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§ 53 Mötets öppnande 
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat. 
 

§ 54  Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes. 
 

§ 55 Ekonomi 
Skattmästaren redogjorde för att arbetet med att strukturera utbildningsverksamheten i SKF AB 
fortgår. Det finns dock fortfarande problem vad gäller KUB-kurserna och överblicken 
skulder/fordringar som snarast behöver åtgärdas. 
     
Det finns avtal mellan SKF och Akademikonferens angående kirurgveckorna fram t.o.m. 2020, 
dvs över kirurgveckan i Luleå. Däremot så finns inget avtal vad gäller budget mellan arrangörs-
kliniken för kirurgveckan 2019 (Norrköping) och SKF. Skattmästaren ser över detta tillsammans 
med Barbara och återkommer med ett förslag. 
 
Guldsponsorn Medtronic accepterar inte längre att skriva avtal enbart med Traveco utan önskar 
ett avtal underskrivet att såväl Health Care Organisation och Professional Conference Organizer 
enligt nya regler i USA. Styrelsen beslutade att ett sådant avtal bör upprättas. Skattmästaren 
återkommer med ytterligare information. 
 
Skattmästaren har efter möte med Deskjockey kommit fram till att det ur flera synpunkter är 
fördelaktigt om samtliga verksamheter som drivs i bolagets regi som ATLS och KUB-kurser m. 
fl. är tydliga resultatenheter i bolaget med tydlig ansvarsfördelning istället för att skapa separata 
bolag för respektive verksamhet. Ett system där varje faktura som betalas ska attesteras av två 
personer är nödvändigt. 
 
Tjänster som arvoderas skall ligga i SKF AB. 
 

  



§ 56 Programkommittén 
Abstract-inlämningen till Kirurgveckan är öppen fram t.o.m. 2018-03-31. Allt rullar på enligt plan 
och i april så börjar granskningen av inkomna abstract. 
 
Programmet byggs upp successivt och förslag till samtliga 3 SOTA-föreläsningar finns men alla är 
ännu inte än bekräftade vad gäller föreläsare. Även BJS-föreläsaren Peter Angelos som skall prata 
om Medical Ethics in Surgery är klar. Samtliga ST-lunchföreläsningar är klara.  
 
Det uppmärksammades att det i anmälan till Kirurgveckan inte fanns möjlighet för övrig 
vårdpersonal att anmäla sig – detta är nu åtgärdat. 
 
NFSK tar i samband med denna Kirurgvecka en mer aktiv roll i det vårdvetenskapliga 
programmet vilket stöds av SKF. 
 
Planeringen för SKFs plenarsession fortgår. 

 
§ 57 Utbildningskommittén 
Björn Frisk slutar som kursansvarig i utbildningskommittén och en efterträdare behövs.  
Beslutas att utannonsera denna tjänst och att den blir arvoderad. Björn Frisk håller på att 
utforma ett förslag till uppdragsbeskrivning där den kursansvarige även har ett tydligt ekonomiskt 
ansvar.  
 
Kursen ”Funktionellt ledarskap” är återaktiverad och annons finns i nummer två av Svensk 
Kirurgi. 
 
Utbildningssekreteraren redogjorde även för hur planerna inför kommande Kirurgveckas 
utbildningssymposium ser ut med ett fokus på framtidens ST-utbildning. 
 
Peter lade vidare fram ett förslag på att de som är ansvariga på respektive fakultet bör få ett 
mindre arvode vilket skulle leda till att det blir lättare att ställa krav. Inget beslut i denna fråga 
togs dock. 
 
Det har inkommit två offerter på webapplikationer för utveckling av en hemsida för kurser mm. 
Utbildningskommittén förordar den som använder sig av plattformen Moodle. Det framkom en 
önskan att även en mobil app som finns tillgänglig för Moodle skulle inkluderas i offerten.  
Beslut att godta denna offert om att använda Moodle som Webapplikation för 
kursadministration. Det är dock viktigt att bokföringsprogrammet Visma kan integreras i detta 
för bra ekonomisk kontroll.  
 

§ 58  Internationell sekreterare 
BJS-föreläsare Peter Angelos har tackat ja. 
 
ACTA-föreläsaren på förslag, Antonio Lacy, Barcelona, är inbjuden men har ej svarat. 
Association of Surgeons of Great Britain and Ireland har möte i Liverpool 9-11 maj. 
Internationella sekreteraren åker på BJS-kostnad.  
 
Internationella sekreteraren förordade vidare att vi fortsätter vara med i projektet Global Surg 
(http://globalsurg.org/ ) som hittills publicerat två projekt 1/ Mortality of emergency abdominal 
surgery in high-, middle- and low-income countries och 2/ Surgical site infection after 
gastrointestinal surgery in high-income, middle-income, and low-income countries: a prospective, 
international , multicentre cohort study. De planerar nu ett tredje project: Quality and outcomes 
in global cancer surgery: a prospective, international cohort study. Från Sverige har Yücel Cengiz 
varit koordinator. SKF stödjer denna verksamhet och det beslutades att Yücel Cengiz fortsätter 
som nationell koordinator för detta projekt. 

  

http://globalsurg.org/


§ 59  IT-ansvarig/hemsidan 
Nya hemsidan är snart klar, men en hel del småsaker återstår att justera. 
 
