
 

 

 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

Onsdag 18 september 2019 kl 18.00 

E-möte via plattformen Zoom 

 
 

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

 

 
 
§ 132 Mötets öppnande 
Ordföranden Claes Jönsson förklarar mötet öppnat. 

 
§ 133 Föregående mötesprotokoll 

Godkändes med mindre justeringar.  

 

§ 134   Ekonomi 
Per-Anders berättade att faktureringarna för KUB samt ATLS-kurser fungerar nu bättre.  
 
Föreningens ekonomi är stabil och god.  
 
När det gäller aktiebolaget är det problem med en för hög kostnadsnivå pga personal, nya hyres-
nivån samt att de KUB-avgifter som tas ut fortfarande är på gränsen till att vara otillräckliga. Per-
Anders ser, efter ett beslut vid styrelsemötet i Norrköping, över förutsättningarna för att skapa en 
mer stabil företagsledning. Det finns dock inte ännu något färdigt förslag pga den rådande finan-
siella situationen.  
Layla ställde en fråga om det inte finns möjligheter för Socialstyrelsen att på något sätt stötta KUB-
kursverksamheten då de finansierar SK-kurser. Per-Anders anser att det kan vara möjligt men inte 
för att finansiera systemet med kansli, hemsida osv som ju är kostnadsgenererande.  
 
Beslutades att vid det kommande styrelsemötet i Stockholm den 5-6 december avsätta ordentligt 
med tid för att diskutera formerna för den framtida finansieringen av aktiebolaget. 
 
I nuläget uppfattar styrelsen att det för närvarande inte finns några planer från Socialstyrelsen att ta 
över kursverksamheten. Claes betonade dock att det är viktigt att under hösten initiera en dialog 
med Socialstyrelsen vad gäller kursfinansiering och rollfördelning mellan SKF och Socialstyrelsen. 
Vidare väcktes frågan att, när nu SKF blir en delförening i Svenska Läkaresällskapet, inte Läkarsäll-
skapet bör ta ett ansvar för kursverksamheten. 

 
§ 135 Programkommittén 
Lars rapporterade att det var 1594 deltagare på Kirurgveckan i Norrköping mot 1413 i Helsing-
borg. Norrköping hade dock en tämligen stor funktionärsstab vilket var positivt ur en servicesyn-
punkt. Om man ser enbart till betalande deltagare så var det i Norrköping 1404 betalande deltagare 
mot 1332 i Helsingborg dvs 72 fler betalande deltagare vilket är positivt.  



 

 

 
Vidare berörde Lars den Survey Monkey enkät som gjorts efter Kirurgveckan där den vetenskap-
liga kvaliteten, utbildningsvärdet, bemötandet i staden och konferensanläggningen fick positiv kri-
tik. Däremot så fick posterpresentationen dålig kritik och just postrarna är något som program-
kommittén tillsammans med delföreningarna skall försöka förbättra till Kirurgveckan i Luleå 2020. 
I kommentarsfältet så var det dock en del negativa kommentarer om konferensanläggningen där de 
som lämnat kommentarer tyckte att det var lite trångt och dåliga flöden. Det fanns även önskemål 
om att antalet postervandringar utökades. 
 
Kirurgveckans app fick väldigt bra kritik och då det nu är färre än 20 procent som önskar pappers-
program så beslutades att till Kirurgveckan i Luleå ta bort det tryckta programmet. 
 
Då periop inte har någon egen ekonomi för att hålla program utan har fått medel från SKF och på 
de senaste Kirurgveckorna har haft abstractinskick på 2-4 abstrakt, så beslutades att Claes skall 
kontakta periop och redogöra för styrelsens tveksamhet till att fortsätta på detta sätt. Claes kom-
mer att kontakta Folke Hammarqvist och sedan återkomma med rapport vid nästa styrelsemöte. 
 
Claes, Cia och Lars redogjorde för diskussion tidigare med Jessica Frisk där det framfördes en viss 
kritik mot Akademikonferens vad gäller samarbetet mellan den lokala organisationen och Akade-
mikonferens.  
Beslutades att Lars skulle återkoppla denna information till Akademikonferens. 
 
Per-Anders betonade att till Kirurgveckan i Luleå så kommer NFSK att som medarrangerade del-
förening att vara ansvariga för programmet och bära sina egna kostnader och inte längre arrangörs-
kliniken.  
Beslutades att Lars ska meddela detta till NFSK vid mötet den 8:e november. 
 

