
Styrelsemö te 
Svensk Barnkirurgisk Fö rening  

220318 kl 9-12 via Zööm 

Närvarande: LH, JD, EO, JN, MB, CMB (under punkt 1,2,5 samt 13a), AS, AG 

1. Mötets öppnande 

 

2. Dagordning:  

a. Anmälan av övriga frågor 

Inga sådana anmäldes 

b. Godkännande av dagordning 

Godkändes 

 

3. Klinikpresentation 

Uppsala: Mycket strykningar pga av anestesins nyinförda ”4-veckorsregel” efter ÖLI vilket lett till 

mycket strykningar. 

Göteborg: Ny biträdande chef (CG), inga liknande ställningstagande från anestesin om förlängd 

karens efter förkylning. BIVA-kapacitetsproblem. 

Stockholm: Lugnare efter covid. En del extrasatsningar.  

Lund: Ingen 4-veckorsregel än men den har diskuterats. Flyter på, långa op-köer som ligger efter. 

En barnavdelning stängd för inskolning av personalen på IMV vilket har minskat antalet 

tillgängliga platser för barnkirurgiska patienter. 

 

4. Föregående protokoll (220120) (AG) 

Gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

5. Kirurgveckan 2022 (CMB) 

CMB redogjorde för den preliminära planeringen inför Kirurgveckan. Diskussion kring detta. Den 

preliminära planen ligger som följer: 

Preliminärt program Kirurgvecka onsdag 24 augusti 2022 (lokal M8) 
8:30-9:30 Fria föredrag  
10:15-11:45 NEC Symposium: Kirurgi på det prematura barnet  
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  
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, Gastrostomi vårdprogram  
 
Diskussion kring hur mycket SBKF skall sponsra deltagande i banketten med istället för 
medlemsmiddag. Överenskom att lägga summan på 500kr. 
 



6. Rapport: NHV vård (JD/LH) 

Inget nytt i pipeline. Genomgång av de remisser som vi har besvarat såhär långt. 

 

7. Rapport: Kvalitetsregister: SWEAPS, SNQ (LH), SPOR (LH) 

SWEAPS: Inget att rapportera från EO som är medlem. KA från Göteborg har kontaktat LH för 

diskussion om närmare samarbete/kommunikation mellan SBKF´s styrelse och SWEAPS dito. 

SNQ: Sammanställning av NEC parametrar i SNQ i samband med kirurgveckan. 

SPOR: Inget nytt att rapportera. 

 

8. Rapport: SLF och SLS (LH) 

SLF: Styrelseutbildning för nya medlemmar är 21/4 på SLF i Stockholm. Deadline för anmälan är 

sista mars. Denna utbildning skall bekostas av SBKF om klinikerna inte betalar detta lokalt. JN, MB 

samt AG är anmälda.  

SLS: Ordföranderåd 20/2 där LH deltog (rapporterat via mail). Tre frågor: 

• Man har från SLS drivit att man ska ha en fortbildningspolicy.  

• Delegation för medicinsk etik, man önskar här ha en kontaktperson i varje styrelse, MB 

har anmält intresse för att ha denna funktion. Styrelsen anser att MB är högs lämplig för 

detta uppdrag. MB kontaktar SLS direkt. 

• Enkät om kunskapsstyrning. 

Fullmäktigemöte i Maj. Senaste anmälan 29/3. SBKF har rätt att skicka en representant. 

Integritetspolicyn: Man har inte kommit vidare. 

9. Rapport: Ukraina (LH) 

LH har gått med i ett initiativ som fungerar som en informationskanal kring stödjande av Ukraina. 

SBKF har inte formellt tagit ställning men har som delförening i SLS varit del i deras uttalande.  

Diskussion om SBKF på något sätt skall stödja individuella ukrainska barnkirurger som kommer till 

Sverige. LH skall förhöra sig till med Socialstyrelsen och Migrationsverket i frågan. 

 

10. Rapport: Ekonomi (AG) 

Betalat in till SLS för 106 medlemmar: 77 fullt betalande, 26 pensionärer samt 3 medlemmar som 

är medlem i flera delföreningar. Det lilla antalet som är medlemmar i flera delföreningar är ett 

observandum då tre medlemmar i styrelsen är medlem i SKF.  

Diskussion om pengarna som ursprungligen kom från nordiska föreningen som ligger på ett konto 

som är en räntefond som just nu går minus. Beslut om att bordlägga beslut i frågan till nästa 

styrelsemöte. 

