
Protokoll frå n styrelsemo te 
Svensk Bårnkirurgisk Fo rening  

220520 kl 10-14 viå Zoom 

Närvarande: JD, AS, LH, CMB, JN och MB 

1. Mötets öppnande 

2. Dagordning:  

a. Anmälan av övriga frågor 

Inga anmäldes 

b. Godkännande av dagordning 

Godkändes 

3. Klinikerna runt – status? 

Lund: Besök av Steve Rothenberg som opererade en mesenterialcysta samt en hög ARM med 

laparoskopi.  Inga covidkontroller längre, inga munskydd. LH har fått en adjungerad 

professur. 

Stockholm: Steve Rothenberg med operation av en Hirschsprung. Fundering på att göra EA 

thoraskopiskt. Inspirerande med en internationell gäst. Vårdplatsproblem, oro inför 

sommaren. Dålig ekonomi som leder till minskning av personalen. Ny SC för gastrosektionen 

börjar i höst (HL från Uppsala). Professor MP från Helsingfors ska ha blivit erbjuden 

professuren, oklart hur det blir. ST-tjänst som håller på att tillsättas. 

Uppsala: Tunt om bakjourer framåt hösten när RC och HL slutar. Gjort orchidopexisatsning. 

Mycket ont om vårdplatser på hela UAS. Opererar vuxenleverkirurgi 2 dagar i veckan på 

barnoperation vilket tagit resurser i anspråk. 

Göteborg: Ingen representant närvarande då denna fråga diskuterades. 

4. Föregående protokoll från220426 

Gicks igenom och lades till handlingarna. 

5. Kirurgveckan 2022, något nytt? 

Bokat ett rum på Kistamässan på ti eftermiddag för styrelsemöte.  

Vi kommer att kunna sitta kvar på Kistamässan för årsmötet efter programmet. 

Ovarialcystesymposiet har lagt upp en bra plan för symposiet med fallkopplad diskussion. 

Abstractspresentatörerna ska ha fått mail i veckan. 

Dags att anmäla sig vid tanke på de begränsade platserna på banketten. 

CMB ska vara moderator på NEC-symposiet. 

 

Diskussion om möjligheten till hybridmöte på årsmötet och hur man då ska lösa röstande. 

CMB ska efterhöra om det finns en teknisk lösning i lokalen annars gör vi en enklare lösning 

med en dator. Röstning får ske via ombud eller mail till mötessekteraren. 

6. Rapport: NHV vård 

jh 

7. Rapport: Kvalitetsregister: SWEAP, SNQ, SPOR 

h 



8. Rapport: Vårdprogram, något nytt? 

 

9. Rapport: ”Riktlinjer för remittering till barnkirurgiskt centra” 

JD ska skriva ett förslag till utkast och skicka till EO och AG och vi går igenom detta innan det 

återkopplas till styrelsen på nästa styrelsemöte. Efter  

10. Rapport: Ekonomi 

Jämfört med tidigare år kommer föreningens ekonomi gå sämre beroende på de uteblivna 

intäkterna från Kirurgveckan. 

11. Rapport: Utbildning  

a. Studierektornätverket och ST-utbildning 

AS har tagit över studierektorsrollen i Stockholm och FD i Uppsala. Börjat ha 

undervisning på länk för ST-läkarna den sista fredagen i varje månad. Ordnas av ST-

läkarna själva med feedback av senior kollega. 

ST-dagar som tidigare 

b. Fortbildning. Nordiskt samarbete. Något nytt? 

V38 må ti 19-20/. Övre GI, Oslo. Planerat som fysiskt möte. Målgruppen är 

specialister. 

c. Nordiska samarbetet: Något vi ska ta tag i? 

Inget nytt utöver fortbildningsmötet. 

d. UEMS 

Inget möte har ägt rum än. Oklart om det blir möte till hösten i Sverige. Möte inom 

barnkirurgsektionen kommer att ske i samband med EUPSA. 

e. Europeiska examina 

Är igång igen, ligger på UEMS barnkirurgiska sektions hemsida. Nästa tillfälle är i 

samband med EUPSA i Tel-Aviv. 

 

Diskussion kring att använda sig av EPSITE-testerna samt ev uppmärksamma de som 

tagit examen på årsmötet för att peppa medlemmarna att ta den europeiska 

examen.  Behöver införas ett Uppenbart att det behövs schemalagd tid för att man 

ska hinna studera. inför både den urologiska och den gastrokirurgiska examen.  

 

LH och CMB skall författa ett utkast till motion till årsmötet 

 

f. Fortbildning för specialister 

Lund och Uppsala brukar man få åka på cirka ett möte per år (betalt). Göteborg kan 

man söka medel i en intern fond för deltagande på möten. I Stockholm brukar man få 

åka på Kirurgveckan men internationella möten får man finansiera själv. 

Diskussion om ifall styrelsen ska skapa en proposition till årsmötet om att styrelsen 

skall ta fram riktlinjer i frågan. Denna LH och CMB ska skriva utkast till proposition. 

12. Remisser och diverse förfrågningar 

a. SLS 

i. Sjukvården vid katastrof och beredskap  

1100-sidor långt dokument. I stort föreslår förslaget att staten ska utse en 

statlig styrning vid liknande händelser. Inget specifikt behandlar barn eller 

barnkirurgi i dokumentet (vilket inte heller behövs).  



SBKF har ingen åsikt i frågan.  

ii. Rapport från SLS fullmäktigemöte 

Fullmäktigemöte tidigare i veckan, LH deltog. Just nu 52 medlemsföreningar 

medan 12 föreningar kvarstår som sektioner i SLS. 

Problemet med dubbelfakturering verkar inte vara utbrett hos de övriga 

medlemsföreningarna. 

LH kommer att skicka ut kopia på handlingarna när han får dem. 

b. SLF 

Igår var det motsvarande möte inom SLF. LH representerade. När LH får protokoll 

och PPT:er från detta möte skickar han ut dem. 

13. Uppföljning av frågan att ta fram ”mediamaterial ” rörande de växande operationsköerna 

för barn. 

Uppmaning att skicka in väntelistesiffror till JD nu i slutet på maj. JD sammanställer sedan 

underlaget för vidare diskussion på mailen. Målet är att se om vi ska förbereda en 

proposition till årsmötet om att styrelsen skall agera i frågan. 

14. Övriga frågor 

Kort diskussion om vad som ska sammanställas till årsmötet. 

• Årsberättelse 

• Ekonomisk rapport 

• Skicka ut handlingarna till revisorerna i god tid 

• Valberedningen skall aktiveras. MB kontaktar LJ i Göteborg som är 

sammankallande. 

• Kallelse till årsmötet ska vara utskickad MINST 15 dagar innan mötet. 

 

Vid tangenterna 

JD 

 


