Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
2018-05-14
E-möte via plattformen Zoom

Närvarande: Claes Jönsson, Per-Anders Larsson, Lars Enochsson, Peter Elbe, Anna Leifler,
Sara Regnér, Magnus Kjellman, Anette Persson, Layla Mirzaei och Barbara Dürr
Förhinder:

Malin Sund

§ 69
Mötets öppnande
Ordföranden Claes Jönsson öppnar mötet.
§ 70
Föregående mötesprotokoll
Justeras med mindre synpunkter.
§ 71
Ekonomi
Skattmästare Per-Anders Larsson berättade att bokslutet är klart. Kirurgveckan i Jönköping 2017
gick ihop ekonomiskt med ett visst överskott som på sedvanligt sätt fördelas till de deltagande
delföreningarna enligt den förutbestämda fördelningsnyckeln. Kirurgveckan såväl som ATLS ligger i
Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB. Kostnaden för British Journal of Surgery ska ligga kvar i
föreningen.
Det har inkommit en motion från SVESEK till föreningens årsmöte om reduktion av pensionerade
kirurgers deltagaravgift till Kirurgveckan. Detta yrkande diskuterades men då pensionärer redan har en
reducerad avgift och SVESEK får ut 50 000 kr som ersättning för sina insatser och kostnader under
Kirurgveckan så beslutade styrelsen att föreslå årsmötet avslå motionen.
§ 72
Programkommittén
Vetenskapliga sekreteraren redogjorde för hur arbetet med Kirurgveckan i Helsingborg fortskrider. Det
har totalt inkommit 282 abstrakt, vilket är något fler än till Kirurgveckan 2017. Av dessa är det 184 som
accepterats som muntliga presentationer. Reviewprocessen från respektive delföreningar är klar och
hemsidan uppdateras kontinuerligt.
§ 73
Utbildningskommittén
Utbildningssekreteraren redogjorde för att det inkommit en förfrågan från SFÖAK om de kunde ha
SKFs logga för sin fortbildningskurs. Det beslutades att som ett engångsbeslut tillåta detta på grund av
tidigare otydlighet i kommunikationen. I fortsättningen önskar utbildningskommittén att det i förväg
inkommer noggrann information om kursinnehåll för att kunna ta ställning till om SKF kan stödja
fortbildningskurser då SKF är noga med att vi har ett ansvar för att garantera kvaliteten i de kurser vi
stödjer med vår logga.

