäller det tidigare beslutet att de thyroideaopererande öronläkarna
som önskade vara med SFEK även måste vara med i SKF då grundinställningen är att man skall
vara med i SKF om man är med i en delförening.
Claes tog vidare upp detta med den förfrågan som finns från Svensk Förening för Anestesi och
Intensivvård (SVAI) att arrangera en gemensam Kirurgvecka. Styrelsen är i grunden positiv till ett
samarbete. Det beslutades att Claes, Per-Anders och Lars skulle deltaga från SKFs sida i
samband med ett möte med SFAI för att diskutera förutsättningarna för ett samarbete kring
Kirurgveckan i Göteborg. En doodle kommer att skickas ut av Claes. Denna punkt kommer även
att diskuteras i samband med mötet med delföreningarna den 22/3.
En diskussion kring möjliga teman för SKFs plenarföreläsning diskuterades även.
§ 22
Utbildningskommittén
Peter Elbe redogjorde för arbetet med uppdatering av Utbildningsboken som skall vara klart
15/6. Under hösten kommer sedan boken skrivas för att vara klar i november 2018. Vidare har
utbildningskommittén ett samarbete med Läkarförbundet som erbjudit en översättning av
målbeskrivningen till engelska till en modest kostnad av 3000-3500 SEK. SKF styrelse godkände
denna utgift.
Peter redogjorde för bakgrunden vad gäller tillkomsten av KUB-kurser i SKFs regi som startade
2008 för att möta den stora efterfrågan på kursplatser som Socialstyrelsen då inte hade möjlighet
att tillmötesgå. Tanken var att kurserna skulle ha en likartad utformning varhelst i landet som
kurserna gavs. KUB-kurserna är nu en omfattande verksamhet med 1400-1500 kursplatser som
SKF administrerar och har nu nått en nivå där man i Utbildningskommittén upplever att det
krävs en samordning av administration och ekonomi för att ytterligare förbättra kvaliteten såväl
som den ekonomiska styrningen, v.g. se under Ekonomi ovan. Olika administrativa lösningar
diskuterades som t.ex. att fakulteten som finns för att skapa kurserna borde ligga under olika
delföreningar samt att varje fakultet skulle kunna ha ett eget konto. Frågan diskuterades och skall
följas upp på kommande styrelsemöte. Peter önskar att denna punkt blir löst under hans
innevarande mandatperiod så att den är löst inför det att den nye utbildningssekreteraren börjar
2019.
Vidare togs detta med att det i nuläget inte finns någon ansvarig för bakjourskurserna i
utbildningskommittén. Beslut togs att kontakta såväl Louis Riddez som Bärbel Jung för att
efterhöra intresse.
Departementspromemorian Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56 diskuterades. SKFs styrelse ser
positivt på behovet av att anpassa den svenska läkarutbildningen till den europeiska. Samtidigt
finns en oro för att inte kirurgi ingår som ett obligatoriskt moment då många läkare som t.ex.
allmänläkare ofta möter patienter med kirurgiska sjukdomar i sin yrkesutövning. Vidare anser
SKF att, i likhet med andra europeiska länder, lärosäten bör involveras i examination,
målbeskrivningar och kvalitetssäkring. Det kan annars finnas en risk att godkänd bedömning av
specialisttjänstgöring kan variera mellan olika enheter och styras av lokala behov om
arbetsgivaren skall godkänna specialisttjänstgöringen. Peter, Sara och Malin svarade på denna
remiss där man vidare uttrycker en oro för att läkarstudenters möjlighet till vikariat efter termin 9
skall tagas bort då detta har varit ett sätt för studenter att fördjupa sina kunskaper och gett
möjlighet att skapa sig en yrkesidentitet som läkare.
§ 23
Internationell sekreterare
Malin Sund informerade om att två specialistläkare, en nybliven och en mer erfaren ska göra
UEMS-skrivningen för att försöka erhålla kompetensbevis. SKF bekostar resa och uppehälle mot
att de kommer att avrapportera sina upplevelser av hur de upplevde provet. Det finns ett alltmer
ökat intresse av att erhålla ett internationellt kompetensbevis. Såväl SKFs styrelse som
läkarförbundet är positiva till denna utveckling.

