
 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

27 juni 2018 

E-möte via plattformen Zoom 

 
 
 

 
Närvarande: Claes Jönsson, Lars Enochsson, Per-Anders Larsson, Peter Elbe, Sara Regnér, 

Layla Mirzaei, Anna Leifler, Anette Persson och Barbara Dürr   
Förhinder:  Malin Sund och Magnus Kjellman 
  

 
 
 
§ 93 Mötets öppnande 
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat. 
 

§ 94 Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 2018-05-23 godkändes med mindre justeringar. 

 

§ 95 Ekonomi 
Processen med att effektivisera och koncentrera kansliverksamheten till SKFs kansli i Stockholm 
fortsätter. Avtalet med Arena Personal är klart och den nya kanslisten börjar i september.   
Beslut att det befintliga avtalet med kansliet i Norrköping sägs upp. Vidare är nytt hyresavtal för 
SKFs kansli i Stockholm från och med 1/9 klart. 
 
Svensk Kirurgisk Förening är från och med nu momsregistrerat.  
 
Skattmästaren betonade vidare vikten av att kommande KUB-kurser skall ha en hållbar budget 
samt vara slutredovisade senast 1/9 året efter kursens avslutande för att få ersättning. Beslut att 
så skall ske togs av styrelsen. Fakturor som kommer efter ovanstående datum till SKF kommer 
att bestridas. Vidare är det viktigt att fortbildningskurser som ges av delföreningarna där SKFs 
logga finns med skall kunna granskas vad gäller kursinnehållet från SKFs sida. Ett sätt att lösa 
detta är att fortbildningskurser skall kunna lyftas in i KUB. På detta sätt kan 
fortbildningskurserna kunna få ökat administrativt och pedagogiskt stöd. Beslut att detta skall 
tagas upp som en diskussionspunkt på mötet med delföreningarna mars 2019. 
 
Skattmästaren tog vidare upp problemet med att det för närvarande finns många resultatenheter 
vilket komplicerar översikten av den ekonomiska bilden. Det beslutades att utgifter för UEMS 
och Svenskt Kirurgiskt råd ersätts av styrelsen. Martin Sundelöf, nationell kursledare för ATLS, är 
från och med den 1/7 2018 resultatansvarig för ATLS-verksamheten. 
 
Föreningens årsberättelse är klar och ekonomisammanfattningen är utskickad och skall 
godkännas av revisorerna samt presenteras för årsmötet vid Kirurgveckan i Helsingborg.  
 



Slutligen föreslog Skattmästaren att rutinerna vad gäller regelverket för styrelsens resor till 
kommande Kirurgveckor bör ses över. 
 

§ 96 Programkommittén 
Vetenskapliga sekreteraren redogjorde för arbetet med Kirurgveckans program som i princip är 
klart och ligger uppe på hemsidan. Nu är det mest mindre förändringar som sker vad gäller 
föredragshållare. Programslotten för SKF:s plenarsession diskuterades lite mer ingående vad 
gäller deltagare. Det är klart att Christina Kennedy har tackat ja till att vara ordförande. 
 

§ 97 Utbildningskommittén  
Utbildningskommitténs programpunkt under Kirurgveckan diskuterades. Peter berättade att 
programpunkten är under utveckling och han kommer att mer i detalj kommunicera den med 
Lars. Vidare finns såväl studierektorslunch och utbildning av SPUR-inspektörer inlagt som 
punkter på Kirurgveckan. 
 
Utbildningsboken är nu ute på remiss och fortsatt arbete med boken utgående från remissvar 
kommer att ske efter sommaren. 
 

§ 98 Internationella sekreteraren 
Kunde ej närvara. Som tidigare så kommer 2 stycken läkare att deltaga i UEMS-skrivningen – se 
föregående protokoll. 
 

§ 99 IT-ansvarig/hemsidan 
Arbetet med att lägga upp artiklarna från Svensk Kirurgi så att man se artiklarna separat på den 
nya hemsidan fortskrider. Sista numret av senaste numret av Svensk Kirurgi är på gång. 
 

§ 100 Kommittén för kirurgisk forskning 
Sara Regnér redogjorde för att man som bäst håller på att bedöma priserna för bästa ST-arbeten 
och avhandling under 2017. Tanken är ju vad gäller ST-priserna att vardera ett arbete från 
Universitetssjukhus och ett från Länssjukhus/Länsdelssjukhus skall premieras. Gränsdragningen 
är dock inte helt lätt då det i arbeten från sjukhus utanför Universitetssjukhusens värld inte sällan 
är så att doktorer från Universitetssjukhusen ändå är inblandade i processen. Inom KKF så 
kommer man att se över detta och komma ut med nya definitioner om exakt vad som gäller för 
respektive pris.  

