
Styrelsemö te 
Svensk Barnkirurgisk Fö rening  
210916 kl 13-16 via Zööm 

Närvarande: LH, JD, AS, JN, CMB samt AG 

Lämnat förhinder: MB och EO 

 

1. Mötets öppnande 

LH öppnade mötet. Speciell tanke till MB 

 

2. Dagordning:  

a. Anmälan av övriga frågor 

Går MP-4 filerna från Kirurgveckan att lägga ut på SBKF´s hemsida? 

b. Godkännande av dagordning 

Godkändes 

 

3. Klinikerna runt – status? 

Lund: Många nya ssk, flaskhals på op. 

Sthlm: Brist på op-ssk. Flaskhals på vårdavdelning där det finns personal-luckor. 

Uppsala: Flytt av neo samt vårdavdelning med platsproblem. Problem på 

anestesibemanningen i stort på sjukhuset vilket till viss del kan påverka barnverksamheten. 

Göteborg: Man lägger medel för att ”korta köerna” på att behålla befintlig personal. 

Opererar för fullt. 

 

4. Föregående protokoll (årsmöte, konstituerande styrelsemöte, ny version av stadgar) 

Åsikter på tidigare protokoll skall skickas till JD innan midnatt idag 16/9 sedan läggs 

protokollen till handlingarna. 

 

5. Reflektioner efter årsmötet 2021 

a. Pros and cons 

Pros: 

Mycket proffsigt genomfört tekniskt. Bra feedback generellt från kollegor. I stort 

bättre deltagande på vårt program om man bara tittar på antalet inloggade. Fort och 

smidigt med förinspelade abstracts vilket ger mer tid till diskussion. 

Cons: 

Sämre diskussioner på detta sätt. Onödigt stora lokaler. Avsaknaden av fysiska möten 

är kännbar. Tråkigt att avbryta diskussioner med den begränsade tiden. 

b. Barnkirurgers deltagande vid onsdags-banketten 



Diskuterades om vilka för och nackdelar som finns med olika alternativ. Planerades 

att vi styrelsen inventerar åsikter från medlemmarna. Inventeringen skall vara 

muntlig och genomförd till nästa styrelsemöte. 

Frågor att inventera: 

- Skall styrelsen arbeta för att byta dag till torsdagen för att kunna vara med på 

banketten på onsdagen? 

- Skall styrelsen verka för att slå ihop medlemsmiddagen med banketten? 

- Skall styrelsen flytta medlemsmiddagen till tisdag eller torsdagen. 

c. Blir det någon intäkt?  

Inget besked än. I förhandsprognosen fanns det indikationer på att Kirurgveckan 

sannolikt skulle uppnå ekonomisk balans. 

 

6. Arbetsordning 2021-2022 

Dels finns årshjulet som skapades under 2020 att utgå ifrån. LH skall uppdatera detta till 

nästa styrelsemöte. 

 

7. Rapport: NHV vård 

LH gick igenom Socialstyrelsens arbetssätt kring NHV-vården. 

Lund och Stockholm skall ha NHV-möte kring den redan centraliserade barnkirurgin. Finns 

många felkällor i hur SoS dokumenterar data. 

 

8. Rapport: Kvalitetsregister: SWEAP, SNQ, SPOR 

SWEAP:  Inget nytt att rapportera 

SNQ:  Finns indikationer på att det finns problem att lägga in variabler för NEC. 

Behövs en del kompletteringar. 

SPOR:   Inget nytt 

 

9. Rapport: Vårdprogram 

a. Översikt 

EO meddelar via LH att det inte finns något nytt att rapportera. 

b. Retentio testis 

JN rapporterade att arbetet med den tidigare översiktsartikeln till Svensk Kirurgi har 

återupptagits. JN och AS arbetar på denna.  

c. Uppdatering utav ”Riktlinjer för remittering till barnkirurgiskt centra”? 

Samtliga styrelsemedlemmar får i uppdrag att diskutera dokumentet och dess 

innehåll på hemklinikerna. EO och AG skall sedan förbereda så att frågan dryftas på 

det fysiska styrelsemötet i december. 

 

10. Rapport: Ekonomi 

a. Firmateckning. 

AG har ännu inte fått det justerade protokollet i sin hand varför hon än inte har varit 

på banken.  

b. Bankavgifter.  

AG undersöker detta i samband med att hon får firmateckningen klar. 

c. Fakturor från styrelsemiddag och medlemsmiddag 



Fakturan från medlemsmiddagen har inkommit till AG först igår fast sista 

betalningsdag var 5/9. LH ser till att betala denna idag. Fakturan från 

styrelsemiddagen har ännu inte kommit, LH skall kontakta restaurangen.  

d. Medlemsavgift UEMS 

Ännu inte inkommit 

e. Hantering av SLS-medlemsavgiften 

LH har undersökt med SKF´s kansli kring hur de har löst frågan med olikheter i 

medlemsregistret. JD skall undersöka detta i samband med att han går igenom 

medlemsregistren. Viktigt att det i samtliga register framgår om man är pensionär. 