Till BJS-föreläsning på Kirurgveckan i Helsingborg har utsetts Peter Angelos som skall föreläsa
om etik för kirurger.
§ 24
IT-ansvarig/hemsidan
Layla arbetar vidare med hemsidan och visade den nya hemsidan som är under uppbyggnad med
hjälp av Mikael Björk och som layoutmässigt ser lovande ut. Mikael har vidare föreslagit att man
skulle kunna använda Moodle som en möjlig plattform för kursadministration och då såväl Sara,
Malin som Lars har goda erfarenheter av Moodle på respektive universitet så beslutades att vi
skall använda detta system. Systemet är gratis men den kostnad som tillkommer är att få in och
sätta upp våra kurser i systemet samt support. Layla presenterade tre offerter med olika
kostnadsbild för detta.
Vidare presenterade Layla videokonferens programvaran Zoom som ett alternativ att pröva och
utvärdera. Tanken är att försöka ersätta kommande telefonmöten med videokonferenser vilket
ger möjligheter till en större närvarokänsla. Lars redogjorde för sina positiva erfarenheter av
programvaran i samband med en konferens tidigare i år. Det beslutades att pröva Zoom en
månad för att utvärdera den.
Peter tog vidare upp frågan om det kunde vara en idé att se över befintliga namnskydd och vilka
ytterligare verksamheter som eventuellt behöver namnskyddas. Något beslut togs dock ej.
§ 25
Kommittén för kirurgisk forskning
Sara Regnér berättade att kommande Kirurgvecka i Helsingborg så har KKF planerat att
samarrangera ett symposium med SFAT för att försöka öka forskningsintresset inom akutkirurgi.
Tanken hos KKF är även att vad gäller framtida Kirurgveckor sträva efter samarrangemang med
delföreningarna för att på detta sätt stimulera forskningsintresset och nå ut till en bredare publik.
När det gäller inbjudna föreläsare så står delföreningarna för 50 % och KKF genom SKF för
50 % av kostnaderna.
Hemsidan skall uppdateras vad gäller forskningspriserna. När det gäller stora forskarpriset så
kommer nu även en mindre summa, 10.000 kr att tillfalla de som blir nominerade och de
nominerade förväntas då även vara med vid prisutdelningen på onsdag. Det beslutades vidare
att Forskarmiddagen kommer att vara på torsdag kväll.
Sara påminde även om att alla bör uppmana ST-läkare att skicka in sina ST-arbeten för att de
skall kunna deltaga i tävlingen om bästa ST-arbete som belönas med pris på Kirurgveckan. Det
finns två klasser: Universitets- resp. Ej Universitetsanställd. Det finns även ett pris för bästa
avhandling som tidigare.
Inför Faculty Club-mötet i mars så kommer KKF även att förse Barbara med en lista över
samtliga professorer som skall kallas.
Sara initierade även en diskussion kring kursen i Medicinsk Vetenskap som man planerar att
samarrangera med Svensk Ortopedisk Förening.
§ 26
Svensk Kirurgi
Anna visade första numret av tidningen Svensk Kirurgi som nu är under tryckning. Temat är
akutkirurgi.
SKF är vidare alltmer aktivt i sociala medier och har redan ett Facebookkonto och ett
Twitterkonto. Nu kommer även ett Instagramkonto att lanseras.

§ 27
Kvalitetsregister
Detta år så kommer det inte att finnas någon punkt om kvalitetsregister på Kirurgveckan då det
på senaste Kirurgveckan i Jönköping fanns en omfattande session kring detta. SKFs styrelse
under Magnus Kjellman håller dock en fortlöpande aktiv kontroll kring detta viktiga område.
§ 28
Faculty Club
En genomgång av programmet till Faculty Club gjordes och programmet godkändes med mindre
justeringar. Barbara kommer att skicka ut det i början av vecka 7.
§ 29
ATLS
Martin Sundelöf och Sofi Sarin fortsätter sitt arbete att som nytillträdd nationell kursledning för
ATLS få en överblick över verksamheten.
§ 30
Övriga frågor
Kansliet
En samordning av kansliet eftersträvas och detaljer kring detta arbete är angivna ovan.
SLS
En diskussion om förslaget från Svenska Läkaresällskapet (SLS) att medlemskap i SKF även med
automatik skulle innebära en tvångsanslutning till SLS. Detta förslag ogillas av SKFs styrelse och
skulle dessutom kräva en stadgeändring vilket skulle kräva två årsmötesbeslut. SKFs styrelse kan
dock tänka sig att när det är dags för utskick om betalning av medlemsavgiften till SKF även
skicka med information skapad av SLS och att det på inbetalningskortet även finns möjlighet att
som frivilligt val kryssa i om man vill vara med i SLS till ett rabatterat pris. Styrelsen för SKF är
dock helt emot en tvångsanslutning.
Det beslutades att SKFs styrelse till nästa nummer av Svensk Kirurgi skriva en debattartikel
kring ovanstående med möjlighet till replik från SLS.
Svenskt Kirurgiskt Råd
Svenskt kirurgiskt råd har möte den 19-20 april. Diskussion kring frågor att ta upp som t.ex. detta
med förslaget från SLS om tvångsanslutning. Positiva exempel på punkter där Svenskt Kirurgiskt
Råd har haft en betydande roll är detta med diskussionen kring preparatlab som ju blev en
mycket uppskattad session på föregående Kirurgvecka. Det diskuterades om det inte kunde bli en
återrapportering på kommande Kirurgvecka hur det har gått med dessa planer.
Nätverket för länskirurgi
Det konstaterades att detta nätverk är en grupp arbetsgivare och därför inte kan bli en
delförening. Då det är viktigt att bevaka länskirurgin så beslutades att utse Anette Persson från
styrelsen till att bevaka länskirurgin. Vidare väcktes frågan om att eventuellt ändra stadgarna så att
det i likhet med programkommittén, utbildningskommittén osv även länskirurgin kunde bli en
fast punkt att ta upp på styrelsemötena.
§ 31
Remisser
Remiss angående etikprövning
Svar skall vara inskickat senast 2017-04-06. Det uppdrogs åt Sara och Malin att besvara remissen
samt att även bereda frågan i KKF och professorsgruppen.
§ 32
Nya medlemmar
Sju nya medlemmar valdes in i SKF.

§ 33
Kommande möten
2018-03-08
Telefonmöte
2018-03-22-23
Faculty Club
2018-04-18
Telefonmöte
2018-05-14
Telefonmöte
2018-06-14
Styrelsemöte (?)
2018-06-27
Telefonmöte
2018-08-08
Telefonmöte
2018-08-19
Styrelsemöte
2018-09-06
Telefonmöte
2018-10-04
Telefonmöte
2018-11-05
Telefonmöte
2018-12-06-07
Styrelsemöte

18:00
10:00
18:00
18:00
18:00
18:00
11:00
18:00
18:00
18:00
10:00

§ 34
Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Vid tangentbordet

Lars Enochsson
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

