KIRUBs Verksamhetsberättelse för perioden 25 augusti 2018 till 22 augusti 2019

Styrelsen

Ordförande: Souheil Reda
Vetenskaplig sekreterare: Johanna Nordell
Kassör: Patrik Larsson
Internationell sekreterare: Hildur Thorarinsdottir
Webmaster/IT: Chalak Ranchber
Ledamöter: Maja Rooth, Eyvind Johansson, Linda Bergström och Nathalie Young
Adjungerad från SKF: Layla Mirzaei
Adjungerad doktorand representant i kommittén för klinisk forskning: Karin Gustavsson
Adamo

Ansvar

Valberedning: Caroline Salmen, Petrus Boström och Aiham Alaraj
Revisorer: Erik Altgärde och Elin Moltubak
Utbildningskommittén: Layla Mirzaei
Stora programkommittén: Hildur Thorarinsdottir och Johanna Nordell
Kommittén för kirurgisk forskning: Karin Gustafsson Adamo
Ge Kniven Vidare: Nathalie Young
Kirurgveckan: Souheil Reda, Johanna Nordell, Maja Rooth, Eyvind Johansson, Patrik
Larsson, Chalak Ranchber, Layla Mirzaei, Hildur Thorarinsdottir, Linda Bergström och
Nathalie Young
KIRUB-dagarna: Souheil Reda, Johanna Nordell, Maja Rooth, Eyvind Johansson, Patrik
Larsson, Chalak Ranchber, Layla Mirzaei, Hildur Thorarinsdottir, Linda Bergström och
Nathalie Young

Möten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre fysiska möten , varav två internat
samt ett i samband med Kirub-dagarna i Rönneberga. Under året har vi även haft tolv
telefonmöten. Samtliga möten är protokollförda.

Ekonomi

KIRUB bedöms nu ha en god ekonomi. Under året har vi haft något högre reseutgifter
sekundärt till att vi varit mer aktiva i deltagandet i övriga delföreningars möten.
Dessutom något högre internat utgifter, till stor del då vi samtliga i styrelsen kunnat
närvara och idag består styrelsen av representanter utbredda i landet från Skellefteå
till Lund där vi anpassat lokalerna för enklast väg att nå. Utöver detta har vi deltagit på
två internationella möten i Turkiet respektive Island.

I enlighet med beslut vid tidigare årsmöten har styrelsen fortsatt bidragit med 100 kr/
deltagande till ST-middagen under Kirurgveckan. Föreningens intäkter senaste året har
liksom föregående år varit goda. Detta tack vare fortsatt generöst bidrag från
moderföreningen SKF och anmälningsavgiften till KIRUB-dagarna. Årets budget,
som ännu inte är fastställd till följd av försenat lokalt revisorarbete i Örebro, förmodas
att sluta som planerat med litet överskott, ett överskott i enlighet med preliminära
planeringen.
Styrelsen har fortsatt arbetat hårt med att skapa en buffert för eventuella framtida
intäktsförluster, så att föreningens ekonomi och verksamhet ej löper risk att lida i
alltför stor omfattning. Detta har vi nu lyckats med och kunnat bevara. Den goda
ekonomin möjliggör fortsatt två styrelse-internat i framtiden samt finansiering av
priset för Årets studierektor och IT-stöd för att enklare kunna nå ut till hela kirurg
Sverige, vilket ytterligare gagnar KIRUB:s arbete och förening som helhet och ses
dessutom som en nödvändighet för fortsatt framgångsrikt styrelsearbete.

För detaljer kring ekonomin hänvisas till förvaltningsberättelse och bokslut.

IT/Kommunikationer
•

Vi använder ”Whatsapp” för snabba frågor, ”Zoom/Google kalender” för telefonmöten
och ”Kirub-mailen” för kärnfrågor, inremisser och viktiga beslut.

Utbildning

Tack vare vår moderförening SKF, har utbildningsportalen lanserats som på sikt kommer
underlätta och samordna planering av ST-kurser. Detta ger oss i KIRUB även möjlighet att få
information om ST-läkare runt om i landet vilket underlättar vårt arbete, samt säkerställer att
information når ut till så många som möjligt. Under kommande år kommer KIRUB arbeta
med att underlätta, annonsera hur utbildningsportalen fungerar och successivt kunna använda
kunna skapa ett aktivt forum mellan ST-läkarna och styrelsen.
Vårt arbete har fortsatt med Ge kniven vidare 2.0, vi arbetar aktivt med att samordna
ambassadörer runt om i landet. Ge kniven vidare har även börjat användas av våra kollegor
inom urologin samt gynekologin med positiv respons.
Färdig revision av utbildningsboken finns att tillhandahållas på svensk kirurgis hemsida.
Utbildningsboken är reviderad av utbildnings kommittén med representation av oss inom
KIRUB, för att underlätta och främja god utbildning runt om i landet.
En del av styrelsemedlemmarna har deltagit på flera möten med olika delföreningar (SKFs
delföreningsmöte, Gallriksdagarna, SFÖAK dagarna, SFAT delföreningsmöte) men vi har
även för första gången i år deltagit i möte med övriga delföreningar inom opererande
specialiteter(ortopedi, neurokirurgi, gynekologi och obstetrik, ÖNH, urologi samt
anestesiologi). Detta ger oss i styrelsen förslag på ytterligare förbättring och kunskap samt
tillfälle att kunna påverka och delge synpunkter ur ST-läkarperspektiv. KIRUB har även varit

närvarande under Almedalsveckan för att på sikt kunna etablera kontaktnät samt tydligare
inverkan nationellt.
Bastjänstgöringen som kommer ersätta AT. Vi kommer diskutera och framföra hur det
kommer påverka oss inom kirurgin, på gott och ont.

