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

Mirzaei, Anders Hyltander, Malin Sund, Magnus Kjellman och Barbara Dürr  
 Adjungerade till mötet utan rösträtt: Anna Leifler, blivande redaktör och Per 

Anders Larsson, blivande skattmästare. 
Ej närvarande: Anette Persson.  
 

 
§ 163 Mötets öppnande 
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat. 
 

§ 164 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes efter mindre justeringar. 
 

§ 165 Ekonomi 
Skattmästaren presenterade den aktuella likviditeten för Svensk Kirurgisk Förening. 
 
Anders Hyltander efterlyste budget från Akademikonferens vad gäller sammanställning av 
resultatet från Kirurgveckan i Jönköping som till ovanstående mötesdatum ännu ej inkommit. 
Viktigt att detta inkommer så att Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB kan sammanställa 
ett årsbokslut innan sista december. Såväl Anders om Lars har påmint Akademikonferens. 
 
I samband med att ATLS nu går in i en ny fas med Martin Sundelöf och Sofia Sarin så har en 
översyn av hela det organisatoriska upplägget initierats. Anders tillsammans med Martin och 
jurister skall se över förutsättningarna för att ATLS skall kunna utgöra ett dotterbolag till Svensk 
Kirurgisk Förenings Verksamheter AB. Ett förslag skall komma att presenteras till nästa 
styrelsemöte i februari. Vidare skall inkomna fakturor från ATLS ses över. 
 
Anders presenterade en offert från Deskjockey vad gäller skötsel av såväl bokföring som 
kursadministration av Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB. Beslut: Styrelsen beslöt att 
acceptera denna offert. 
 

§ 166 Programkommittén 
Vetenskapliga sekreteraren redogjorde för innehållet i det möte som tidigare ägt rum med de 
vetenskapliga sekreterarna för delföreningarna angående kommande Kirurgvecka i Helsingborg 
2018. Där beslutades bland annat att förlänga fredagens program på Kirurgveckan något så att 
den slutar klockan 15.  
 
Det preliminära programmet för Kirurgveckan som det föreligger just nu visades. Det är planerat 
ett möte i Helsingborg den 19:e januari där de vetenskapliga sekreterarna samt organisatörerna 
för Kirurgveckan i Helsingborg skall träffas. Representant för NFSK kommer även att inbjudas. 
 
Vid kommande internat i februari så kommer två nya ledamöter till Lilla Programkommittén att 
utses, en från kommande arrangörer för Kirurgveckan i Göteborg 2021 samt i Västerås 2022. 



Lars redogjorde för att det under 2019 bör initieras en ny upphandling vad gäller kommande 
Kirurgveckorna i Göteborg och Västerås då det nuvarande kontraktet med Akademikonferens 
sträcker sig över Kirurgveckan i Luleå 2020.  
 
Lars presenterade ett dokument från NFSK där de redogör för hur de önskar att fördelningen av 
det vårdvetenskapliga programmet inför kommande kirurgveckor skall vara och där de önskar 
SKFs medverkan i detta dokument. Styrelsen för SKF beslutade att tillsätta en kommitté 
bestående av Sara Regnér, Claes Jönsson och Lars Enochsson för att närmare granska detta 
dokument och återkomma med synpunkter till NFSK. 
 
Det har inkommit en förfrågan till SKF om i vilken mån som undersköterskor har rätt att anmäla 
sig till Kirurgveckan eller ej. Från SKFs sida finns det absolut inga hinder för att undersköterskor 
anmäler sig. Vad gäller anmälningsavgift, resa och boende så är det, som för övriga kategorier, 
upp till arbetsgivaren att i samförstånd med medarbetaren besluta om vad som gäller. 

 

§ 167 Utbildningskommittén 
Peter inledde med en historik vad gäller utvecklingen av KUB-kurser sedan starten 2008. Den 
underliggande tanken med KUB-kurserna är att pedagogiken och kurserna i stora drag skall ha en 
likartad utformning så att det inte ska spela en avgörande roll var i Sverige man går kursen. Det 
finns nu, då omfattningen av KUB-kurserna är så stor, en önskan om att kunna effektivisera och 
centralisera kursadministrationen. Peter har därför varit i kontakt med några företag som har 
applikationer som kan underlätta kursadministrationen. 
 
