
 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

8 mars 2018 

Telefonmöte 

 
 
 
 
Närvarande: Claes Jönsson, Lars Enochsson, Peter Elbe, Sara Regnér, Layla Mirzaei,  
 Anna Leifler, Anette Persson, Magnus Kjellman och Per-Anders Larsson. 
Frånvarande       Malin Sund, Barbara Dürr  
 

 
 
 
 
§ 35 Mötets öppnande 
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat. 
 

§ 36 Föregående mötesprotokoll 
Diskussion fördes kring styrelseprotokollens omfattning. Justering av föregående 
styrelseprotokoll till nästa möte. 
 

§ 37 Ekonomi 
Arbetet fortgår med att implementera elektronisk hantering av ekonomin. 
 

§ 38 Programkommittén 
Abstraktinlämningen för Kirurgveckan har öppnats. SOTA-föreläsningarna klara. NFSK kommer 
att ha ansvaret för sköterskeprogrammet från 2019. 
 
Magnus rapporterade att kontakt nu har skrivits för Kirurgveckans postgraduatekurser. Lärare 
har rekryterats. Utförligare rapport 22/3. 
 

§ 39 Utbildningskommittén 
Arbetet med Utbildningsboken fortskrider. När det nya kapitlet om bedömning av praktiska 
kirurgiska färdigheter är klart så kommer Utbildningsboken att skickas ut på remiss. 
 
Peter, Björn (via telelänk), Barbara och Birgitta har träffat Mikael Björk från Rappapå 28/2. 
Mikael presenterade en lösning för IT-stöd till kurserna. Vi har nu ett antal offerter. Vid 
styrelsemötet 22/3 beslut om vilken lösning vi ska välja. 
 
Louis Riddez har tackat ja till att bli bakjouransvarig i utbildningskommittén. Louis tillträder sin 
post efter sommaren 2018. 
 
Björn Frisk slutar i september som kursansvarig i utbildningskommittén. Vid styrelsemötet 22/3 
kommer Peter att presentera ett förslag på rekrytering av ny kursansvarig. 
 
 



 

§ 40 Internationell sekreterare 
Bordlägges 
 

§ 41 IT-ansvarig/hemsidan 
Nya hemsidan kommer att lanseras om två veckor. Testversionen finns i nuläget på 
www.beta.svenskkirurgi.se 
 
Layla presenterade Zoom som ett alternativ till telefonmöten. Layla, Peter och Lars hade ett 
testmöte tidigare i veckan.  
 

§ 42  Kommittén för kirurgisk forskning 
KKF kommer att ansvara för att uppdatera kapitlet om det vetenskapliga arbetet i den 
kommande Utbildningsboken. 
 

§ 43 Svensk Kirurgi 
Redaktionskommittén har haft möte. Gamla artiklar håller på att läggas in på hemsidan. Artiklar 
från 2014 och fram kommer att vara sökbara på nya hemsidan. Arbetet beräknas vara klart i juni. 
Instagramkontot är nu igång. För närvarade har det 170 följare. 
 

§ 44 Kvalitetsregister 
Bordlägges 
 

§ 45 Faculty Club 
En genomgång av programmet till Faculty Club gjordes och programmet godkändes med mindre 
justeringar. Barbara kommer att skicka ut programmet inom kort. 
 

§ 46 ATLS 
Inget nytt att rapportera. 
 

§ 47 Länskirurgi 
Claes har träffat Linus Axelsson. I nuläget få anmälda länskirurg chefer till mötet 23/3. Vi önskar 
ett större deltagande. 
 

§ 48 Övriga frågor 

• SLS 
 Claes har pratat med Stefan Lindgren från SLS. Claes framförde föreningens syn på SLS 

förslag om kollektiv anslutning av våra medlemmar. 
 Claes och Annika Sjöwall kommer att representera SKF på SLS repskap. 
 

• Utträden 
 Utträden diskuterades. De flesta utträden beror på att de medlemmarna inte längre är aktiva 

kirurger. Några utträden på grund av utebliven betalning av medlemsavgiften trots 
påminnelser. Några enstaka utträden på grund av missnöje med föreningens arbete. 

 

• Förfrågan att anordna kongress 
 Stockholms stad har skickat en förfrågan till Oliver Gimm om han skulle vilja vara med att 

arrangera ”World Congress of the International Society of Surgery” 2025. Oliver undrar hur 
föreningen ser på förfrågan. Vi ber vår internationella sekreterare Malin Sund att undersöka 
frågan vidare. 

 

§ 49 Remisser 
Avsluta livsuppehållande behandling 
Vi avstår att svara på den. 
 

http://www.beta.svenskkirurgi.se/


  



§ 50 Nya medlemmar 
Åtta nya medlemmar valdes in i SKF. 
 

§ 51 Kommande möten 
2018-03-22-23 Faculty Club  10:00 
2018-04-18  Telefonmöte  18:00 
2018-05-14  Telefonmöte  18:00 
2018-06-27  Telefonmöte  18:00 
2018-08-08  Telefonmöte  18:00 
2018-08-19  Styrelsemöte  11:00 
2018-09-06  Telefonmöte  18:00 
2018-10-04  Telefonmöte  18:00 
2018-11-05  Telefonmöte  18:00 
2018-12-06-07 Styrelsemöte  10:00 
 

§ 52 Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 
 

 

Vid tangentbordet 

 
 
 
Peter Elbe    Claes Jönsson  
Utbildningssekreterare   Ordförande 
 