 

11. Rapport: Utbildning (CMB) 

a. Studierektorsnätverket 

Nästa möte 1 april. Framgångsrik gemensamt EPSITE frågor genomgång med alla 

kliniker 11/2, Uppsala-Stockholm fortsätter att bjuda in Göteborg och Lund till den 

interna ST undervisning, och vice-versa. Anna Svenningsson tar över som 

studierektor i Stockholm, och kommer att jobba i nära samarbete med CMB som blir 

Styrelsens knytpunkt. Rolf C i Uppsala kommer också att ersättas under våren 

b. Fortbildning. Nordiskt samarbete. SLS fortbildningspolicy.  

Nordiskt samarbete. Möte i Oslo mars 2022 om Övre GI ställdes in. Ingen nytt 

datumförslag ännu. 



c. Bakjoursskola 

Inget nytt 

d. UEMS 

Inget nytt. Möte i samband med EUPSA. 

e. Europeiska examina 

Multi-site exam nyligen (12 mars, Barcelona-Munich-Dublin-Istambul), nästa gång Tel 

Aviv i samband med EUPSA (1 juli) 

f. SPUR-inspektion 

Inget att rapportera 

 

12. Administration av medlemsregister (JD) 

Diskutera med SKF om hur många medlemmar som också är medlemmar i SKF och SBKF. JD skall 

undersöka detta. SLS skickar ut fakturor direkt till flera medlemmar trots att medlemsregistret för 

SBKF var inrapporterat. LH skall ta upp frågan på SLS fullmäktigemöte ifall frågan inte är löst till 

dess. 

I samband med kontakt med SKF även diskussion om de medlemmar som varit oklara. 

 

13. Remisser och diverse förfrågningar  

a. SLF 

i. ECMO vid primär respiratorisk svikt (Föredragande JN) 

Lång diskussion i frågan. Diskussionen fortsatte på ett extra fortsättningsmöte i 

veckan efter då CMB kunde närvara. Vid det senare mötet togs också en 

principdiskussion om hur SBKF ska hantera avvikande åsikter och reservationer o 

samband med svar på remisser. 

Styrelsen valde att anta JN´s förslag till remiss-svar med mindre modifikationer. 

CMB och AG valde att reservera sig mot det beslutet. 

Styrelsen röstade sedan för att SBKF skall ha som grundläggande policy att 

endast skicka ut ett svar utan eventuella reservationer från individuella 

styrelsemedlemmar.  

ii. Avancerad Bäckenkirurgi (Föredragande LH) 

Diskuterade igenom LH´s förslag till svar och överenskom att SBKF skall svara att 

vi anser att barn bör undantas helt. 

iii. Inflammatorisk tarmsjukdom (Föredragande: AG) 

Tydliggörande om barnperspektivet måste göras och att barnkirurgisk och 

barnsjukhusets kompetens måste finnas tillgänglig på patienter <15åå. AG tar 

med dessa aspekter och återkommer med ny version mail-ledes. 

iv. Avancerad Mb Crohn (Föredragande: AG) 

Tydliggörande om barnperspektivet måste göras och att barnkirurgisk 

kompetens måste finnas tillgänglig på patienter <15åå. AG tar med dessa 

aspekter och återkommer med ny version mail-ledes. 

b. Socialstyrelsen 

i. Val av vetenskapligt råd (LH) 

En ansökan har inkommit: TW från Stockholm. Styrelsen bifaller valet av TW. 

 

14. Uppdatering utav ”Riktlinjer för remittering till barnkirurgiska centra” (EO) 

Har inte hunnit arbetas med. Diskussion om målbilden av arbetet. JD lades till till arbetsgruppen. 

 



15. Uppföljning av beslut om att ta fram mediamaterial rörande växande operationsköer för barn 

Data från Göteborg kommit fram till JD. Övriga centra skall skicka en gång till på nuvarande data. 

Därefter ska vi följa upp med en motsvarande mätning 31/5 för att kunna diskutera hur våra VL 

ser ut och ifall de kunnat kapas. Vi får därefter diskutera ifall vi skall ta fram mediamaterial för at 

driva frågan. 

 

16. Merchandise 

Pins skall tas med då vi har nästa fysiska möte för att fördelas på de fyra centra. 

 

Vid tangenterna JD 

 