Ett av dessa företag, Vrest, deltog på mötet via videolänk och demonstrerade sin applikation. 
Vrest administrerar samtliga ST-läkares kursportföljer i Nederländerna. Det finns dock flera 
applikationer på marknaden som Orzon, PingPong samt ett verktyg av open source typ som 
heter Simple. Det beslutades att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Peter Elbe samt Layla 
Mirzaei som skulle forska i detta vidare och sedan rapportera vad de kommit fram till i samband 
med kommande internat. Till nästa styrelsemöte kommer även Brian George från Orzon att 
kallas för en presentation av motsvarande applikation för kursadministration. 
 
Då KUB-kurserna är underfinansierade beslutades att öka avgiften från 450 kr till 600 kr för en 
tvådagars kurs och från 900 kr till 1200 kr för en tredagars kurs. 
 
Utbildningsboken är under utformning och skall presenteras till motsvarande möte nästa år. 
 
Det finns en vakans i utbildningskommittén till bakjoursskolan och ett aktivt sökande av 
kandidater till denna post pågår. 
 
I samband med kommande möte med studierektorer, professorer och verksamhetschefer 2018 så 
önskar den nye nationella studierektorn Johan Ungerstedt att få presentera sina visioner vilket 
styrelsen biföll.    

 

§ 168 Internationell sekreterare 
Malin Sund berättade att Norge nu önskar vara med i Nordisk Kirurgisk Förening. Det 
beslutades att 30 kr/medlem i SKF skall gå till stödet av denna förening. Detta stöd är för 
kostnader för bl.a. att driva tidskriften Scandinavian Journal of Surgery.  
 
Nordisk Kirurgisk Förening planerar även kortare fellowships (audits) till andra nordiska länder. 
Det beslutades även att avsätta en tid i Kirurgveckans program för att informera om dessa 
audits. 
 
UEMS har ett kommande möte i Bryssel. 
 



Det har kommit förfrågan om SKF kan stödja ett aktivt utbyte med låginkomstländer. SKF ser 
principiellt positivt på utbyten men det beslutades att SKF i nuvarande läge inte kan binda sig 
för ett fortlöpande utbyte. Vi stödjer dock självklart tanken men det krävs att det finns ett 
konkret projekt och någon som driver det. 
 

§ 169 IT-ansvarig/hemsidan 
Layla Mirzaei redogjorde för att Michael håller på att uppdatera hemsidan 
(www.beta.svenskkirurgi.se). 
 
Det beslutades att Michael skall vara med redaktionen för Svensk Kirurgi. Vidare diskuterades 
det om det för att sköta Twitter borde finnas en intresserad person som kunde få ansvar att 
bevaka och sköta denna tjänst. Det beslutades att Peter, Layla, Anna och Michael skulle forska i 
detta och komma med ett förslag till redaktionskommitténs möte i mars.  

 

§ 170 Kommittén för kirurgisk forskning 
Beslut att utse Eva Agnete till AU i KKF. 
 
Sara meddelade vidare att endokrinkirurgiska föreningen behöver föreslå en ny kandidat till KKF. 
Sara skall maila till ordföranden och vetenskaplig sekreterare om ett namn på ny kandidat. 
 
KKF arbetar med att skapa en uppdaterad lista på professorer. 
 
Gällande stora forskarpriset så uppstod en diskussion om att SKF och KKF tydligare bör 
uppmärksamma de som blir nominerade från respektive region så att inte bara mottagaren av 
stora forskarpriset kommer. Det beslutades att AU i KKF har frihet att fördela 250 000 kr som 
de anser lämpligast mellan de nominerade från varje region respektive vinnaren. 
 
Det beslutades vidare att stora forskarpriset skall utdelas på årsmötet på onsdagen under 
Kirurgveckan. När det gäller frågan om när NFSK skall dela ut sitt pris så får det ske en 
överenskommelse mellan den lokala organisationen och NFSK. 

 

§ 171 Svensk Kirurgi 
Jakob Hedberg lämnar nu över chefredaktörskapet till Anna Leifler.  
 
#MeToo-uppropet diskuterades och det beslutades att detta aktuella ämne ska tas upp på 
Kirurgveckan. SKF tar förstås bestämt avstånd från alla former av sexuella trakasserier.  

 

§ 172 Kvalitetsregister 
Magnus Kjellman föreslog en paus vad gäller punkten med kvalitetsregister under kommande 
kirurgvecka i Helsingborg. Detta då vi vid föregående kirurgvecka hade en fantastisk samling 
föredragshållare med såväl Stefan James från SwedeHeart som berättade om randomiserade 
registerbaserade studier och även Mats Bojestig, ordförande i projektgruppen för utarbetande av 
ett nytt stabilt, långsiktigt och hållbart kvalitetsregistersystem, som berättade om tankarna kring 
framtida kvalitetsregister organisation. Trots detta var det ett fåtal som kom på mötet. Styrelsen 
beslutade därför att vi gör ett uppehåll 2018 för att samla kraft till ett fantastiskt registerprogram i 
samband med kirurgveckan i Norrköping 2019.   

