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§ 34 Mötets öppnande 
 

§ 35 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes efter mindre justeringar. 
 

§ 36 Ekonomi 
Skattmästaren, som deltog per telefon, presenterade föreningens aktuella likviditet som är fortsatt 
god. Det nya redovisningssystemet fungerar väl liksom de nya principerna för bokföring. Samtliga 
intäkter och kostnader för 2016 skall vara bokade på rätt år. Arbetet med bokslutet pågår. 
Fördelningsnyckeln gällande utfall kirurgveckan diskuterades. En justering kan komma att bli 
aktuell när omstruktureringen av nätverket för akutkirurgi och trauma blir klar. 
 

§ 37 Programkommittén  
Vetenskapliga sekreteraren redogjorde för läget vad gäller abstrakt inlämningen till Kirurgveckan. 
Frånsett någon mindre bugg i AppInMed applikationen, som påtalats och rättats till, så har det 
hela förlöpt bra. Lars prognostiserade att knappt 300 abstract skulle komma att bli submitterade 
och redogjorde för den vidare planeringen vad gällde kirurgveckan. NFSK har till Lars framfört 
en önskan om att, vad gäller processen med abstracthantering och planering av det vetenskapliga 
programmet, de skulle kunna ha samma roll som de övriga delföreningarna. Styrelsen stödde 
detta förslag.  
 

§ 38 Utbildningskommittén  
Peter Elbe redovisade utbildningskommitténs arbete.  
Lars Erik Hansson slutar som ordförande för fakulteten för akutkirurgi. Såväl Lars Erik som 
fakulteten har gjort ett bra arbete och ny ordförande skall nomineras. 
Avtalet för bakjoursskolan skall ses över. Vidare behöver dokumentet för bakjoursskolan en 
mindre uppdatering så att det motsvarar det som lärs ut i samband med bakjourskurserna. 
Kommande år skall även en översyn av utbildningsboken ske som skall vara klar hösten 2018.  
KIRUB-dagarna går av stapeln i Norrköping 10–12 maj där medlemmar ur utbildnings-
kommittén kommer att närvara. 
Peter tog även upp detta med att det behöver utredas om att skapa en bra och datasäker 
arkivfunktion för möteshandlingar såväl för delföreningar som för styrelsen. Det beslutades att 
Peter har styrelsens uppdrag att utreda detta vidare. 
 



§ 39 Internationella sekreteraren  
Då internationella sekreteraren ej kunde närvara så redogjorde Peter Elbe för denna punkt. 
British Journal of Surgery (BJS) är i färd med att bygga en utbildningsplattform och SKF har en 
positiv hållning i frågan. Peter Elbe utsågs som representant för SKF att vara delaktig i denna 
process. Det beslutades att BJS-loggan kan vara med på SKF:s hemsida.  
 

§ 40 IT-ansvarig/hemsidan  
Leyla Mirzaei redogjorde för att det skett en uppdatering på hemsidan av KKS, utbildnings- och 
programkommittén samt även uppdatering av studierektorssidan. Mikael Björck kallas till nästa 
styrelsemöte 8 juni för att ge ytterligare information om hemsidan. SKF har fungerande Twitter- 
och Facebook-konton. 
 

§ 41 Kommittén för kirurgisk forskning  
Claes redovisade information i mail från Sara Regnér. Ett förslag som föreligger från KKF är att 
det kunde vara en fördel om professorer kunde involveras i processen att granska ST-arbeten för 
att säkerställa en bra vetenskaplig kvalitet. Denna punkt skall diskuteras inom kirurgrådet för att 
få ett gemensamt synsätt. SKF fick i uppdrag av kommittén för kirurgisk forskning att ta fram ett 
förslag. Socialstyrelsen anser att man skall kunna godkänna studentarbete som vetenskapligt 
arbete under ST vilket SKF ställer sig tveksamt till.  
 

§ 42 Svensk Kirurgi  
Redaktören för Svensk Kirurgi, Jakob Hedberg, berättade att det inkommit synpunkter från 
många prenumeranter av tidningen att den ofta är trasig när den levereras och Jakob föreslog 
därför att tidningen skulle plastas in vilket skulle medföra en merkostnad på 1650 kronor. SKF 
godkände denna begäran.  
Det beslutades att ordförande skriver varannan ledare och varannan av någon av de övriga 
styrelsemedlemmarna. Jakob kommer att skicka ut en ny lista med namn och datum.  
 

