KIRUBs verksamhetsberättelse för perioden 11 juli 2015
till 25 augusti 2016
Styrelsen
Följande har utgjort styrelsen:
Aiham Alaraj (ordförande)
Emma Druvefors (vetenskaplig sekreterare samt representant i
Programkommittén, Kirurgveckan Malmö )
Andreas Skoglar (kassör samt representant i Kommittén för Klinisk
Forskning)
Layla Mirzaei (Valberedningen, adjungerad)
Sara Landström (tf ordförande t.o.m. 2015-10-01, internationell
sekreterare)
Martina Sjöbeck (sekreterare)
Poya Ghorbani (ledamot)
Petrus Boström (ledamot)
Erik Levin (webmaster)
Karin Gustafsson Adamo (ledamot)
Oskar Hemmingsson (adjungerad från Svensk Kirurgisk Förening och
representant i utbildningskommittén)
Kim Gulis & Elin Karlsson (revisorer)
Ansvarsområden:
Stora programkommitén: Emma Druvefors & Martina Sjöbeck
Kommiten för klinisk forskning: Andreas Skoglar
Redaktionskommittén Svensk Kirurgi: Petrus Boström
SKF:s kursutskott:
Utbildningskommitén: Oskar Hemmingsson
Kirub-dagarna 2016: Aiham Alaraj, Sara Landström, Poya Ghorbani,
Petrus Boström samt Carin Påhlman (Växjö)
Kirurgveckan 2016: Emma Druvefors, Martina Sjöbeck, Karin Gustafsson
Adamo samt Erik Levin

Möten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft två fysiska möten samt tre
telefonmöten. Samtliga möten är protokollförda.
Ekonomi
Föreningen bedöms ha en god ekonomi. I enlighet med beslut vid tidigare
årsmöte har 40 000 kr anslagits från styrelsen som ett projektbidrag för
Kirubdagarna och 100 kr/deltagande till ST-middagen under Kirurgveckan.
Föreningens intäkter har under det gånga året ökat i jämförelse med åren
dessförinnan, detta tack vare större bidrag från moderföreningen SKF, förhöjd
anmälningsavgift till KIRUB-dagarna och det större antalet deltagare till
konventet. Årets budget slutar därför som planerat med överskott. Styrelsen har
haft som mål att skapa en buffert för eventuella framtida intäktsförluster så att
föreningens ekonomi och verksamhet med planerade aktiviteter ej löper risk att
lida i alltför stor omfattning. För detaljer kring ekonomin hänvisas till
förvaltningsberättelse och bokslut.
Kirurgveckan
Örebro 2015: KIRUB ordnade program för de symposier vi tilldelats, samt var
involverat i programmet för ST-luncherna. KIRUB gav även ekonomiskt bidrag till
ST-middagen. Samtliga programpunkter var välbesökta.
Malmö 2016: KIRUB är i högsta grad involverad i årets Kirurgvecka i Malmö.
KIRUB har tilldelats 5 symposier, och är med och samarrangerar ytterligare 1.
Flera styrelseledamöter kommer att vara aktiva i symposierna. Därtill har KIRUB
som brukligt deltagit i planeringen av ST-luncher.
KIRUB-dagarna i Växjö
Akut Kirurgi som tema var mycket uppskattat av både deltagare och sponsorer.
Uppslutligen var mycket god och överträffade till och med konventet i Skövde
med i år 93 anmälda, ST-läkare i även urologi närvarade. Teori varvades
sedvanligt med praktik. Konventet omskrevs i Växjös lokala tidning.
Internationellt
Under Kirubdagarna i Växjö hölls ett möte med representanter från Yngre Danske
Kirurger, YDK, KIRUB och Norges nystartade motsvarande ST-läkarförening FUNK.
Bland annat diskuterades möjligheterna till att i framtiden gemensamt arrangera
ett ”skandinaviskt” konvent. Diskussionen belyste dock även svårigheter till att
kunna genomföra detta ex. då våra danska kollegor ej har bidrag för resa och
utbildning. Vidare skulle en sådan satsning kräva mycket mer resurser, tid och
administration än vad som är möjligt i dagsläget. Detta är dock ett initiativ som
samtliga föreningar stödjer och som om möjligt i framtiden önskas bli verklighet.
Tyvärr hade ingen i KIrubs styrelse möjlighet att delta på FUNKS årsmöte i okt
-15. Undertecknad deltog i YDK:s årliga utbildningsdag/årsmöte 16e april i
Köpenhamn. Dagen bestod i huvudsak av föreläsningar samt genomgång av
föregående verksamhetsår och avslutades med en väldigt uppskattad fest.
Utbildning
Våren 2015 blev ett nytt curriculum för läkares specialistutbildning klar. Kirub har
dessförinnan, i samarbete med Svensk Kirurgisk Förening, inlämnat remissvar
med synpunkter på tidigare förslag från Socialstyrelsen. Vilken effekt detta fått

på utbildningen i helhet är fortfarande för tidigt att säga men ändringar tros ha
genomförts till det bättre. Det nya curriculum presenterades i samband med
moderföreningens årliga möte där samtliga delföreningar var representerade.
Under SKF:s årsmöte genomgicks även Måns Roséns kontroversiella utredning
”Träning ger färdighet” vilken ffa. Petrus Boström å Kirubs vägnar författade ett
välarbetat och genomtänkt remissvar. Kirubs åsikter och ställning vägde tungt i
SKF:s remissvar till Socialstyrelsen. Dock visar denna utredning att kirurgin i
landet är på väg att verkligen förändras, då demografin uppenbarligen
förändrats, och därför kommer Kirubs arbete mer än någonsin att spela en viktig
roll i framtidens utbildning av kirurger.
KIRUB har varit representerat av Poya och Petrus under AT-stämman.
KIRUBs hemsida
KIRUBs hemsida har uppdaterats och reviderats under året som gått. Erik Levin
har efterträtt som Webmaster och har under årets gång uppdaterat och
förbättrat webbsidan. Här återfinns information och länkar rörande ST-utbildning i
kirurgi. Följ oss på www.kirub.se.
För KIRUBs styrelse i juli 2016,

Aiham Alaraj
Ordförande
Göteborg 2016-07-10

