
 

 

 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

25 april 2019 

Zoom-möte 

 
 
Närvarande: Claes Jönsson, Anette Persson, Catharina Ihre Lundgren, Layla Mirzaei,  
 Per-Anders Larsson, Andreas Muth, Lars Enochsson, Malin Sund,  
 Gabriella Palmer  
Förhinder Anna Leifler 
 

 
§ 52 Mötets öppnande 
Ordförande Claes Jönsson förklarar mötet öppnat.  
 

§ 53 Föregående protokoll 
Föregående protokoll redovisas. 
 

§ 54 Ekonomi 
Punkten bordlades till kommande möte. 
 

§ 55 Programkommittén 
Lars Enochsson meddelade att arbetet med Kirurgveckan fortskrider. 329 abstrakt är inskickade till 
Kirurgveckan. Kolorektal i topp med 74, följt av SFÖAK med 66. Besked ska ges i början av maj. 
Det har varit en del visuella problem med den nya appen. 
Maila Lars så snart programmen är klara till de stora plenarsessionerna.  
 
Plenarsessionen – Layla, Claes 
Tema Kirurgisk färdighet och beslutsfattande. 
Kristin Hagelsteen, barnkirurg Lund som skrivit en avhandling om kirurgisk träning är vidtalad och 
medverkar gärna. Förslag på utländsk föreläsare: Neil Mortensen kolorektalkirurg (UK) alt Barney 
Harrison (endokrin). Malin Sund tillfrågar. 
Socialstyrelsen har önskat möjlighet till diskussion om nationellt högspecialiserad vård- vi undersöker 
om de kan få slotten som var avsett för Nordisk Kirurgisk Förening. 
 

§ 56 Utbildningskommittén 
Gabriella Palmer informerade om UEMS-mötet i Istanbul. 
Ett gemensamt core curriculumprogram för de två första åren av kirurgutbildningen presenterades. 
Gabriella och Hildur Thoraldsdottir (KIRUB) kommer att ingå i arbetsgruppen. 
 
Gabriella rapporterade från Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte på Läkarförbundet den 3 
april. Nationella kunskapsstyrningen, relationen till Läkarsällskapet, kompetensförsörjningen av ST-
läkare i framtiden diskuterades bl a. 
 
Helena Rosén, kärlkirurg i Växjö kommer att efterträda Johan Ungerstedt som ST-
studierektoransvarig fr.o.m. 1 maj. 

  



 

 

§ 57  Internationell sekreterare 
Malin Sund informerade om UEMS, där hon och Karin Adami (KIRUB) presenterade studien om 
attityd till kvinnliga kirurger i Europa, vilket rönte stort intresse.  
Den europiska specialistexamen är ej aktuellt för Sverige, vilket meddelades på mötet. 
Dion Morton är årets BJS-föreläsare på Kirurgveckan,  
Antony Lacy kommer i år som föreläsare då han lämnade förhinder med kort varsel förra året. 
 

§ 58 IT-ansvarig/hemsida 
Inget nytt 
 

§ 59 Kommittén för kirurgisk forskning 
Catharina Ihre Lundgren meddelade att bedömningen av forskarpriset har påbörjats.  
Thomas Lorenz i AU vill sluta då han ej kommer ha landstingstjänst (Uppsala). Förslag på efterträdare 
som om upp från styrelsen är Jakob Hedberg, Kevin Mani- Catharina ska ta upp förslagen i KKF. 
Åldersgräns för stora forskarpriset är 45 år – diskussion om att ändra gränsen eller att ta bort den helt. 
Styrelsen står bakom förslaget. KKF får ta fram ett förslag. 

 

§ 60  Svensk Kirurgi 
Anna Leifler fått förhinder så punkten bordlades till kommande möte.  
 

§ 61  Svenskt Kirurgiskt Råd 

• Andreas Muth rapporterade från Svensk Kirurgiskt Råds möte. 

• Utredning om uppmärksamhetsinformation, Per Engström, barnkirurg. 

• Försvaret, stabsläkare önskade knyta kontakt och presentera sig, SKF ligger i front jämfört med de 
andra föreningarna. 

• Svensk Urologisk Förening – klarar ej att cystoskopera alla som blöder i urinvägar, oro inför PSA-
screening. 

• Checklistan diskuterades. 

• SLL-frågan diskuterades. 

• Magnus Kjellman och träningslabb uppmärksammades. 

• Inbjudan att delta i arbetet kring perioperativ vård kommer. 
 