§ 43 Kvalitetsregister  
Magnus Kjellman redogjorde för att processen att skapa ett symposium om framtidens 
kvalitetsregister under Kirurgveckan i Jönköping nu är klar och det ser ut att bli ett intressant 
symposium med deltagare som bl.a. Mats Bojestig, Landstingsdirektör och Ordförande i gruppen 
om framtidens kvalitetsregister; Professor Lars Klareskog, Reumaregistret, Karolinska Solna samt 
Lina Westman, sektionsledare nedre abdominell kirurgi, Region Jönköpings Län. 
 

§ 44 ATLS 
Linda Lundgren meddelade att Tore Vikström, nationell ATLS kursledare, har sagt upp sig.. 
Även Maria Lampi har uttryckt att hon önskar sluta som nationell ATLS koordinator. En annons 
för ny nationell ATLS kursledare är under utformning och tjänsten skall annonseras ut i bl.a. 
Läkartidningen. Linda Lundgren håller i detta. Styrgruppen för ATLS har möte den 17:e maj och 
SKF har styrelsemöte den 8/6 och det vore förstås önskvärt att det då finns förslag på ny 
nationell kursledare. I samband med tillsättningen av denna tjänst är det också viktigt att det finns 
tydliga och uppdaterade uppdragsbeskrivningar, en process som Linda Lundgren får driva i 
samråd med representanter från styrelsen. 
 

§ 45 Övriga frågor  
Ordförande för Läkarförbundets representantskap 
Peter Elbe nominerades till detta av styrelsen.  
 
Bukkirurg intresserad av akut onkologi 
Inkommit förfrågan angående om det finns någon från styrelsen som skulle kunna vara en 
samtalspartner i kirurgiska frågor om akut onkologi. Styrelsen utsåg Anette Persson från SKF 
som representant i detta. 
 
  



Nationell kirurgisk studentförening 
Inkommit en förfrågan om i vilken mån som en förening under bildande, Nationell Kirurgisk 
Studentförening, kan vara en delförening i SKF. Föreningen är dock inte bildad ännu och 
styrelsen för SKF har inte tagit ställning i frågan. Peter och Leyla utsågs till att skriva ett svar. 
 
Kallelse SLFs fullmäktige – nomineringar till FM 
En uppmaning från SLF till delföreningarna att lämna in nomineringar till valberedningen inför 
årets fullmäktige den 30–31 maj 2017. Vikten av detta betonades vid styrelsemötet. 
 
Inbjudan att nominera ledamöter till SLFs råd för läkemedel, IT och medicinteknik 
(RLIM) 
Magnus Kjellman nominerades av styrelsen för mandatperioden 2017-07-01–2019-06-30. 
 
Mail PO Nyström: WHOs guide prevent SSI 
Det beslutades att Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection skall läggas upp 
som en länk på hemsidan. 
 
Mail Per Örtenwall: ASSET 2017 co-operation 
Claes har besvarat detta mail. 
 
Nätverket för en Nationell Canceragenda 
Jakob Hedberg i styrelsen är med i nätverket för en Nationell Canceragenda.  
 
Debattartikel från NFSK 
En debattartikel från har inkommit för NFSK där man har en förfrågan om styrelsen önskar 
medverka som medförfattare. Styrelsen har dock inte varit med från början i skapandet av 
artikeln och kommer att ta ställning när en reviderad version av artikeln kommer ut för 
bedömning. 
 

§ 46 Remisser  
Ny organisation för etikprövning av forskning (svar 2017-04-03) 
Claes skall besvara denna remiss i samarbete med Malin och Sara. 
 
Nationell läkemedelslista (svar 2017-04-03) 
Svensk Kirurgisk Förening har getts möjlighet att yttra sig över förslag till en ny lag om nationell 
läkemedelslista. Claes kommer att handlägga detta. 
 
Klassificering av nya psykoaktiva substanser (svar 2017-05-03) 
Styrelsen avstår från att svara. Claes meddelar SLS. 
 
För en god och jämlik hälsa (svar 2017-05-19) 
Denna uppgift skall fördelas mellan styrelsemedlemmarna.  
 

§ 47 Nya medlemmar  
Elva medlemsansökningar har inkommit. Beslut: Alla godkändes.

 

§ 48 Kommande möten  

• 25 april kl 18–19, telefonmöte 

• 8 juni kl 10–16, möte Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB, Stockholm. LIF kommer 
att inbjudas till detta möte. 

• 27 juni kl 18–19, telefonmöte 

• 20 augusti prel kl 14, styrelsemöte 20/8 i Jönköping 
 

  



 
 
§ 49 Mötets avslutande 
 

 
 
Vid tangentbordet 
 
 
 
 
Lars Enochsson   Claes Jönsson 
Vetenskaplig sekreterare    Ordförande 


