
 

 

 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

07 augusti 2019 

Zoom-möte 

 
 

Närvarande Claes Jönsson, Anette Persson, Catharina Ihre Lundgren, Layla Mirzaei, Per-Anders 
Larsson, Lars Enochsson, Malin Sund, Gabriella Jansson Palmer, Barbara Dürr. 

Förhinder Andreas Muth, Anna Leifler 
 

 
 
§ 100 Mötets öppnande 
Ordförande Claes Jönsson förklarar mötet öppnat. 

 
§ 101 Föregående mötesprotokoll 

Godkändes. 

 

§ 102  Ekonomi 

Ekonomipunkten bordlades till nästa fysiska styrelsemöte i samband med Kirurgveckan.  

 
 

§ 103 Programkommittén 
Lars rapporterade att det till Kirurgveckan i Norrköping är omkring 100 fler deltagare anmälda 
jämfört med föregående års Kirurgvecka. Vidare att antalet inskickade abstracts ökat från 282 till 
330 (+17%). Vidare har antalet posters ökat med 42%. 
 
Claes och Gabriella rapporterade från ett möte tillsammans med Layla, Gabriella, Malin och Anette 
samt föredragshållarna i plenarsessionen på onsdag dvs. Marie-Lois Ivarsson, Cecilia Escher och 
Kristine Hagelsteen. 
 
Claes rapporterade vidare att årsberättelsen, inbjudan till årsmötet och övriga årsmöteshandlingar 
ligger på hemsidan. 
 
Malin Sund tog upp detta med att det uppstått betydande svårigheter vad gäller researrangemanget 
kring ACTA-föreläsaren på måndagen. Olika alternativ diskuterades och enhälligt så ansågs att det 
minst dåliga alternativet var föreläsning via länk. Detaljerna för detta skall ytterligare diskuteras 
med AppInConf. Lars kommer att meddela Malin kontaktuppgifter till AppInConf. 
 
Beslutades enhälligt att Peter Elbe i samband med årsmötet skall tilldelas Olof af Acrels medalj i 
brons för sina insatser för Svensk Kirurgisk Förening. 
 
Vidare bestämdes att, som vid tidigare Kirurgveckor, BJS-föreläsaren skall tilldelas Acrels medalj i 
silver. 
 
 



 

 

 
§ 104  Utbildningskommittén 
Gabriella rapporterade att det är 14 stycken som har gjort ackrediteringen till bakjoursskolan som 
skall få diplom i samband med årsmötet. Vidare är det klart med vem som kommer att tilldelas 
utbildningspriset.  
Gabriella informerade även om att Utbildningsportalen inte ännu fungerar helt tillfredsställande. 
Utbildningsportalen skall diskuteras lite mer ingående på kommande styrelsemöte inför 
Kirurgveckan. 
 

§ 105  Internationell sekreterare 
Malin rapporterade att allt fungerar som planerat vad gäller BJS föreläsningen.  
Svårigheterna med ACTA-föreläsaren finns rapporterade ovan under Programkommitté-punkten. 
Vidare, vilket är glädjande, så har många av SKFs medlemmar har hört av sig till Malin för att få 
lite mer information om de förmåner som medföljer online prenumerationen av British Journal of 
Surgery.  
 

§ 106 IT-ansvarig/hemsidan 
Layla rapporterade att frånsett vissa mindre justeringar på hemsidan det egentligen inte fanns något 
nytt att rapportera. 
Frågan om KKF vill ha kvar avhandlingarna i kirurgi i sin nuvarande form på hemsidan då det inte 
verkar som att sidan uppdateras regelbundet. Cia Ihre skall diskutera detta med Lisa Rydén och 
återkommer med information till nästa styrelsemöte. 
 

§ 107 Kommittén för kirurgisk forskning 
Cia berättade att det inte fanns något nytt att rapportera sedan föregående möte. 
 

§ 108 Svensk Kirurgi 
Anna kunde ej närvara så denna punkt bordlades. 
 

§ 109 Svenskt Kirurgiskt Råd 
Andreas kunde ej närvara så denna punkt bordlades. 
 