§ 136 Utbildningskommittén 
Gabriella redogjorde för ett dialogmöte på Socialstyrelsen för två veckor sedan. Där berördes upp-
lägget vad gäller SK-kurser, frågor kring dubbelspecialisering samt vidare en genomgång av olika 
NPO:er. Gabriella tog vid detta möte även upp examinationsfrågan men Socialstyrelsen meddelade 
att detta inte var något som Socialstyrelsen kommer att ha synpunkter på annat än att de tycker att 
det nuvarande systemet, där verksamhetscheferna beslutar när man är färdig, är tillfyllest. Neuro-
kirurgerna har en egen intern examinering och det var ett flertal specialiteter som visade intresse 
för att ha en egen examinering efter ST. 
 
Runt 300 ST-läkare är registrerade i utbildningsportalen.  Studierektorerna får ha ett övergripande 
ansvar för att kontrollera listorna. 
 
Man räknar med två SPUR-inspektionerna under hösten. 
 
Layla är nominerad från SKF som ledamot i SPUR-styrelsen. 
 
Gabriella och Malin skall bägge åka på UEMS-mötet i Bryssel i höst. 
 
Gabriella informerade om Läkarförbundets fullmäktige 20-21 november där hon skulle deltaga 
under delar av det mötet. 
 
En ATLS-ansvarig efter Linda Lundgren skall utses. 
 

§ 137  Internationell sekreterare 
Malin redogjorde för att preliminära diskussioner inletts vad gäller en framtida gemensam nordisk 
examination på sikt. I övrigt inget nytt att rapportera.  
 

  



 

 

 
§ 138 IT-ansvarig/hemsidan 
Layla rapporterade att hon håller på med att uppdatera utbildningsfliken på hemsidan med bl a 
bakjoursskolan och studierektorsmöte. Finns ett stort arbete framöver vad gäller att lägga över tid-
ningen på hemsidan i form av sökbara PDF-filer. Diskuterats om man kunde få hjälp med detta 
som ett studentarbete men detta arbete har inte kommit igång ännu. 
 
Anna presenterade en betallösning som SFAM använder från en firma vid namn Text-to-Talk me-
dia som kunde vara behjälpliga med detta. För att finansiera denna merkostnad så föreslog Anna 
att nummer 4 och 5 av Svensk Kirurgi kunde slås ihop till ett lite mer omfattande nummer då 
dessa två nummer kommer tämligen tätt. Frågan bordlades och Barbara skall återkomma med lite 
mer information i frågan till nästa möte. 
 

§ 139 Kommittén för kirurgisk forskning 
Inget nytt att rapportera. Inget möte sedan föregående styrelsemöte. 
 

§ 140 Svensk Kirurgi 
Diskuterades om det inte kunde vara lämpligt att möjligheten att läsa Svensk Kirurgi digitalt skulle 
vara en medlemsförmån och att det skulle krävas inloggning för att kunna läsa den. Frågan är dock 
inte mogen för beslut ännu utan det behövs mer beslutsunderlag. 
 
Nästa nummer av tidningen är helt klart. Då nummer 4 och 5 kommer tämligen tätt, som nämnts 
ovan, så framförde Anna att oavsett hur beslutet med den digitala versionen utfaller så skulle man 
kunna diskutera om det inte kunde vara lämpligt att slå ihop nummer 4 och 5. Inget beslut togs vad 
gäller detta vid dagens möte. 
 
Bestämdes att Malin skall skriva nästa ledare i tidningen. 
  
Anna har fått ett mail från Hans Törnblom, ordförande i NPO mag-tarm, då han önskar skriva en 
artikel i kommande nummer om kunskapsstyrningens idé. Claes redogjorde i detta sammanhang 
för den diskussion som Cia och Claes haft med Marianne van Rooijen samt Karl Landergren tidi-
gare där Claes betonat att det är ju inte endast NPO mag-tarm som kirurger önskar vara med i utan 
även ett flertal ytterligare NPO där kirurgi är en viktig komponent. Huruvida ett nationellt kirur-
giskt råd kunde vara av värde diskuterades även. Ett ytterligare möte i denna fråga är inplanerat. 
Styrelsen för SKF välkomnar att Hans vill skriva en artikel om NPO mag-tarm. 
 

§ 141 Svenskt Kirurgiskt Råd 
 Andreas rapporterade om patientföreningen för lipödem och lymfödem och om vilken specialitet 
som bör ha ansvaret för detta. Andreas har fått mailsvar från Petra Peterson, vice ordförande i 
Svensk Plastikkirurgisk Förening, att plastikkirurgerna tar den frågan. SKF kan därmed släppa den 
frågan.  
Beslutas att ett mail med detta besked skall skickas till patientföreningen. Andreas ansvarar för 
detta.  
 
