
Protokoll Styrelsemo te 
Svensk Barnkirurgisk Fo rening  
220426 kl 14-16 via Zoom 

 

Närvarande: JD, AS, LH, CMB, AG, JN, MB, EO 

1. Mötets öppnande 

2. Dagordning:  

a. Anmälan av övriga frågor 

SWEAPS—möte 3/5 

Hybridmöte på årsmötet? 

b. Godkännande av dagordning 

3. Klinikerna runt – status? 

Lund: Inget stort, rullar på. En disputation i veckan som varit. Koncept av att operera på 

lördagar. Stephen Rothenburg kommer under maj. 

Göteborg: Är igång och operera. Personalbrist på avdelningen. Få strykningar sista tiden. 

Körkortningsdagar på både c-op och dagop. 

Uppsala: Operationsresurser har varit tvungna att läggas på vuxencancerpatienter, i övrigt 

går RC i pension i maj och HL går till Stockholm under sommaren vilket leder till att antalet 

bakjourer går ner till fyra fam mot hösten. 

Stockholm: Rullar på, lördagssatsning. Full kapacitet fram till sommaren. Stephen till ALB 2 

dagar i Maj innan Lund. Första robotoperationen denna vecka. 

4. Föregående protokoll från 220318. Genomgång av det utskickade protokollet. 

Överenskommet att diskussion från ett extramöte rörande ECMO-remissen skulle föras till 

detta protokoll under frågan ECMO-remissen.  JD skall införa de inkomna synpunkterna och 

skickar ut den nya versionen. 

5. Genomgång av abstracts till kirurgveckan 

Allmänt varit färre abstracts som har inkommit till de flesta deltagande föreningarna på 

kirurgveckan. 

15 abstracts har inkommit 8 gastro och 7 uro. Abstractsen har bedömts av styrelsens 

ledamöter. Vid misstanke om jäv har respektive styrelsemedlem avstått att bedöma det 

abstractet.  

Diskussion om huruvida alla abstracts skall accepteras med kortare presentationstid för de 

lägst rankade eller ifall de skall refuseras. Diskussionen utmynnade i att alla abstracts 

accepterades med 5 gastro och 5 uro med 5+3 minuter och 3 gastro  och 2 uro på 2+2 

minuter.  

Med anledning av risk för tidsnöd i programmet valde styrelsen att skjuta på 

gastrostomivårdprogrammet till Kirurgveckan 2023. 

 

 



Programmet kommer med ändringarna att bli: 

8:30-9:30 Fria föredrag gastrokirurgi 
Moderator: AG(Barnkirurg, Stockholm), JD (Barnkirurg, Uppsala) 
10:15-11:45 NEC Symposium: Kirurgi på det prematura barnet  
Moderator: EO (Barnkirurg, Lund), MB (Barnkirurg, Göteborg) 
State of the Art: Prof HEL (Barnkirurg, Uppsala) 
Fallpresentationer, långtidseffekter, etiska aspekter  
Deltagare: TB (Barnkirurg, Lund), SP (Barnkirurg, Göteborg), NN (Barngastroenterolog, Uppsala), MB 
(Neonatolog, Stockholm)  
13:00-14:30 Ovariala cystor: handläggning i olika åldrar  
Moderator: GH (Barnurolog, Stockholm), AS (Barnurolog, Uppsala) 
Prenatal diagnostik, när ska det åtgärdas?   
Postnatal diagnos, Pexi eller inte pexi vid torsion (pro-cons debat) 
Teratom, prepubertala ovariala tumörer, differentialdiagnostik, uppföljning 
Deltagare: LÖ (Barnurolog, Stockholm), ET (Fostermedicin, Stockholm), OK (Barnradiolog, Stockholm), 
MS och AB (Barnurologer, Lund), SS, (Barnurolog, Göteborg) 
15:15-16:15: Fria föredrag, urologi 
Moderator: JN (Barnurolog, Göteborg), LH (Barnkirurg, Lund) 
  

6. Nästkommande möten 

Mötet 20/5 var tidigare bestämt att ske i Uppsala men omplanerades till ett digitalt möte 10-

14. 

 

7. Övriga frågor 

SWEAPS-möte 3/5 kl 17-15 

 LH och MB kan närvara. JD och AS kan inte närvara. Övriga ska se vad de kan göra. 

 

8. Hybridmöte i samband med årsmötet. 

Diskussion i frågan. Vi ska efterhöra hur medlemmarna på respektive klinik vill i denna fråga 

 

Vid tangenterna 

JD 


