
 
 

Protokoll styrelsemöte 

Svensk Kirurgisk Förening 

Telefonmöte 

19 september 2017 

 
 
Närvarande:  Claes Jönsson, Peter Elbe, Lars Enochsson, Jakob Hedberg, Anette Persson, 

Magnus Kjellman, Layla Mirzaei, Anders Hyltander, Sara Regner och Barbara 
Dürr, Jakob Hedberg. 

Ej närvarande: Malin Sund 
 

 
 
 
§ 115 Mötets öppnande 
 

§ 116 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes. 
 

§ 117 Ekonomi 
Anders redogjorde för ekonomin. Likviditeten fortsatt stabil. 
 

§ 118 Programkommittén 
Lars redogjorde om arbetet för kommande kirurgveckor. 
 

§ 119 Utbildningskommittén 
BKT har haft stora problem att ordna kurser. Detta beror på vakanser inom KUB fakulteten. 
En förfrågan har kommit att få se skrivningsfrågorna till det gamla kompetensbeviset.  
Beslut: Medlem kan få ut de gamla frågorna mail ledes, dock utan svaren. 
 

§ 120 Internationell sekreterare 
Malin Sund tillfrågas om hon kan delta å föreningens vägnar på ett möte som British och Irish 
Surgical Society organiserar 9–11 maj 2018. 
UEMS section of Surgery har möte Bryssel 21oktober. 
 

§ 121 IT-ansvarig/hemsidan 
Uppdatering av plattformen pågår. ATLS hemsida ska också uppdateras. 
Ett Facebookinlägg från Kirurgveckan diskuterades. Styrelsens poängterar att alla är välkomna till 
Kirurgveckan. 
 

§ 122 Kommittén för kirurgisk forskning 
Alla nya avhandlingstitlar ska läggas ut på hemsidan.  
Pristagare ska vara medlemmar i SKF. 
Kursen i vetenskap för ST läkare har ställts in. 
 

  



 
§ 123 Svensk Kirurgi 
Bordlades 
 

§ 124 Kvalitetsregister 
Sammanställning av nationella kvalitetsregister 2012–2016 finns på www.kvalietsregister.se  
 

§ 125 ATLS 
Avtal har skrivits med Martin Sundelöf och Tore Vikström. Tore kommer att fungera som 
konsult fram till 2017-12-31 och därefter är Tores uppdrag inom ATLS avslutade. 
 

§ 126 Övriga frågor 

• SVESEK har framfört önskemål om reducerad avgift till Kirurgveckan.  
Beslut: Pensionärer och studenter får gå för 1100 kr per dag. 

• Medlemskap SLS. Vi vill inte automatiskt ansluta alla våra medlemmar till SLS såsom SLS 
föreslagit. 

• Svensk Kirurgiskt Råd 13/11. Magnus redogjorde för det fortsatta arbetet med kliniska 
träningscentra. Peter och Sara samordnar presentation om samsyn om det vetenskapliga 
arbetet. 

• En kirurgklinik håller på att träna en sköterska med avsikt att hon ska göra viss kirurgi. 
Styrelsen kommer att be kliniken i fråga att ge mer information om vad detta innebär.  

 

§ 127 Remisser och enkäter 
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – slutbetänkande (svar 16/11 SLS). Vi avböjer att 
kommentera denna remissen. 
 

§ 128 Nya medlemmar 
Nya ansökande godkändes. 
 

§ 129 Kommande möten 
11 oktober telefonmöte 
9 november telefonmöte 
7 decembermöte i Stockholm 
8–9 februari internat 
 

§ 130 Mötet avslutades 
 
 
 
 

 
Vid pennan 
 
 
 
Peter Elbe    Claes Jönsson  
Utbildningssekreterare   Ordförande 