 

§ 173 ATLS 
Har behandlats under ekonomipunkten ovan. 
 

§ 174 Övriga frågor 
Nomineringar SLS 
Styrelsen skall tillfråga kandidater att nominera till kvalitetsdelegationen samt till sällskapets 
nämnd.  
  

http://www.beta.svenskkirurgi.se/


Återrapport möte med ordförande SLS 
Diskussion om SLS förslag, som kommer publiceras i Svensk Kirurgi, att medlem i SKF 
automatisk skulle vara ansluten till SLS mot en reducerad avgift. Detta förslag till ändring skulle 
dock taga 2 år då det kräver årsmötesbeslut. SKF är generellt negativt till förslaget om 
automatiskt knutet medlemskap i SLS. Beslut: Claes meddelar ordföranden i SLS, Stefan 
Lindgren, beslutet.  
  
SKFs representantskap i GallRiks 
Ett flertal namn på möjliga kandidater föreslogs. Kandidaterna skall tillfrågas och slutligt beslut 
kommer att tagas på kommande SKF-internat. 
  
Kommande telefonmöten 
Claes tog upp en diskussion om hur kommande telefonmöten framöver skall organiseras. Då 
telefonmöten med många deltagande inte erbjuder samma grad av interaktivitet som fysiska 
möten så krävs det att för att dessa möten skall kunna ge bra resultat att man prioriterar vissa 
frågor och att alla inför telefonmötena är förberedda. Ett annat alternativ som togs upp av Lars är 
videomöten med många deltagare vilket med framgång används i norra Sverige. Det uppdrogs till 
Peter, Layla och Lars att se över vad det finns för möjliga programvaror som möjliggör detta. 
Återrapport på Internatet. Dock tills vidare fortsätter vi med telefonmöten som förut.   
  
Förfrågan från Bo Risberg angående överprövning av Macchiariniärendet 
Det beslutades att denna fråga bör diskuteras vid nästa möte på Svenskt Kirurgiskt Råd. 
 
Kansliet 
Omförhandling med Uppsala vad gäller Birgitta Haglunds tjänst inom KUB-kansliet är klart. 
 
Då behov föreligger att utöka och koncentrera administrationen till vårt nuvarande kansli men då 
det inte är aktuellt att anställa någon ytterligare så sker det en översyn över möjliga tjänsteköp. 
Det föreligger även ett erbjudande från Läkarförbundet att hyra en kanslist på förbundet för 
detta. Ett utökande av kanslifunktionen skulle göra kansliet mindre sårbart i händelse av sjukdom, 
ledighet och liknande. Anders, Per-Anders och Barbara ser över marknaden för inköp av 
kommersiella tjänster medan Claes och Peter skall diskutera med Läkarförbundet. En 
sammanfattning och beslut i frågan hur vi skall gå vidare skall ske vid  internatet i februari. 
 
Svenskt Kirurgiskt Råd: Rökstopp – alkoholstopp 
Vid Svenskt Kirurgiskt Råds möte 2017-11-13 så framkom önskemål från Svenska 
Läkaresällskapet från Ordföranden Stefan Lindgren och Projektledare Roger Olsson om stöd för 
arbetet med Rökfri och Alkoholfri operation. Konkret så framkom en önskan om att skapa en 
länk från SKFs hemsida till denna skrivelse samt att underteckna ett ställningstagande för 
alkoholstopp vid operation. Beslut: Claes skriver under denna skrivelse samt vidare lägger vi ut 
en länk om detta förslag på hemsidan. 
 

§ 175 Remisser 
Lungcancer nationellt vårdprogram 
Remissen besvaras ej. 
 
Läkarförbundets policy för mångfald av olika vårdgivare 
Beslut: Per-Anders och Claes skapar ett svar. 
 
Bastjänstgöring för läkare 
Beslut: Peter tar ansvar för att besvara denna remiss. 

 

§ 176 Nya medlemmar 
Sju nya medlemmar invaldes i SKF. 
 



 

§ 177 Kommande möten 
2018-01-11 kl 18:30 Telefonmöte. 
2018-02-08--09  Internat Balingsholm, Stockholm/Huddinge 
 

§ 178 Mötets avslutande 
 
 
 
 

 

Vid tangentbordet 

 
 
Lars Enochsson   Claes Jönsson  
Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 


