KIRUBs verksamhetsberättelse för perioden 25 augusti
2016 till 22 augusti 2017

Styrelsen
Aiham Alaraj (ordförande)
Hildur Thorarins (sekreterare och representant i Stora programkommittén)
Caroline Salmén (kassör)
Erik Levin (webmaster och ledamot)
Martina Sjöbeck (ledamot)
Nathalie Spång (ledamot)
Poya Ghorbani (ledamot)
Petrus Boström (ledamot)
Karin Adamo (internationell sekreterare, representant i kommittén för
klinisk forskning och ledamot)
Layla Mirzaei (adjungerad från Svensk Kirurgisk Förening och
representant i utbildningskommittén)
Emma Druvefors (valberedning)
Kim Gulis & Elin Karlsson (revisorer)

Ansvarsområden:
Stora programkommitén: Hildur Thorarins
Kommiten för klinisk forskning: Karin Adamo Redaktionskommittén
Svensk Kirurgi: P
 etrus Boström SKF:s kursutskott: Hildur Thorarins
och Petrus Boström
Utbildningskommitén: Layla Mirzaei
Kirub-dagarna 2016: Aiham, Erik, Poya, Nathalie, Petrus, Caroline
samt Karin Almlöv (adjungerad Norrköping)
Kirurgveckan 2017: Emma, Martina, Karin och Hildur.
Möten:

Styrelsen har under verksamhetsåret h
 aft två fysiska möten samt
sex telefonmöten. Samtliga möten är protokollförda.
Ekonomi
Föreningen bedöms nu ha en mycket 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 senaste året har liksom föregående år varit mycket goda.
Detta tack vare fortsatt generöst bidrag från moderföreningen SKF, den förhöjda
anmälningsavgiften till KIRUB-dagarna och sponsring till Kirubdagarna ifrån
Norrköpings kommun. Årets budget, som ännu inte är fastställd till följd av
försenat lokalt revisorarbete i Norrköping, förmodas att sluta därför som
planerat med överskott, ett överskott större än vad vi till och med räknat med.
Budgeten beslutas att fastställas vid styrelseinternat 6 okt 2017. Styrelsen har
senaste två åren 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 den goda ekonomin
möjliggör nu två styrelse-internat vilket ytterligare gagnar KIRUB:s arbete och
förening som helhet och ses dessutom som en nödvändighet för fortsatt
framgångsrikt styrelsearbete. Diskussion förs även om att utlysa ett KIRUB
stipendium. För detaljer kring ekonomin hänvisas till förvaltningsberättelse och
bokslut.
Kirurgveckan
Malmö 2016: KIRUB ordnade program för de fem symposier vi tilldelats, och var
med och samarrangerade ytterligare ett. Vi var även involverade i programmet
för ST-luncherna. KIRUB gav även ekonomiskt bidrag till ST-middagen.
Samtliga programpunkter var välbesökta.
Jönköping 2017: KIRUB är i högsta grad involverad i årets Kirurgvecka i
Jönköping. KIRUB har tilldelats 5 symposier, och är med och samarrangerar
ytterligare BJS föreläsning där professor Debra de Rosa bjudits in att föreläsa
om vad vi alla brinner för. Flera styrelseledamöter kommer att vara aktiva i
symposierna. Därtill har KIRUB som brukligt deltagit i planeringen av
ST-luncher.
KIRUB-dagarna i Norrköping
Primum non nocere som tema var mycket uppskattat av både deltagare och
sponsorer. Uppslutligen betraktades som god med 63 deltagare och teori
varvades sedvanligt med praktik. Norrköping som såväl kirurgklinik och
kommun gjorde verkligen ett storslaget konvent. Redan här fick ST-läkare ifrån
Örebro komma i kontakt med arrangör för att få tips inför Kirubdagarna 2018.
Internationellt
Varken YDK eller FUNK kunde delta vid årets KIRUB-dagar. Däremot träffades
Aiham, Marianne Eriksen (formand i YDK), Emma Posserud och John Christian
Glent (ordförande i FUNK) i Köpenhamn 29 april i samband med YDK:s årsmöte.
Liksom föregående år diskuterades möjligheterna till att i framtiden gemensamt
arrangera ett ”skandinaviskt” konvent och Emma belyste att arbetet med nordisk
kirurgisk förening är i full gång. Vidare diskuterades styrkor som såväl svagheter
i respektive lands ST-utbildning.

Karin deltog i Scandinavian Surgical Society´s möte i Köpenhamn. SSS arbetar
med nordisk kirurgisk förening där en webportal är under uppbyggnad för att
främja och underlätta kliniskt utbyte emellan länderna. Vidare diskuterades
vikten och det positiva i ”check-lista” med rimligt höga krav på ST-utbildning
samt slutexamination för färdiga specialister. Peter Elbe vid SKF närvarade vid
mötet.
Utbildning
När kampanjen ”Ge kniven vidare” lanserades nu för några år sedan upplevde
många ST-läkare ett lyft i sin operativa träning. En checklista för såväl
operatören som för adepten att följa underlättade markant inför, under och efter
operation. Den har dock på senare tid kommit att falla i skuggan då nya
ST-läkare inte lika mycket uppmärksammats om densamma. Ett behov av att
återinföra men också förnya denna bedömdes och ledamot Nathalie Young har
därför under året arbetat flitigt med att uppdatera kampanjen till vad vi kallar
”Ge kniven vidare 2.0”. Nathalie har vid såväl Kirub-dagarna, lokala
ST-utbildningsdagar och Kirurgveckan presenterat denna. Kampanjen har
mottagits väl vid landets kirurgkliniker. Arbetet med att sprida och implementera
fortsätter.

KIRUB har varit representerat av Nathalie Young under AT-stämman.
KIRUBs hemsida
KIRUBs hemsida har uppdaterats och reviderats fortlöpande av webmaster Erik
Levin. Vid Kirubdagarna användes mentometer-funktion för första gången som
enligt utvärderingarna var ett uppskattat verktyg. På hemsidan återfinns
information och länkar rörande ST-utbildning i kirurgi. Följ oss på w
 ww.kirub.se.
För KIRUBs styrelse i augusti 2017,

Aiham Alaraj
Ordförande
Göteborg 2017-08-10