Internationellt

Karin Gustavsson Adamo och Hildur Thorarinsdottir har representerat KIRUB på internationellt möte
i Istanbul(European Medical association), varav Women i Surgery presenterats och diskuterats.
Enkäten har gått ut via UEMS och Karin redovisat svaren. Man kan se vad de kvinnliga kirurgerna
svarat respektive cheferna. Siffrorna på hur kvinnorna diskriminerats är kraftigt avvikande och vi
behöver aktivt inom KIRUB jobba hårdare för ett jämlikt kirurg Sverige. Vi inom styrelsen förespråkar
och arbetar aktivt för jämlikhet oavsett kön, bakgrund eller etnicitet. Mer arbete och engagemang
kommer tillföras under kommande kalender år.
Hildur har även varit på nordiskt kirurgiskt möte i Reykjavik - Sverige enda landet med yngre
representant. Litet möte. Hemsidan för nordisk kirurgisk förening / scandinavian surgical society ska
fungera som kommunikationskanal. Möjlighet till auskultationer inom specifika områden - lista finns
på hemsidan. Bra möjligheter att knyta kontakter och utveckla sig.

KIRUB-dagarna på Rönneberga

Årets upplägg av KIRUB-dagarna blev annorlunda från tidigare upplagor. I år samordnades
KIRUB-dagarna av KIRUB-styrelsen på konferensanläggningen i Rönneberga.Då detta
samordnades utanför sedvanliga sjukhus lokaler frångick vi workshop delen. Hela styrelsen
arbetade gediget, familjärt och med stort engagemang. Årets upplaga gick under temat
Kirurgiska Komplikationer och pågick under 2 dagar med endast föreläsningar. Hela 86 STläkare var närvarande, vilket är nästintill rekord antal i KIRUBs historia. Dagarna blev väldigt
uppskattade och föreläsningarna väldigt givande.
Det stod redan klart inför årets upplaga att kirurgkliniken i Malmö kommer stå som värd
under 2020 med under temat Trauma. Detta i samband med att Hildur och undertecknad varit
i Malmö och presenterat konceptet för en enormt entusiastisk ST-läkargrupp.
Kirurgveckan

KIRUB är likt tidigare år i högsta grad involverad i årets Kirurgvecka i Norrköping. KIRUB
har tilldelats 7 symposier, och är med och samarrangerar ytterligare ett symposie i samarbete
med SIKT. Under tisdagen har KIRUB även planerat in en vetenskaplig battle. Av rutin är
KIRUB även involverade i programmet för ST-luncherna. Vi har även börjat annonserat ut via
instagram om våra kommande föreläsningar under kirurgdagarna.
Under Get Together på måndag 19/8 kommer KIRUB för första gången kunna dela ut priset
årets studierektor.

KIRUBs årsmöte är planerat på tisdag 20/8.
KIRUBs hemsida och Sociala medier
KIRUBs hemsida har uppdaterats och reviderats fortlöpande av webmaster Chalak
Ranchaber.Samtliga föreläsningar från KIRUB-dagarna finns att tillhandahålla på hemsidan. Vi har
även följt trenden med sociala medier via vår ledamot Eyvind Johansson som via Instagram kan
bistå våra följare med gedigen och viktig information där vi via den länken når ut snabbare till våra
följare. Detta noterades med ökat intresse för årets KIRUB-dagar samt fler ST-arbeten som skickats
in vilket vi är stolta över. På hemsidan återfinns information och länkar rörande ST-utbildning i
kirurgi. Följ oss på www.kirub.se samt kirurgerunderutbildning på instagram.
Årets Studierektor
För första gången i KIRUBs historia delas priset ut för Årets Studierektor. Detta har diskuterats i
många år men vår beslutsamma styrelse fick det i hamn, stor del tack vare goda ekonomiska
förutsättningar samt eldssjälar inom styrelsen. Vi hoppas detta pris kan öka motivationen och arbetet
för en familjär, strukturerad, hög lägsta nivå utan diskriminering i Sverige. Ett arbete som bör skötas
av alla på en klinik men där studierektor bör säkerställa att det följs.
Inför framtiden
Intresset och kunskapen om KIRUB har ökat, i takt med detta ökar vårt ansvar för att bistå STläkarna med fortlöpande information, sammansvetta en länk för kirurgisk utbildning och ett kirurg
Sverige. Inför kommande kalender år fortsätter arbetet med KIRUB-dagarna med hemmakliniken
Malmö. Kirurgveckan i Luleå. Utbildningsportalen och mer samt tydligare information till er i STSverige. Vi ska jobba och sträva efter jämlikhet i arbete, utbildning och kollegor emellan.
Varmt välkommna på vårat årsmöte Tisdag 20/8 kl. 17.00 under Kirurgveckan.

För KIRUBs styrelse
Souheil Reda Ordförande
KIRUB
Stockholm 2019-08-11

