Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
Lovik, Lidingö/Stockholm
9–10 februari 2017

Närvarande:

§ 17

Claes Jönsson, Anders Hyltander, Lars Enochsson, Peter Elbe, Malin Sund, Jakob
Hedberg, Magnus Kjellman, Sara Regnér, Anette Persson, Layla Mirzaei och
Barbara Dürr

Mötets öppnande

§ 18
Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes efter mindre justeringar.
§ 19
Ekonomi
Skattmästaren presenterade ekonomin. Kirurgveckan diskuterades.
Beslut: Föreningen fortsätter att gå in med pengar till stora forskarpriset. Prisnivån ska fortsatt ligga
på 250 000 kr. Bortfallet från sponsorer ska kompenseras med utfallet från Kirurgveckan.
§ 20
Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening
Beslut: Firmatecknare utgörs av ordförande Claes-Olof Jönsson och skattmästare Anders Hyltander
var för sig. Organisationsnummer 826001-3613.
§ 21
Programkommittén
Lars rapporterade från programkommitténs möte i Jönköping. Preliminära schemat för Kirurgveckan förevisades. Lars har träffat AppInMed och gått igenom appen för Kirurgveckan 2017.
Beslut: Pia Näsvall väljs in i lilla programkommittén i egenskap av general för den kommande
Kirurgveckan i Luleå.
§ 22
Utbildningskommittén
SPUR
Peter rapporterade om SPUR-inspektionen i region Örebro,
IT-stöd för KUB
En programvarulevarantör presenterade hur ett IT-stöd för KUB-verksamheten skulle kunna skapas.
KIRUB
KIRUB håller på att förbereda KIRUB-dagarna 11-13 maj i Norrköping. Förberedelse pågår också
inför kirurgveckan.

§ 23
Internationell sekreterare.
BJS-föreläsare förslagna och kontakt håller på att tas.
Malin har i egenskap av sekreterare i UEMS Section of Surgery fått uppdraget att kartlägga
arbetssituationen för kvinnliga kirurger i Europa.
§ 24
IT-ansvarig/hemsidan
Beslut: Layla utses till ny IT-ansvarig i föreningen.
§ 25
Kommittén för kirurgisk forskning.
• Två regler har justerats:
1. Regler för utbetalning av Stora forskarpriset.
2. Regler för hur pristagare till Stora Forskarpriset utses. Samma regler kommer att gälla
för Ihre priset.
• En enkät har skickats ut. Kommer att presenteras vid mötet med Vch/prof/studierektorer.
• SKF kommer att erbjuda ST-läkarna att granska och ge feedback på deras vetenskapliga arbeten.
Diplom kommer att tilldelas godkända arbeten. Arbetena kommer att granskas via respektive
regions professorskollegium. KKF arbetar vidare med frågan.
§ 26
Svensk Kirurgi
Nytt tema: Länskirurgins år.
Under året kommer ledarskribenterna att rotera bland medlemmarna i styrelsen.
§ 27
Kvalitetsregister
Magnus redogjorde för arbetet inom projektgruppen för kvalitetsregister. Magnus ansvar för
kvalitetsregistersymposiet under kirurger.
§ 28
ATLS
Barbara kommer att hjälpa ATLS med faktureringsprogram. Linda Lundgren ringer in till
styrelsemötet och rapporterar. Några ATLS-kurserna har ställts in på grund av instruktörsbrist. En
extra instruktörskurs har satts in under året.
§ 29
Övriga frågor
• Preparatträning. Symposium planeras på utbildningskommitténs slot under Kirurgveckan.
Magnus, Peter och Sara jobbar vidare med programmet.
• ”Rikssjukvården försvinner.” SKF erbjuder sig att vid behov hjälpa till med det kommande
arbetet.
• SBU, riktlinjer kring gallstenssjukdom. SBU ska fortsätta arbetet genom att titta på
choledochussten. Det finns ett behov att skriva nationella riktlinjer.
• Sjuksköterskebristen på kirurgiska vårdavdelningar och på operation diskuterades. Frågan
kommer bland annat att tas upp under mötet med verksamhetscheferna/
professorerna/studierektorerna den 31 mars. Frågan kommer också att tas upp i Kirurgrådet.
• Programmen för mötena med delföreningarna 30 mars och med verksamhetscheferna/
professorerna/studierektorerna 31 mars diskuterades. Claes, Lars och Peter arbetar vidare.
§ 30
Remisser och enkäter
Socialstyrelsens enkät om specialitetsföreningarnas kursverksamhet. Peter har svarat.
§ 31
Nya medlemmar.
Åtta medlemsansökningar har inkommit. Beslut: Alla godkändes.
§ 32
Kommande möten
• 23–24 mars, Kirurgrådet, Stockholm (Sara och Magnus deltar)
• 30 mars kl 9–12, styrelsemöte Faculty Club Karolinska Universitetssjukhuset Solna

•
•
•
•
•

3 april, Läkarförbundets repskap (Peter deltar)
25 april kl 18–19, telefonmöte
8 juni kl 10–16, möte Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB, Stockholm
27 juni kl 18–19, telefonmöte
20 augusti prel kl 14, styrelsemöte 20/8 i Jönköping

§ 33

Mötet avslutades

Vid pennan,

Peter Elbe
Utbildningssekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

