
 

Protokoll styrelsemöte 

Svensk Kirurgisk Förening 

Telefonmöte 

11 oktober 2017 

 
 
Närvarande: Claes Jönsson, Lars Enochsson, Peter Elbe, Jakob Hedberg, Sara Regnér, Layla 

Mirzaei, Anders Hyltander, Malin Sund och Barbara Dürr   
Ej närvarande: Magnus Kjellman och Anette Persson.  
 

 
§ 131 Mötets öppnande 
 

§ 132 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll godkändes efter mindre justeringar. 
 

§ 133 Ekonomi 
Anders Hyltander redogjorde för att det för tillfället råder en viss obalans mellan AB, där 
omslutningen växer, och moderföreningens där den krymper något, vilket är helt i linje med den 
omstrukturering som skett. Det beslutades därför att föra över såväl kostnader som intäkter från 
Br J Surg från moderföreningen till AB för att fördelas lika mellan ATLS och KUB.  
 
Det finns ett behov för att i möjligaste mån förenkla och effektivisera bokningsprocessen till 
kurser i SKFs regi. Anders har därför bett Deskjockey att återkomma med information och en 
offert på ett bokningssystem kopplat till Visma.  
 
Det föreligger även en önskan att centralisera administrationen och det diskuterades i vilken mån 
som detta kunde underlättas genom inköp av extern tjänst. Det beslutades att Barbara 
tillsammans med Anders skall utreda vad en sådan tjänst skulle komma att kosta och kommer att 
redovisa detta vid kommande styrelsemöte. En extern tjänst skulle kunna medföra en hållbar 
lösning med bibehållen och god kontinuitet.  
 
Anders meddelade vidare att Deskjockey kommer att gå över från timdebitering till fast kostnad. 
Detta kommer att innebära en viss prishöjning men innebär å andra sidan att SKF slipper ökade 
kostnader i samband med varierande belastningsgrad. Deskjockey’s revisor och revisorsassistent 
har framfört en önskan att vara med vid nästa styrelsemöte vilket styrelsen beviljade. 
 
ATLS har inkommit med ett halvårsbokslut. 
 

§ 134 Programkommittén 
Lars Enochsson redogjorde för en enkät som skickats ut till deltagarna vid Kirurgveckan i 
Jönköping via SKF’s Survey Monkey konto. Hittills har det inkommit 384 svar. Det som många 
uppfattade som övervägande positivt var bl.a. bemötandet i Jönköping, undervisningsvärdet samt 
appen till Kirurgveckan. Kritik riktades framför allt mot den bristande tekniken vid mötet samt 
att Elmia kändes som nästan lite för stor och kall som kongresslokal.  
 
Det är inplanerat ett möte med stora programkommittén den 3 november där riktlinjerna för 
kommande Kirurgvecka i Helsingborg skall diskuteras såväl vad gäller ”programslottar” samt 
lokaler. Vidare är det inplanerat ett möte i Helsingborg den 19 januari. 



 

§ 135 Utbildningskommittén 
Peter Elbe informerade om att Johan Ungerstedt ersätter Linda Lundgren som ny nationell 
studierektor. Linda fortsätter som ATLS-ansvarig. Johan kommer att informera utbildnings-
kommittén om hur han mer specifikt tänker sig utformningen av denna tjänst. Utbildnings-
kommittén avser även att tillsätta en ny representant för bakjoursskolan.  
 
Vidare pågår fortsatt arbetet med att revidera utbildningsboken. Arbetet planeras vara färdigt till 
styrelsemötet nov/dec 2018. 
 
Peter och Layla redogjorde vidare för KIRUB’s internat där man planerade kommande års 
aktiviteter. Den nya styrelsen önskar att deltaga mer aktivt i bl.a. kvalitetsregister, BKT och andra 
kirurgiska föreningssammanhang. Just vad gäller BKT är det för närvarande ett problem att det 
inte finns tillräckligt med BKT-kurser. Styrelsen ställer sig positiv till ett ökat engagemang från 
KIRUB. 
 
Kommande KIRUB-dagar är i Örebro 16–18 maj 2018. 

 

§ 136 Internationell sekreterare 
Malin Sund redovisade att två representanter utsetts till att under våren 2018 göra Examination of Surgery 
för att utvärdera provet. SKF står för kostnaderna för resa och boende. 

 
Malin ska deltaga i ett möte den 9/11 med representanter för den nordiska Scandinavian Journal of 
Surgery. Lite tveksamt om det stöd som SKF bidrar med (50 kronor/medlem) skall fortsätta då Norge 
inte har deltagit aktivt medan de övriga nordiska länderna (Finland, Island, Danmark och Sverige) deltager. 
Malin återkommer med redogörelse för detta möte vid nästa styrelsemöte. 
 

