
Motion till Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte 
  
Senaste åren har det blivit allt mer uppenbart att länskirurgin inte haft en röst i samband med de 
förändringar som skett i svensk kirurgisk vård.  
Svensk kirurgisk förening är oerhört viktig som representant för svensk kirurgi i dialoger med 
regering, nationella utredare och andra aktörer inom svensk kirurgi.  
Det är glädjande att svensk kirurgisk förenings styrelse nu har flera styrelsemedlemmar som verkar 
utanför regionssjukhusen. Vi tror detta är av stort värde.  
  
Vi förslår att man i stadgarna förtydligar att ett större antal styrelsemedlemmar ska ha sin 
huvudsakliga arbetsplats utanför regionsjukhusen. Vårt förslag är att tre styrelsemedlemmar bör vara 
från andra sjukhus än regionsjukhus.  
  
För svenskt länskirurgiskt råd 
 
2018-06-19 
  
Linus Axelsson, ordförande 
Elias Tsiolis, Värmland 
Magnus Täreby, Borås 
Karsten Offenbartl, Jönköping 
Jörgen Wenner, Helsingborg 
Anna-Karin Forsell, Kungälv 
Eva Borin, Visby 
Anna Warg, Östersund 
Christian Kylander, Capio S:t Göran 
Michael Dahlberg, Sunderbyn 
Åsa Elfving, Södertälje 
Irene Hansson, Halmstad/Varberg 
Ulla Tholén, Växjö/Ljungby 
Magnus Fröstorp, Västervik 
 
 

Styrelsens förslag till svar 
 
Styrelsen har vid vårt ordinarie möte 2018-06-27 diskuterat motionen som inkom till styrelsen 2018-
06-19. Vi delar Svenskt länskirurgiskt råds uppfattning att det är att stort värde för kirurgin att fler 
styrelsemedlemmar än vad som idag stipuleras i föreningens stadgar, dvs en styrelsemedlem, är 
verksamma inom länskirurgin. Det är av stor vikt att styrelsen är representativ för föreningens 
medlemmar. Styrelsen bedömer dock att det skulle kunna uppstå en del praktiska problem med att 
endast ändra antalet styrelsemedlemmar från länskirurgin till tre. Ska exempelvis en styrelsemedlem 
som byter tjänstgöringsort/sjukhustyp ställa sin plats till förfogande och fyllnadsval ske?  
Utöver detta skulle ytterligare aspekter på sammansättningen kunna komma ifråga som till exempel 
representation avseende läns kontra länsdelssjukhus, specialiteter och kön och man behöver ta 
ställning till hur detaljerade föreskrifterna kan/bör vara. 
 
Styrelsen förslår därför att årsmötet ger ett uppdrag till en grupp med två representanter för 
styrelsen samt två representanter för svenskt länskirurgiskt råd att till 2019 års årsmöte ta fram ett 
förslag till en stadgeförändring som tillgodoser att styrelsens sammansättning avspeglar 
medlemskåren. 