Viktigt att alla påminner delföreningarna om att uppdatera sina sidor. 
 
Bilder från Instagram och Twitterkonton skall även läggas upp på hemsidan. 
Den senaste tidens avslöjanden vad gäller Cambridge Analytica och dess försäljning av Facebook 
uppgifter debatterades. Frågetecken kring lämpligheten att Svensk Kirurgisk Förening har kvar 
sitt Facebook konto har uppstått men inget beslut togs om att avsluta kontot.  
 
En flash om ST-priset skall skapas på hemsidan för att stimulera ST-läkare att skicka in sina 
bidrag. 

 
§ 60  Kommittén för kirurgisk forskning 
KKF och SFAT har ett samsymposium på Kirurgveckan där professor Joseph Bellal, USA har 
tackat jag till att medverka. Han kommer att redogöra för akutkirurgisk verksamhet med 
kvalitetsregister för utvärdering. 
 
SLS har ett symposium om prövarmedverkan vid forskning. KKF önskar skicka Stefan Acosta 
som representant och att SKF betalar hans resa.  
Beslutas att SKF betalar hans resa för deltagande i detta möte. 

 
§ 61 Svensk Kirurgi 
Nya numret är klart. Det kommer där även bl.a. vara en enkät om i vilken mån som 
medlemmarna i SKF önskar att fortsatt ha BJS i pappersform eller övergå till en elektronisk, och 
troligen billigare, version. 
 
Finns en önskan från många annonsörer om att annonserna även skall synas på hemsidan. 
Beslut togs om att så skall ske. 
 
Peter Elbe har författat en replik på den artikel som Stefan Lindgren skrev angående förslaget om 
kollektivanslutning till SLS av Svensk Kirurgisk Förenings medlemmar.  
Beslut: Hela styrelsen ställer sig bakom denna artikel som är kritiskt inställd till detta förslag. 

 
§ 62 Kvalitetsregister  
Inget nytt. 

 
§ 63 ATLS 
Inget nytt. Denna punkt kommer att utgå som fast punkt från schemat men ATLS kommer 
självklart att diskuteras när så är påkallat. Då länskirurgi är en viktig punkt att bevaka i denna 
nivåstruktureringens tid så beslutas att ha den som en fast framtida punkt på dagordningen vid 
framtida möten. Anette Persson kommer att speciellt bevaka denna punkt för SKFs styrelses 
räkning. 
 

§ 64 Övriga frågor 

• Kansliet 
 Per-Anders Larsson, Barbara Dürr, Peter Elbe och Claes Jönsson håller på att ta in anbud från 

flera firmor vad gäller drift av en mer samordnad kanslifunktion. När det föreligger ett förslag 
att ta ställning till så skall det presenteras för styrelsen för beslut. 

 

• Återkoppling SLS 
 Styrelsen är, som ovan angivits, negativ till förslaget om tvångsanslutning till SLS.  SKFs 

representanter vid SLS fullmäktige, Claes Jönsson och Annika Sjövall, kommer med största 
sannolikhet att rösta nej till detta förslag. 

 



• SFAT-internat 
 Förfrågan från ordföranden i SFAT om finansiering från SKF av planerat internat. SKF 

finansierar självklart Utbildningskommitténs kostnader, men inte övriga delföreningars. Var 
och en bör stå för sin ekonomi för att visa sin delaktighet/engagemang.  

 Beslut: SKF täcker 30 % av kostnaden för internatet. 
 

• Videomöten 
 Videoapplikationen Zoom går ej att demonstrera under sittande möte. Layla, Peter och Lars 

har dock prövat denna och har goda erfarenheter av applikationen.  
 Beslutas pröva denna applikation vid kommande telefonmöte som nu istället blir ett 

videomöte. 

 
§ 65  Remisser 
Det har inkommit en ny stor remiss om etikprövning där allt som inte är exakt enligt vetenskap 
eller beprövad erfarenhet skall etikprövas. Även åtgärder som sker i nödlägen och inte är enligt 
vetenskap eller beprövad erfarenhet skall komma att etikprövas i efterhand. Då etikprövningarna 
skall skötas av disputerad, helst docent, kommer detta att leda till en tämligen omfattande 
administration. Ett remissvar håller på att utformas av Sara Regnér och Malin Sund. SKF är 
positivt till principen att medicinsk vård sker enligt etiska riktlinjer men ser med viss oro på den 
troligen kraftigt ökande administration som detta remissförslag kan komma att innebära. 

 
§ 66  Medlemmar 

• Nya medlemmar 
 En ny medlem invaldes. 
 

• Utträdda medlemmar 
 En analys av de som går ur SKF har visat att en del tolkat SKF som en facklig organisation 

medan andra gör det av åldersskäl. Beslutades att en mer djupgående survey över varför yngre 
medlemmar väljer att träda ur SKF skall göras.  

 
§ 67 Kommande möten 
18 april kl 18.00, Videomöte 
14 maj kl 18.00, telefonmöte 

 
§ 68  Mötets avslutande 
 
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet 
 
 
 
 
Lars Enochsson  Claes Jönsson 
Vetenskaplig sekreterare Ordförande 
 