§ 137 IT-ansvarig/hemsidan 
Layla Mirzaei berättade att Wordpress är installerat. Vår IT-tekniker Mikael undrade om styrelsen önskar 
att hemsidans design förbättras. Detta skulle dock medföra en betydande merkostnad. Styrelsen 
diskuterade frågan och majoriteten av styrelsen upplever designen som ganska stilren och bra. Vi har 
också fått positiv feedback från en del medlemmar och delföreningar att designen är tillfredsställande och 
det beslutades att i nuläget inte lägga pengar på designförändring. 
 
Sara framförde att det vore bra om det fanns en flik för aktuella avhandlingar och styrelsen beslutade att 
en sådan skall skapas.  

 

§ 138 Kommittén för kirurgisk forskning 
Sara Regnér redogjorde för KKFs möte 2017-10-10 där formerna för prisutdelning i samband med stora 
forskarpriset diskuterats. Detta med anledning att så få av de nominerade kommit till prisutdelningen. Det 
blev vid KKFs möte en diskussion om hur man skulle kunna lyfta de nominerade från varje region men 
något beslut i frågan har ej tagits. Även vid SKFs styrelsemöte diskuterades detta då det ju verkligen är fint 
att bli nominerad från sin respektive region men exakta formerna för hur detta skall ske är inte klart. 
Diskussionen fortsätter. 

 
Beslut: KKF har förslagit professor Lisa Rydén som ny ordförande för KKF. Styrelsen beslutar att utse 
professor Lisa Rydén som ny ordförande för KKF. 

 
SKFs styrelse önskar att KKF kan erbjuda hjälp med att förse kansliet med listor på professorer så att 
SKF kan ha en uppdaterad lista att utgå ifrån då kallelser skickas till kommande möten. 

 

§ 139 Svensk Kirurgi 
Jakob Hedberg berättade att ett nytt nummer av Svensk Kirurgi nu är ute.  

 
Anna Leifler är utsedd att efterträda Jakob som ny redaktör för Svensk Kirurgi.  

 



Jakob tog vidare upp att redaktionskommittén i Svensk Kirurgi skulle behöva utökas och då 
gärna med någon som är intresserad av att uppdatera och förbättra hemsidan. 
 
En fråga har ställts till tidningen om det finns möjlighet att utannonsera specialistsjuksköterske-
tjänster. Styrelsen ställer sig negativ till detta då ju tidningen Svensk Kirurgi enbart skickas ut och 
riktar sig till kirurger och således riktar sig till fel målgrupp för dessa annonser.   

 

§ 140 Kvalitetsregister 
Magnus Kjellman hade inte möjlighet att närvara men kommer att uppdatera styrelsen vid nästa 
möte. 

 

§ 141 ATLS 
Martin Sundelöf och Sofi Sarin har accepterat posterna som Nationell ATLS Kursledare 
respektive Nationell ATLS Koordinator. 

 
Claes informerade om att det kommer en ny dataskyddslag som skall ersätta PUL och som kan 
komma att ha betydelse för hur man i framtiden skall hantera personnummer vad gäller t.ex. 
ATLS. Viktigt att i dessa frågor inkludera juridisk expertis så att dessa frågor hanteras korrekt. 
 

§ 142 Övriga frågor 
Vart är vi på väg? – Göran Wallin 

Göran Wallin har tillskrivit SKF att han hyser en oro för att det utbildas för många kirurger vilket 
riskerar att urholka utbildningen och möjligheterna för kirurger till såväl teoretisk som praktisk 
utbildning. Han önskar skriva en artikel om detta i Svensk Kirurgi och skicka ut en enkät. SKF 
stödjer detta. 
 
Tema 2018 

Tema för kommande Kirurgvecka diskuterades. Årets tema har ju varit Länskirurgins år. Då ett 
av de allvarligaste problemen som uppmärksammats har varit hur akutkirurgin ska klaras beslutas 
att nästa års tema ska vara ”Akutkirurgins år”. Fortsatt diskussion angående en undertitel för att 
betona att lyfta länskirurgins roll i sammanhanget.  
 
NFSK:s del i kommande KV-arrangemang 

NFSK önskar i större roll i kommande Kirurgveckor vilket styrelsen ställer sig positiv till. 
 
§ 143 Remisser 
Inga nya remisser hade inkommit.  

 
§ 144 Nya medlemmar 
Två nya medlemmar invaldes i SKF. 
 
§ 145 Kommande möten 
9 november telefonmöte klockan 19:30 
7 december Stockholm 
8–9 februari internat Balingsholm, Stockholm/Huddinge 
 
§ 146 Mötets avslutande 
 
 
 
Vid tangentbordet 

 
 
Lars Enochsson   Claes Jönsson  
Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 