Vidare berättade Peter och Layla om de kommande KIRUB-dagarna i Örebro med temat ”Framtidens
Kirurgi. Dåtid, Nutid, Framtid.”. Bland inbjudna föredragshållare i det omfattande programmet noteras
Anna Nergård med programpunkten ”Hur ska sjukvården organiseras”, ”Sjukvårdens utveckling –
Läkarnas roll” med Heidi Stensmyren samt ”Sjukvårdens utveckling – Kirurgens roll” med Claes
Jönsson.
§ 74
Internationell sekreterare
Malin Sund berättade att Chih-Han Kung, Skellefteå lasarett samt Ebba Kihlstedt, Vrinnevisjukhuset
Norrköping är anmälda till att deltaga i UEMS-skrivningen. De skall vara med på såväl de teoretiska
som praktiska momenten och skall sedan rapportera för styrelsen om sina erfarenheter. Styrelsen
bekostar resa och uppehälle för detta prov.
§ 75
IT-ansvarig/hemsidan
Layla Mirzaei visade SKFs nya hemsida som i nuläget föreligger i Beta-version. Styrelsens bedömning är
att den ser bra och mer modern ut och beslutade att den kan läggas ut på hemsidan.
§ 76
Kommittén för kirurgisk forskning
Sara Regnér berättade att då det endast inkommit ett fåtal ST-arbeten för bedömning att man sannolikt
kommer att förlänga tiden för inlämning av dessa till 31/5. Däremot vad gäller avhandlingar inlämnade
för bedömning så har det inkommit många som tävlar om priset för bästa avhandling på Kirurgveckan.
Det betonades dock att man måste vara medlem i SKF för att komma ifråga för att erhålla pris.
Sara meddelade vidare att Lisa Rydén blir chef för Regionalt Cancercentrum Syd. Styrelsen upplever att
det är bra att en erfaren kirurg får denna post. Däremot uppstår förstås frågan om Lisa kan fortsätta
vara ordförande i KKF pga risk för intressekonflikt. Rent stadgemässigt föreligger det dock inga hinder.
Frågan får diskuteras inom KKF.
§ 77
Svensk Kirurgi
Det är utskickat en enkät via Survey Monkey där bl.a. en av frågorna var om medlemmarna vill ha kvar
BJS i pappersform. BJS själva önskar att bli rent elektroniska. Anna kommer att rapportera utfallet av
enkäten vid nästa styrelsemöte.
Annika Sjövall, Karolinska Universitetssjukhuset samt Magnus Fröstorp, Västerviks sjukhus har skrivit
var sin artikel i Svensk Kirurgi om Nivåstrukturering. Vidare planerar styrelsen att skriva en gemensam
ledare i Svensk Kirurgi kring den nu intensiva debatten i efterdyningarna till reportaget i Dokument
Inifrån om utredningen ”Träning ger färdighet”.
§ 78
Länskirurgi
Debatt i styrelsen angående hur de individuella medlemmarna i styrelsen ser på den aktuella debatten
om nivåstrukturering i förhållande till akutsjukvården regionalt.
Claes uttryckte stor tveksamhet till att den kirurgiska specialiteten är så dåligt representerad i många av
de nationella programråden som skapats då dessa i framtiden kommer att ha stort inflytande i frågor
som rör nivåstrukturering. SKF har via Claes framfört till ansvariga på SKL att vi finns till hands och
att vi kan dessa frågor. Det beslutades vidare att ett statement till hemsidan skulle författas som skall
återspegla SKF´s inställning till utredningen ”Träning ger färdighet” där just vikten av att
akutsjukvården först måste utredas innan ytterligare förändringar sker skall betonas.
§ 79
Övriga frågor
• SLS
Styrelsen fastslår att vi är fortsatt negativa till tvångsanslutning till SLS.
• GDPR
Den nya lagen förtydligar vikten av att samordna kanslierna så att en gemensam datapolicy erhålls.
GDPR innebär bland annat att man måste radera medlemmar ur registret när de inte längre är med i

SKF samt ha en fullständig transparens så att medlemmar vid efterfrågan kan få reda på vad som
står om dom. Vi har i detalj informerat om GDPR på hemsidan och i tidningen.
• Kansliet
Processen med en samordning av kansliet fortgår och det föreligger i nuläget två offerter från
bemanningsfirmor att ta ställning till. Med största sannolikhet så kommer en ny kanslist från
bemanningsfirma att börja till hösten på heltid. Vidare kommer Moodle att användas som
kursplaneringssystem och med fördelen att det kan kopplas till det befintliga ekonomisystemet
Visma.
• GallRiks styrgrupp
Rikard Henricsson, Capio S:t Görans Sjukhus samt Anna Eriksson, Sunderby Sjukhus invaldes av
styrelsen till att bli suppleanter i GallRiks styrgrupp för SKF´s räkning. Vidare beslutades att Lars
borde ta kontakt med SFAT för att efterhöra deras syn på att bli med i GallRiks styrgrupp.
§ 80
Remisser
• Biobanker
Sara besvarar remissen tillsammans med Kommittén för kirurgisk forskning
• Bröst- och kärlimplantat
Skickas till delföreningarna för synpunkter
§ 81
Medlemmar
Fem nya medlemmar invaldes samt vidare ett återinträde.
§ 82
Kommande möten
27 juni kl 18.00, E-möte
19 augusti kl 11.00, Elite Hotel Mollberg, Helsingborg
6 september kl 18.00, E-möte
4 oktober kl 18.00, E-möte
5 november kl 18.00, E-möte
6–7 december?
§ 83

Mötets avslutande

Vid tangentbordet

Lars Enochsson
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

