
 

 

 

 

Protokoll telefonmöte styrelsen 

Svensk Kirurgisk Förening 

9 november 2017 

 
 
 
Närvarande:  Claes Jönsson, Lars Enochsson, Peter Elbe, Sara Regnér, Layla Mirzaei,  
 Anders Hyltander, Malin Sund och Magnus Kjellman.  
Ej närvarande: Jakob Hedberg, Anette Persson och Barbara Dürr 
 

 
 
 
§ 147 Mötets öppnande 
 

§ 148 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes. 
 

§ 149 Ekonomi 
Diskussion förs med region Östergötland angående fakturor från överföringen av ATLS till SKF. 
En offert har kommit från Desk Jockeys. Offerten accepterades. 
 

§ 150 Programkommittén 
Det har inkommit förfrågan om att konkurrensutsätta föreningens icke konkurrensutsatta sessioner 
under Kirurgveckan. Styrelsen är dock enhälligt i beslutet att behålla de icke konkurrensutsatta 
sessionerna. 
 
Diskussioner fördes om möjlighet att återigen börja filma föreläsningar under Kirurgveckan. Lars 
jobbar vidare med frågan. 
 
Förslag har inkommit om att namnet Kirurgveckan borde bytas till Kirurgiveckan då det inte bara är 
kirurger som närvarar under veckan. För att ändra namnet krävs dock ett årsmötesbeslut.  
 
NFSK kommer på sikt att ansvara för sköterskeprogrammet. NFSK uppmanas söka kontakt med 
den lokala sköterskegruppen så det kan bli en viss lokal prägel på programmet. 
 
Diskussion fördes om att förlänga Kirurgveckan till kl 15 fredagar. 
 

§ 151 Utbildningskommittén 
Peter har varit i kontakt med ytterligare ett företag som har möjlighet att bygga en kursplattform. De 
har erbjudit sig att göra en presentation under styrelsemötet 7/12. 
 
VG-regionen har kommit med ett inriktningsbeslut som innebär att vissa specialiteter, däribland 
kirurger, ska tjänstgöra en period i primärvården inom ramen för sin ST. Utbildningskommittén ser 
inga som helst fördelar med beslutet och författat ett brev till VG-regionen. Styrelsen ställer sig 
bakom brevet. 
 



 

 

 

Kursgruppen har haft sitt första telefonmöte. En av målsättningarna blir att i så stor utsträckning 
som möjligt samordna ATLS, KUB och bakjourskurserna. Ett fysiskt möte kommer att planeras 
under våren. Ett möte med delföreningarnas kursansvariga planeras också. 
 
Peter har träffat Renate Antonsson på LIPUS för att diskutera det kommande årets SPUR- 
inspektioner. En SPUR-inspektörsutbildning planeras under KIRUB dagarna. 

 
§ 152 Internationell sekreterare 
Malin rapporterade från UEMS-mötet i Bryssel. 
 
Norge har nu beslutat sig för att vara fortsatt aktiva inom NKF. NKF kommer att ha ett möte i 
Helsingfors nästa vecka. NKF planerar också en session under Kirurgveckan. Fortsatta diskussioner 
om det bordläggs till februarimötet. 
 

§ 153 IT-ansvarig/hemsidan 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Webmastern Mikael jobbar med den nya plattformen.  
 

§ 154 Kommittén för kirurgisk forskning 
Nästa möte är planerat 1/12. 
 

§ 155 Svensk Kirurgi 
Bordlägges. 
 

§ 156 Kvalitetsregister 
Kvalitetsregisterkonferensen har varit 9 november. Ingen från styrelsen har dock kunnat närvara. 
 

§ 157 ATLS 
Styrelsen godkänner tillsättning av educator enligt önskemål från ATLS. 
 

§ 158 Övriga frågor 

• Tema akutkirurgi 2018. Fortsatt diskussion 7/12. 

• Magnus har arbetat vidare med frågan om preparatlab och föreslår minimalinvasiva kurser 
under Kirurgveckan. Upplägget skulle vara två dagar i början och två dagar i slutet. Själva 
kursen kommer att vara på närmaste preparatlab. För Helsingborg kan det t ex bli Köpenhamn.  

• BJS Issue Alerts läggs på hemsidan. 

• Göran Wallin vill göra en enkät för att se om vi har för många specialister under utbildning i 
förhållande till det framtida behovet av kirurger. Styrelsen stödjer Görans initiativ.  

• Bo Risberg vill att SKF överklagar beslutet att inte åtala Macchiarini. Vi kommer att lyfta frågan 
till Kirurgrådet då Macchiarini i grund och botten inte är kirurg utan thoraxkirurg.  

• Peter rapporterade från Läkarförbundets repskap. Frågor som diskuterades var bl a tjänstgöring 
i primärvården för slutenvårds-ST. Repskapet såg inga fördelar med det annat än för enstaka 
valda specialiteter.  

 

§ 159 Remisser 
Likvärdiga läkemedelspriser – vi avstår från att svara. 

 
§ 160 Nya medlemmar 
Tre nya medlemmar godkändes för inval. 
 

§ 161 Kommande möten 

• 7 december Stockholm kl 10. Freys, Stockholm. 

• 8-9 februari internat Balingsholm, Stockholm/Huddinge. 
 



 

 

 

 
 
§ 162 Mötets avslutande 
 
 
 
 
 
Peter Elbe    Claes Jönsson  
Utbildningssekreterare   Ordförande 