Svenskt Kirurgiskt Råd har nästa möte i november.   
 

§ 142 Länskirurgi 
Cia rapporterade från ett möte med länskirurgerna. Cia anser att det är viktigt att hålla isär detta 
med NPO och högspecialiserad vård. Den nya styrelsen för SKF 2020 kommer ju att innehålla tre 
länskirurger (Mikael Bergenheim, Linus Axelsson samt Artur Jänes) vilket borgar för att dessa frå-
gor förhoppningsvis får en balanserad utvärdering vid diskussioner inom styrelsen. Styrelsen anser 
också att det är viktigt att man via t.ex. nyhetsbrev håller det länskirurgiska nätverket uppdaterat. 
 

  



 

 

 
§ 143 Övriga frågor 

• Laparoskopiskt ultraljud vid cholecystektomi 
Denna inkomna skrivelse skickas vidare till SFÖAK, SIKT och SFAT att uttala sig om. Det 
uppstod kring denna fråga även en principiell diskussion kring hur denna typ av frågor skall 
handläggas och SKFs inblandning. Denna diskussion får fortsätta vid nästa fysiska styrelsemöte.  
 

• Representant SKF i BJS 
Beslutades att Cia ersätter Claes i BJS Council. 
 

• Kirurgers arbetsmiljö 
Anna, Cia och Layla har haft lite mailkorrespondens i denna fråga. De planerar dels ett Zoom-
möte samt att även att under kommande fysiska styrelsemöte arbeta vidare med frågan om hur 
man skall lägga upp en strategi för att kunna utreda och förbättra kirurgers arbetsmiljö. 
 

• Resor för deltagande i internationella möten 
Claes föreslog att vid resor för uppdrag som styrelsen sanktionerar så bör SKF stå för detta.  
Beslut att så skall ske togs. 
 

• Nominering ledamot till rådet för Läkemedel, IT och medicinteknik (SLF) 
Beslutades att skicka denna förfrågan till SIKT. 
 

• Nominering ledamot till Etik- och ansvarsrådet (SLF) 
Några namn föreslogs och skall kontaktas om i vilken mån de är intresserade. 
 

• Policy gällande event till kalendariet 
Beslutades att i det fall som företag ordnar event i samband med kongresser och önskar infor-
mera om detta så kan vi på hemsidan lägga upp informationen i text men utan klickbara länkar 
eller reklam. 
 

• Peter Elbes motion 
När det föreligger ett färdigt och underskrivet protokoll från årsmötet så skall Claes kontakta 
valberedningen för att förhöra sig om det aktuella läget vad gäller beredningen av frågan.  

  

§ 144  Remisser 

• Organbevarande behandling för donation 
Remissen skickas till SFAT. 
 

• Samordnad utveckling för god och nära vård – vård i samverkan 
Inkommit en remiss om God och nära vård från Anna Nergård. Layla och Jacob har tidigare be-
svarat en liknande remiss. Uppdrogs åt Barbara att skicka remissen till Layla för granskning och 
att jämföra med det svar som Layla tidigare har skrivit på den föregående remissen.  
 

• Det har till Claes inkommit ett stort antal vårdprogram som åtgärdats enligt följande: 
- Tjocktarmscancer och analcancer – skickat till Kolorektalföreningen. 
- Bröstcancer – skickat till Svensk Bröstkirurgisk Förening. 
- Buksarkom – skickas till Endokrinföreningen, SFÖAK och Kolorektal. 
- Nätkirurgi vid prolaps och inkontinens är tänkt som nationellt högspecialiserad vård – 

skickas till SIKT och Kolorektal.  
- Avancerad rekonstruktiv kirurgi efter förlossning – skickas till SIKT och Kolorektal. 

 

§ 145 Nya medlemmar 
Beslut: nio nya medlemmar invaldes till SKF. 



 

 

 
§ 146 Kommande möten 
24 oktober kl. 18.00, videomöte över Zoom. 
19 november kl. 18.00, videomöte över Zoom. 
5-6 december fysiskt möte i Stockholm.  
15 januari kl. 18.00, videomöte över Zoom. 
30-31 januari styrelsemöte med nya styrelsen. 
 
Barbara skall skicka ut en förfrågan till den nya styrelsen om lämpligt datum i mars att hålla mötet 
med delföreningarna, studierektorer samt professorsmötet. 
 

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