 

11. Rapport: Utbildning  

a. Studierektornätverket 

Har haft möte för att diskutera utbildningsboken. Börjar bli dags för revision vid 

tanke på införande av BT. I synnerhet diskussion om randningens omfattning. 

Man har försökt att samordna lokala ST-utbildningar nationellt.  

EPSITE tentamen har diskuterats och att man ska gå igenom svaren i ett nationellt 

ST-möte online. Detta då man som enskild provskrivare enbart får reda på sin %-sats 

av rätta svar, inte vilka som man svarat fel på. Tanken med EPSITE är att det ska bli 

enklare att ta den europeiska tentamen. 

Varit en del problem med några ST-läkare i Göteborg som hamnat i kläm då de inte 

hunnit få tillräckligt mycket NHV-vård lokalt. 

Diskussion sker kring revision av innehållet i de nationella ST-dagarna. Finns viss 

missmatch relaterat till den kliniska nyttan.  Exempelvis ges idag lika mycket 

undervisning om lymfatiska-/kärlmissbildningar som i urologi.  

b. Fortbildning. Nordiskt samarbete 

Zoom-möte i veckan som varit. Man har diskuterat att planera möte to-fr v10 i Oslo 

med möjlighet till uppkoppling. Detta datum är dock preliminärt. Målgruppen är 

färdiga specialister.  

Inom urologin har en liknande verksamhet funnits i många år inom NBUF. Nästa 

NBUF-möte skall vara virtuellt den 12/11 (anordnas av Oslo). AS skall undersöka om 

det kommer finnas en ”öppen länk”. 

c. Bakjoursskola? 

Fundering kring om bakjoursskolan kan kombineras med det nordiska samarbetet.  

d. UEMS.  

Relativt litet UEMS-möte i samband med EUPSA.  

e. Europeiska examina 

Skriftliga delen av europeiska tentamen anordnas i samband med EUPSA 2022 (Tel-

Aviv v26) vilket var den första som anordnats sedan början av 2020. Inga orter har 

utannonserats som skall hålla en muntliga examen. 

Inom barnurologi sker alltid motsvarande examina i Belgien/Löwen. 

f. SPUR-inspektör 

Stockholm och Uppsala har ansökt om att SPUR-inspekterats. Saknas dock formell 

SPUR-inspektör i barnkirurgi. Tidigare ordförande CG har anmält intresse om att 

nomineras för detta uppdrag. En enig styrelse valde att nominera CG till SPUR-

inspektör för barnkirurgi. 



g. Ny ansökningsprocess för UEMS-representant 

Förra gången som detta var aktuellt 2019 lade styrelsen ut en annons på hemsidan 

och därefter röstade styrelsen med sluten votering. Styrelsen kom fram till att förfara 

på samma sätt i år. CMB fick i uppdrag att ordna underlag som skall läggas ut på 

hemsidan. 

 

 

12. Administration hemsidan. Fia deltar via länk.  

FM deltog på länk och visade vad hon gör för arbete och funktioner i systemet som vi som 

styrelsemedlemmar kan ha användning av. FM erbjöd sig att fortsätta utföra arbetet som 

tidigare mot samma ersättning. 

Styrelsen tog därefter en diskussion där den var helt enig om att forsätta anlita FMs tjänster. 

 

13. GDPR och SLS integritetspolicy 

Ingenting har hänt från SLS-sida.  

 

14. Remisser och diverse förfrågningar 

a. SLS 

i. Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 

behörighetskontroll inom vården (19 september). (Föredragande: JD) 

JD drog enligt bifogat dokument 

ii. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 

(19 september). (Föredragande: LH) 

LH drog enligt bifogat dokument 

iii. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (20 

oktober). (Föredragande: JN) 

JN återkommer med en skriftligt förslag och därefter diskuteras det över 

WhatsApp. 

iv. Konferens ”State of the Art Covid-19”. (24 november, deadline 3 oktober) 

 

v. SLS ordföranderåd (16 oktober) 

 

b. SLF 

i. Deltagande i kunskapsinhämtningen för kommande Nationella 

planeringsstöd (NPS) (24 oktober). 

LH och JD kommer fram till ett svar separat. 

ii. SLFs styrelseutbildning (19 oktober) 

Information om den utbildning som annonserats. Vid intresse anmäl detta 

via WhatsApp. 

iii. SLFs fullmäktigemöte (10-11 november) 

 

 

15. Pins, rapport av utredning av kostnad (JD) 



JD rapporterade att det finns ett flertal firmor som levererar likvärdiga produkter. Kostnaden 

ligger på ca 5500kr för 200st. Beslut om att JD går vidare med beställning m.h.a. förlaga från 

tidigare produktion samt föreningens logotyp. 

 

 

16. Övriga frågor 

Frågan om filmerna kan läggas upp på hemsidan han inte diskuteras och fick bordläggas till 

följande styreslsemöte. 

 

Vid tangenterna JD 