§ 110 Länskirurgi 
Anette meddelade att länskirurgchefsnätverket skall ha ett lunchmöte under onsdagen på 
Kirurgveckan och gärna såg att Anette kunde deltaga i detta möte. Vidare planeras att den då 
nyvalda ordföranden för SKF ska deltaga på detta möte. 
 
Ordningen kring vilka som sköter presentationen av SKF:s styrelses propositioner diskuterades.  
Beslutades att Anette skall presentera propositionen om förslag till stadgeändringar samt vidare att 
Claes skall föredraga propositionen angående alternativen för medlemskap i Svenska 
Läkaresällskapet. Betonades att det krävs två årsmötesbeslut för att förslag tillstadgeändring ska 
kunna genomföras. 
 

§ 111 Övriga frågor 
Kirurgers arbetssituation 
Det har under sommaren förekommit flera insändare och artiklar i såväl Läkartidningen som i 
övriga media om läkares arbetssituation. Då SKF är en sektion i Sveriges Läkarförbund så är det 
styrelsens mening att detta med att förbättra kirurgers arbetssituation är en viktig fråga för SKF:s 
styrelse att driva tillsammans med medlemmarna. Detta skulle även kunna vara ett möjligt 
fokusgruppsområde för SKF att driva under de närmaste två åren (2020, 2021). Då det dock är ett 
omfattande arbete som krävs och är ett område som berör samtliga kirurger i Sverige så skall 
punkten diskuteras mer ingående på kommande styrelsemöte för att se i vilken form som området 
skulle kunna drivas framåt på bästa sätt. Claes skall till att börja med diskutera frågan med Heidi 
Stensmyren och återrapportera vid kommande styrelsemöte. 



 

 

 
NPO 
Styrelsens önskemål om ett nationellt kirurgråd kvarstår. Claes skall skicka ett mail till Carl 
Landgren och Marianne Van Rooijen som är med i beredningsarbetet med NPO. Styrelsen är enig 
i att om det skall bildas ett NPO i perioperativ vård så är det nödvändigt att kirurgiska specialiteter 
ingår för att kunna ge en helhetsbild. Detta kommer bland annat att tas upp på SFAT´s 
programpunkt om kunskapsstyrning under kirurgveckan.  
 
Vårdskadeundersökning 
SKL har gjort en vårdskadeundersökning och Hans Rutberg har ställt en förfrågan om SKF´s 
intresse. Styrelsen föreslår att en artikel skrivs i Svensk Kirurgi. 
 

§ 112 Remisser 

• Postoperativ vård 
Svensk Förening för Perioperativ Vård, en delförening till SFAI, har tagit fram ett vårdprogram för 

hur postoperativ vård skall utformas. Styrelsen har tidigare via Andreas Muth tidigare svarat på 

denna remiss. En uppdaterad på detta skickades sedan ut den 4:e juli med önskat svar 14 augusti. 

SKF har svarat att vi behöver en förlängd svarstid för att, på ett meningsfullt sätt kunna besvara 

denna remiss, men vi har ännu inte fått någon återkoppling på detta och kan således i nuläget inte 

stödja detta förslag på grund av ovanstående. 

• Handlingsplan för ökad patientsäkerhet 
Claes skall under kommande vecka läsa igenom denna remiss och presentera den vid kommande 

styrelsemöte den 18/8 för diskussion och ställningstagande till hur vi skall besvara den. 

§ 113 Nya medlemmar 
Beslut: 10 nya medlemmar valdes in i SKF. 
 

§ 114 Kommande möten 
18 augusti kl 13.00, Lamp Hotell, Norrköping 
18 september kl. 18.00, videomöte över Zoom.  
24 oktober kl. 18.00, videomöte över Zoom. 
19 november kl. 18.00, videomöte över Zoom. 
5-6 december fysiskt möte i Stockholm.  
 

§ 115  Mötets avslutande 
Claes avslutade mötet. 
 
 
 
Vid tangentbordet 
 
 
 
Lars Enochsson   Claes Jönsson 
Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 