 
§ 101 Svensk Kirurgi 
Tidningen är ute och har fått mycket positiv respons. RCC vill dock komma med en replik med 
anledning av ledaren i senaste numret som bland mycket annat diskuterade RCCs roll i 
cancervården. 
Vidare diskuterades att se över mandatperioderna för redaktionsmedlemmarna.  

 
§ 102 Svenskt Kirurgiskt Råd 
Rådet planerar att komma ut med ett gemensamt uttalande vad gäller 
nivåstruktureringsprocessen. Det finns ett förslag som skickas runt på remiss och som planeras 
vara klart efter semesterperioden. 
 

§ 103  Länskirurgi 
Anette Persson tog upp en motion från Linus Axelsson som föreslår att det i styrelsen för Svensk 

Kirurgisk Förening bör ingå tre företrädare för länskirurgin. Styrelsen stödjer tanken att 

länskirurgin skall vara representerad i styrelsen men anser att det är viktigt att bereda denna fråga 

ytterligare då det i stadgarna även bör vara noggrant formulerat vad gäller fördelningen ur 

aspekterna ålder, kön och geografisk spridning. Styrelsen beslutade med anledning av 

ovanstående att avslå motionen och att den nuvarande skrivningen vad gäller styrelsens 

sammansättning tages bort.  Styrelsen stödjer andemeningen i motionen men avslår motionen i 

dess nuvarande utformning och rekommenderar att en kommitté bestående av länskirurger och 



styrelseledamöter skapar ett nytt förslag. Denna tanke skall tas upp på årsmötet under 

Kirurgveckan i Helsingborg. Om stadgarna skall skrivas om så krävs vidare två årsmötesbeslut 

för att det skall gå igenom. Ett förslag från SKFs styrelse är att Anette Persson och Sara Regnér 

skall kunna representera styrelsen i en sådan kommitté. 

§ 104  Övriga frågor 

• Kansliet 
Se ovan under ekonomipunkten. 
 

• Appendicitenkät 
Det har från Tromsö kommit en förfrågan om att skicka ut en enkät till samtliga Kirurgkliniker i 
Sverige då man vill studera erfarenheten av antibiotikabehandling vid norska och svenska 
sjukhus. Bakgrunden är att det de senaste tio åren har kommit flera randomiserade studier som 
visat att man med bibehållen säkerhet kan behandla okomplicerad appendicit med 
bredspektrumantibiotika. Beslut: Styrelsen godkänner att lämna ut mail till institutioner men ej 
på enskilda medlemmar i SKF. 

 

• Kallelse till årsmötet 
Skall gå ut en månad innan årsmötet. 
 

• NEWS 2 
Ett nytt alarmeringssystem National Early Warning Score (NEWS 2) för dåliga patienter lanseras 
på bred front i Sverige. Detta system stöds av många men ej av akutläkarföreningen där 
Stockholm har ett system som de anser är bättre. 
 

• Olovligt bruk av SKFs logga 
Det har kommit till styrelsens kännedom att ett privat företag olovligt använder sig av Svensk 
Kirurgisk Förenings logga. Beslutas att Claes skall tillskriva dem och de skall få en månad till 
deadline att få bort den. Om så inte sker så kan SKF bli tvungna att se över juridiska åtgärder. 

 

• Premiera förtjänstfulla insatser 
En förutsättning för att ha en bra och livaktig förening är att den är transparent och att det är 
högt i tak. Diskussion därför om att premiera förtjänstfulla insatser som bidrar till detta. Ett 
flertal exempel på insatser som på ett bra sätt bidragit till detta är t.ex.  #utantystnadsplikt samt 
visselblåsarinsatser. Anna Leifler får i uppgift att hitta lämpliga förslag för styrelsen att ta ställning 
till.   

 

§ 105  Remiss 
En remiss ”Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighets-
ärenden inom hälso- och sjukvården.” (Ds 2018:21) från Socialdepartementet har inkommit. Då 
remissen inte innehåller specifika kirurgiska aspekter så beslutades att inte besvara den. 
 

§ 106  Nya medlemmar 
Tolv nya medlemmar invaldes i Svensk Kirurgisk Förening. 
 

§ 107  Kommande möten 
2018-08-09 möte via plattformen Zoom. 
2018-08-19 Styrelsemöte i Helsingborg. 
 

§ 108 Mötets avslutande 

 

 

 



 

Vid tangentbordet 

 
 
 
 
Lars Enochsson  Claes Jönsson 
Vetenskaplig sekreterare Ordförande 
 


