KIRUBs verksamhetsberättelse för perioden 10 juli 2014
till 10 juli 2015
Styrelsen
Följande har utgjort styrelsen:
Ebba Kihlstedt (ordförande)
Emma Druvefors (vetenskaplig sekreterare samt representant i
Programkommittén, Kirurgveckan Örebro)
Andreas Skoglar (kassör samt representant i Kommittén för Klinisk Forskning)
Layla Mirzaei (ordförande i organisationskommittén för Kirubdagarna i Skövde)
Sara Landström (internationell sekreterare)
Anna Allfelt (ledamot)
Kim Gulis (ledamot)
Oskar Hemmingsson (adjungerad från Svensk Kirurgisk Förening och representant
i utbildningskommittén)
Adjungerad: Arash Morad Bakhti (webmaster)
Möten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre fysiska möten samt tre
telefonmöten. Samtliga möten är protokollförda.
Ekonomi
Föreningen har en relativt 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.
Föreningen har under året haft ökade utgifter för resor, främst pga extrainsatt
styrelsemöte. För kommande verksamhetsår planeras inget extra styrelsemöte
varför resekostnaderna torde minska. Med anledning av att ekonomisk utdelning
uteblivit efter Kirurgveckan i Uppsala har intäkterna för 2014 varit mycket små,
och årets budget slutar som planerat med underskott. En större utdelning
kommer dock att bokföras från Kirurgveckan i Karlstad kommande budgetår,
varför ekonomin är att betrakta som stabil. För detaljer kring ekonomin hänvisas
till förvaltningsberättelse och bokslut.
Kirurgveckan
Karlstad 2014: KIRUB ordnade program för de 3 symposier vi tilldelats, samt
var involverat i programmet för ST-luncherna. KIRUB gav även ekonomiskt bidrag
till ST-middagen. Samtliga programpunkter var välbesökta.
Örebro 2015: KIRUB är i högsta grad involverad i årets Kirurgvecka i Örebro.
KIRUB har tilldelats 4 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 Skövde

Årets Kirubdagar blev mycket uppskattade av både deltagare och sponsorer.
Uppslutligen var god. Teori varvades sedvanligt med praktik. Se resumé skriven
av ST-läkare Maria Hjertberg i Svensk Kirurgi, nr 3 2015.
Internationellt
Under Kirurgveckan i Karlstad hölls ett möte med representanter från Yngre
Danske Kirurger, YDK, Norge och KIRUB. Det meddelades att Norge skulle arbeta
för att starta motsvarande ST-läkarförening som finns i Danmark och Sverige.
Enligt rapport är de nu på god väg.
I september var KIRUB representerat under UEMS-mötet (Union Européenne des
Médecins Specialistes) i Stockholm 19-20 september. Den 20 september
presenterades olika aspekter på kirurgi i Sverige, inklusive specialistutbildningens
upplägg och att vara kirurg ur ett jämställdhetsperspektiv. Elin Ericsson, fd
internationell sekreterare i KIRUB och undertecknad höll varsitt föredrag. Via
detta möte fick undertecknad kontakt med ST-läkare i Finland, och det stod klart
att de saknar ST-läkarförening. I samband med UEMS-mötet hade Nordisk
Kirurgisk Förening möte, och det har påbörjats ett arbete för ökat utbyte mellan
de nordiska länderna med införande av auskultationsveckor. Undertecknad
närvarade även vid UEMS-mötet i Berlin 27-28 mars, då europeisk
specialistexamen var ett av huvudämnena. Se resumé skriven av Prof Malin Sund
i Svensk Kirurgi, nr 3 2015.
YDK bjöd in till möte 25-26 april. Utöver möte med representanter från respektive
styrelse deltog Sara Landström och undertecknad i YDKs årliga utbildningsdag.
Beslut togs att ST-läkare från Sverige/Danmark får anmäla sig till grannlandets
utbildningsdagar (på respektive lands villkor), om intresse finns. Artikel om mötet
är inskickad till Svensk Kirurgi.
Schweiz förening för yngre kirurger bjöd in undertecknad att föreläsa om
kirurgers arbetsvillkor i Sverige under deras årliga kirurgkongress i slutet av maj.
Villkoren för svenska ST-läkare är förmånligare, med bland annat fast anställning,
kompensationsledigt efter nattjour och möjlighet till deltidsarbete för de med
små barn.
Utbildning
Ett nytt curriculum för läkares specialistutbildning har blivit klart under våren.
KIRUB har dessförinnan, i samarbete med Svensk Kirurgisk Förening, inlämnat
remissvar med synpunkter på tidigare förslag från Socialstyrelsen. Ändringar har
genomförts till det bättre. Bland annat har kvalitetsgranskning av utbildningen
införts. KIRUB har varit representerat av Kim Gulis under Svenskt Kirurgiskt Råd
respektive AT-stämman. KIRUB har vidare lämnat remissvar angående utformning
av en ny läkarutbildning. Nästintill hela styrelsen har genomgått SPUR-utbildning
för att kunna delta i kvalitetsgranskning av landets ST-utbildningar.
KIRUBs hemsida
KIRUBs hemsida har uppdaterats och reviderats under året som gått. Här
återfinns information och länkar rörande ST-utbildning i kirurgi. Arbetet med
hemsidan har tidvis varit haltande, detta på grund av först brist på webmaster,
sedan ny webmaster. Vi arbetar fortsatt med att utveckla informationen under
rubriken Internationellt. Följ oss på www.kirub.se.

För KIRUBs styrelse i juli 2015,

Ebba Kihlstedt
Ordförande
Norrköping 2015-07-10