§ 62 Länskirurgi 
Anette har trots påminnelser enbart fått svar från en av föreläsarna i förra årets plenarsession 
angående den uppföljning som planerades i Svensk Kirurgi. Styrelsen bedömer därför inte att vi kan 
gå vidare med en planerade artikeln i tidningen. 
 

§ 63  Övriga frågor 

• Motion till årsmötet från Peter Elbe om Arvode till medlemmar – yttrande  
Ytterligare diskussion i frågan. 
Rekryteringsproblem. Enligt PA Larsson finns inte möjlighet att ge ekonomisk ersättning utan att höja 
avgifterna för föreningen. Ordförande, skattmästare, vetenskaplig sekreterare och utbildnings-
sekreterare är de tunga posterna. 
Styrelsen stöder Peter Elbes förslag att utreda frågan om arvode för vissa ledamöter i styrelsen för 
SKF och hänskjuter frågan till valberedningen. 
 

• Medlemsfråga till SLS fullmäktigemöte 
Möte 14 maj. Claes samt en av suppelanterna medverkar. 
Andreas redogjorde för diskussionerna på Svensk Kirurgiskt Råds möte.  
Om förslaget går igenom då måste vi ta upp frågan på kommande årsmöte. Senast 2021 måste vi ta 
beslut om medlemsförening eller vara kvar som sektion. Frågan måste tas på två årsmöten i rad med 
samma ståndpunkt. 
Styrelsen anser enhälligt att SKF ska rösta nej till SLS förslag. 



 

 

• Stadgeändring 
Anette Persson har bearbetat stadgeändringarna ytterligare gällande paragraferna 7 och 11, samt 
moderniserat språket i stadgarna. KKF mandatperiod i Arbetsutskottet 3 år liksom övriga 
kommittéers ledamöter. Antal representanter för länskirurgin, kontakta nätverket för länskirurgi igen. 
Förslaget ska skicka till Jessika Frisk och Haile Mahteme i länskirurginätverket för slutliga synpunkter. 
Proposition från styrelsen om stadgeändringar till årsmötet.  
  

• Samarbete med SKF för läkarstudenter  
Förfrågan om nätverk för studenter som vill ha samarbete med SKF. De har nu bildat en nationell 
förening, Svensk Kirurgisk Förening för Läkarstudenter. SKF vill gärna stötta, KIRUB kan tänka sig 
att samarbeta enligt Layla. Layla kontaktar och hör vilken form av samarbete de önskar. 

 

• Kunskapsstyrning – fortsatt strategi  
Claes har diskuterat med Fredrik von Wovern ordf i Internmedicinföreningen som förefaller ha 
samma syn som SKF på NPO då även internmedicin hamnar inom flera olika NPO. 
Marie Lawrence, SKL, önskar dialog, Claes kontaktar henne och planerar ett telemöte. Catharina eller 
Gabriella kan eventuellt medverka på plats, Andreas kan vara med på tel.  
Utskick om NPO till delföreningarna. Diskussion om förslag från Lisa Strömmer, SFAT, ett nytt 
möte med delföreningarna vilket vi inte bedömer nödvändigt. SFAT har skickat ett antal frågor till 
styrelsen vilka vi tar upp med SKL om det blir möte. I annat fall vidaresänder SKF frågorna från 
SFAT till SKL. Viktigt med dialog inom kirurgin ang kunskapsstyrningen framöver. 
Lisa Strömmer meddelat att SFAT planerar en session på kirurgveckan, ”ska professionen eller SKL 
styra”. Önskar medverkan från styrelsen, vi får kolla vilket datum och att någon från styrelsen kan 
vara med, tex Claes. 
 

§ 64 Remisser 
Synpunkter på nationella riktlinjer ryggmärgsskadade, skickat till SFAT. SFAT meddelat att de avstår 
från att svara. 
Reviderat Vårdprogram matstrups- och magsäckscancer, skickat till SFÖAK. 
 

§ 65 Nya medlemmar 
En medlemsansökan ej godkänd då vb ej gjort AT, övriga godkända. Claes avstår från att rösta 
angående en ansökan på grund av jäv. 
 

§ 66 Kommande möten 
22 maj ZOOM kl 18-19 
18 juni ZOOM kl 18-19 
18 aug söndagen innan kir veckan kl13-18 
 

§ 67 Mötets avslutande 
 
 
 
Vid pennan 
 
 
Gabriella Palmer   Claes Jönsson 
Utbildningssekreterare   Ordförande 
 
 
 


