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Covid -19 pandemin
Stor del av planeringen från hösten 2019 samt inledande månader av 2020 har fått skjutas upp
sekundärt till Covid-19 pandemin. Styrelsen har fått ställa in planerade internat och KIRUBdagarna. Stor del av det som vi under året inte kunnat utförda har istället skjutits upp till näst
kommande kalenderår. Vi har också sekundärt till covid-19 pandemin fått upp ögonen för hur

utbildningen prioriterats och hur man runt om i landet solidariskt hjälpt varandra. Styrelsen
har fortsatt arbetat hårt inför 2021 för att bevara det som KIRUB byggt upp och för att under
nästa kalender år fortsätta i samma goda anda.
Möten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft två fysiska möten varav ena endast med presidiet.
Dessutom 8 telefonmöten med hela styrelsen. Samtliga möten är protokollförda.

Ekonomi
KIRUB har fortsatt en god ekonomi. På grund av Covid-19 pandemin har vi haft lägre
utgifter. Intäkterna som kommer från föregående år har varit som planerade. För
nästkommande verksamhetsår kommer dock inkomsterna vara lägre då vare sig Kirurgveckan
eller KIRUBdagarna skett år 2020. KIRUBs ekonomi är dock i sådan balans att planeringen
för kommande verksamhetsår inte bedöms behöva justeras för de minskade intäkterna.
Styrelsen kommer i framtiden fortsätta arbeta hårt med att bibehålla 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
Utbildningsportalen nu kommit igång och successivt börjat ta form och struktur. Fortsatt har
vi inte ännu fått ut full potential med hoppas under kalenderåret 2021 att vi kan få mer
struktur samt information om antalet ST-läkare i kirurgi i landet.

Initialt har planeringen varit att vi från KIRUB ska ha stort deltagande med andra
delföreningar och få ST-läkarnas röst hörd. Dock sekundärt till Covid-19 pandemin har det
flesta inplanerade möten och kongresser blivit inställda. Nya tag får ske till nästa år. Dock har
vi fått alarm signaler att vissa ställen i landet haft sviktande utbildningsmiljö och kultur
sekundärt till pandemin. Detta är en fråga som kommer prioriteras under nästkommande år.

Internationellt
All internationellt samarbete och planerade möten har blivit inställda och uppskjutna till
kalederåret 2021.

KIRUB-dagarna
Styrelsen beslutade i samråd med Malmö som arrangerande klinik för KIRUB-dagarna 2020
att ställa in KIRUB-dagarna 2020 på grund av de rådande omständigheterna kring
Coronapandemin. Beslutet blev att Malmö håller KIRUB-dagarna 2021 under samma tema.
Kirurgveckan
Tyvärr har kirurgveckan blivit inställd till Covid-19 pandemin. Luleå som var planerade
värdar kommer ta vid som arrangörer 2023. Vi ser redan fram emot detta.

Sociala medier
KIRUBs hemsida har uppdaterats och reviderats fortlöpande. Under pandemiperioden har
dock hemsidan inte varit lika aktiv som vi hoppats på, forumet för diskussion som börjat
skapas har dock ej tagit fart ännu, men vi hoppas till nästa vår att denna är i gång och
ytterligare ett hjälpmedel för utbildningsklimatet i kirurg Sverige.
Årets Studierektor
Likt övriga priser som delas ut under kirurgveckan har priset för årets studierektor blivit
framskjutet. KIRUB styrelsen kommer dock inom kort följa upp förgående års prisutdelnings
samt inverkan den haft på studierektorsnätverket.

Inför framtiden
KIRUB styrelsen gjorde stora framsteg under kalenderåret 2019 med ökat intresse för
föreningen både av ST-läkarna med även av andra delföreningar. ST-studierektors priset har
varit enormt positivt och styrelsen har arbetat hårt för att bevara samma anda under 2020.
Hela verksamheten har dock på grund av Covid-19 pandemin likt stora delar av vården
pausats. Vi hoppas under kalenderåret 2021 fortsätta med det fina arbetet och utvidga
KIRUBs möjligheter att påverka ST-utbildningen i Kirurgi till det bättre.
Varmt välkomna på årsmötet torsdag 1/10 kl. 09.00 på läkarsällskapets lokaler i Stockholm.
Föranmälan om fysiskt deltagande görs till ordforande@kirub.se. KIRUB kommer bistå med
länk på hemsidan för att digitalt kunna närvara.
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