
 

Telefonmöte 

Svensk Kirurgisk Förenings styrelse 

11 januari 2018 

 
 
 
 
Närvarande: Claes Jönsson, Lars Enochsson, Peter Elbe, Sara Regnér, Layla Mirzaei, Malin 

Sund, Anna Leifler och Barbara Dürr   
Ej närvarande: Anette Persson, Magnus Kjellman, Per Anders Larsson 
 

 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes efter mindre justeringar. 
 

§ 3 Ekonomi 
Bordlägges. 
 

§ 4 Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening 
Beslut: Firmatecknare utgörs av ordförande Claes-Olof Jönsson och skattmästare Per-Anders 
Larsson var för sig. Organisationsnummer 826001-3613. 
 

§ 5 Programkommittén 
Fredag 19 januari är det möte i Helsingborg med lokala organisationskommittén. 
 
Två ÖNH-läkare som bedriver endokrin kirurgi vill bli medlemmar i Svensk Förening för 
Endokrin kirurgi. SFEK ställer sig positiva till ansökningarna men undrar vad SKF tycker. I 
stadgarna står det att medlemmar i SFEK också måste vara medlemmar i SKF och i SKF stadgar 
står det att föreningen är en sammanslutning av svenska kirurger. Styrelsen anser att ÖNH-läkare 
som bedriver kirurgi kan anses vara kirurger då ÖNH-läkarna också är representerade i Svenskt 
Kirurgiskt Råd. Beslut: Styrelsen samtycker till att ÖNH-läkarna får bli medlemmar i SFEK.  
 
Diskussionen fortsätter hur vi ska kunna filma föreläsningar under Kirurgveckan och vi har fått 
in kostnadsförslag från ett företag. Lars tar kontakt med fler företag. 
 
NFSKs roll i kommande Kirurgveckor har diskuterats och styrelsen är positiv till att NFSK får 
ett större ansvar för kirurgveckans program. Ett brev till NFSK har skrivit och det kommer att 
cirkulera i styrelsen som får komma med synpunkter fram till på tisdag den 16/1. 
 

§ 6 Utbildningskommittén 
Folke Hammarqvist har utsetts till sammankallande för Kursfakulteten för Akut kirurgi. 
Kursfakulteten arbetar hårt för att sprida kursen till fler kursorter. 
 
Utbildningskommittén kommer att ha årets första telefonmöte i början av vecka 3. 



  

§ 7 Internationell sekreterare 
UEMS håller på att skapa en arbetsgrupp under temat ”infection control”. Vi har blivit 
uppmanade att nominera personer till arbetsgruppen. Styrelsen föreslår PO Nyström.  
 
Förslag till BJS-föreläsare efterlyses. Delföreningarna tillfrågas om de har förslag.  
 

§ 8 IT-ansvarig/hemsidan 
Layla arbetar vidare med hemsidan 

 
#MeToo har uppmärksammats på föreningens Facebooksida. SKF är engagerade i frågan och 
kommer bland annat att ta upp det under mötet med vch/prof/studierektorer samt under 
Kirurgveckan. 

 

§ 9 Kommittén för kirurgisk forskning 
Göran Wallin har utsetts till ny endokrinkirurg representant så nu är kommittén fulltalig. 
 
KUB-kursen i medicinsk vetenskap har fått ställas då det var några för få deltagare. Nu finns 
planer på att ordna en kurs tillsammans med ortopederna. Styrelsen föreslår också att de andra 
specialiteterna inom Svenskt Kirurgiskt Råd tillfrågas om de är intresserade av kursen.  

 

§ 10 Svensk Kirurgi 
Arbetet med nr 1 pågår.  
Planerar att ett Instagramkonto ska öppnas och ska cirkulera bland landets kliniker. 

 

§ 11 Kvalitetsregister 
Bordlägges. 

 

§ 12 ATLS 
Ny educator håller på att anställas. 

 

§ 13 Övriga frågor 
SLS tvångsanslutning 
SLS har kallat till ett möte 23/1. Anna ska försöka delta från SKF. 
 
Mötena 22–23 mars 
Styrelsemöte på förmiddagen den 22/3. På em 22/3 är det möte med delföreningarna. Den 23/3 
är det möte med Vch/prof/studierektorer. Vi ska knyta an till årets tema akut kirurgi. 
Utbildningskommittén vill också ha separata möten med utbildningsansvariga/kursansvariga samt 
med studierektorer. Claes, Peter och Lars arbetar vidare med på programmet. 
 
LÖF – Säker sepsisvård 
LÖF har skapat en arbetsgrupp för säker sepsisvård. Vi har fått förfrågan om att vara med. 
Första mötet är 7 feb på em. Styrelsen kollar sina kalendrar för att se om någon kan delta på 
mötet. 
 

§ 14 Remisser 
Inga nya inkommit 

 

§ 15 Nya medlemmar 
Sju nya medlemmar invaldes i SKF. 
 

§ 16 Kommande möten 
2018-02-08--09  Internat Balingsholm, Stockholm/Huddinge 
 



 
 
 
§ 17 Mötets avslutande 
 
 
 
 

 

Vid tangentbordet 

 
 
 
Peter Elbe    Claes Jönsson  
Utbildningssekreterare   Ordförande 


