
 

 

 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

Onsdag 15 januari 2020 

E-möte via plattformen Zoom 

 
 

Närvarande Catharina Ihre Lundgren, Per-Anders Larsson, Mikael Bergenheim, Malin Sund,  
 Anna Leifler, Andreas Muth, Artur Jänes, Linus Axelsson, Karin Adamo och  
 Barbara Dürr. 
Förhinder Gabriella Jansson Palmer 
 

 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden Catharina Ihre Lundgren förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes utan justeringar. 
 

§ 3   Ekonomi 
Inget nytt sedan senaste styrelsemötet. 
 
§ 4 Programkommittén 
Mikael rapporterar om hur arbetet med Kirurgveckan 2020 i Luleå fortskrider. Möte med stora 
programkommittén om ungefär en vecka på plats i Luleå. Representanter från industrin, Akademi-
konferens och AppInConf kommer att delta. 
 
Förfrågan har inkommit från Maria Löfström, fanjunkare inom Försvarsmakten. Man uttrycker 
önskemål om att få ha ett föredrag på Kirurgveckan i Luleå där man gärna diskuterar erfarenheter 
från de stora LIV-övningarna 2018 och 2019 tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset 
och Södra Älvsborgs sjukhus. Man har här bland annat testat krisberedskapen och omhändertagan-
det av många allvarligt skadade på kort tid. Utöver detta är man intresserad av att presentera hur 
man inom Försvarsmakten arbetar med trauma. 
 
Föreslås att frågan tas vidare till stora programkommittén där man kan tänka sig att erbjuda För-
svarsmakten ett samsymposium med SFAT. Man skulle också kunna tänka sig att de själva har ett 
symposium tillsammans med representanter från sjukvården från Sahlgrenska och/eller Södra 
Älvsborgs sjukhus. Mikael tar med frågan till stora programkommittén.  
 
Cia nämner att Svenska Läkaresällskapet hört av sig och gärna vill få tillfälle att komma i kontakt 
med medlemmarna i Svensk Kirurgisk Förening. Mikael får i uppdrag att undersöka om det finns 
möjlighet för sällskapet att ha en monter på Kirurgveckan i Luleå. I så fall behöver de betala enligt 
vanlig taxa. En annan möjlighet är att vi bjuder in dem till verksamhetschefsmötet i april. Slutligt 
beslut om detta tas på internatet i slutet av januari.  
 



 

 

Malin tar upp ett önskemål från lokala arrangörerna i Luleå som ansvarar för SOTA-1-föreläs-
ningen på måndagen. Malin förvarnar om att en önskan om att flytta SOTA-föreläsningen kan 
komma att diskuteras på nästa veckas möte med stora programkommittén.  
 
 § 5 Utbildningskommittén 
Inget nytt då Gabriella inte närvarar. 
 
§ 6 Internationella sekreteraren 
Internationell sekreterare Malin informerar om att BJS-session är på gång. Det praktiska arbetet 
kring hur BJS Prize arrangemanget ska gå till pågår.  
 
Förfrågan är skickad till Aneel Bhangu avseende BJS-föreläsning. Inget svar har erhållits. Även 
andra förslag finns.  
 
Ingen ACTA-föreläsare finns ännu. Mikael tar på sig att påminna stora programkommittén om att 
man fortfarande kan anmäla förslag till både BJS-föreläsare och ACTA-föreläsare. Så fort Malin 
har fått in förslag skickar hon ut dem till styrelsen för påtitt.  
 
Nordisk Kirurgisk Förening har ett möte i Köpenhamn den 18 mars. Föreslås att representeras av 
Svensk Kirurgisk Förening via Karin, Gabriella och Malin.  
 
§ 7 IT/Hemsidan 
IT-ansvarig för hemsidan Layla har slutat. Ingen formell överlämning har ännu skett till någon i 
styrelsen. Diskuteras vidare på internatet.  
 
Anna nämner att tidningen Svensk Kirurgi nu finns på hemsidan att läsa digitalt. Alla nummer från 
2018 och 2019 är upplagda. 
 
§ 8 Kommittén för kirurgisk forskning 
Arthur berättar att han inte varit på något möte ännu. Första mötet planeras i januari och sedan  
ytterligare ett i maj. 
 
§ 9 Svensk Kirurgi 
Anna berättar att årets tema ”Kirurgens arbetsmiljö” introduceras i nummer 1 (där deadline passe-
rats). Först ut som kolumnist är Johan Styrud, docent och överläkare i kirurgi på DS samt ord- 
förande i Stockholms sjukhusläkarförening. Nya kolumnister med skilda perspektiv planeras för 
varje nummer. Om styrelsen har förslag på synnerligen lämplig person tas detta tacksamt emot av 
redaktionen. Den enkät om kirurgers arbetsmiljö som styrelsen planerar att skicka till medlem-
marna under våren kommer att sammanställas och presenteras i tidningen. 
 
Efter förra numrets tema NPO inkom många positiva kommentarer till redaktionen. Det är ovan-
ligt med feedback och för att underlätta diskussion och återkoppling kring artiklar i tidningen före-
slås en chatfunktion på hemsidan i anslutning till tidningen. Hur detta skulle kunna fungera får 
lyftas med hemsideansvariga. Föreslås fortsatt diskussion kring detta på internatet. Där får också 
diskuteras vem som ska efterträda Layla som hemsidesansvarig i styrelsen. 
 
Anna informerar vidare om att ledaren skrivs varannan gång av ordföranden Cia och varannan 
gång av annan styrelseledamot. Anna och Barbara kommer att fördela detta förtroende mellan  
styrelseledamöterna. Information kommer att gå ut i god tid.  
 
§ 10 Svenskt Kirurgiskt Råd 
Andreas har inget ytterligare att rapportera sedan senaste mötet. Nytt möte kommer att hållas om 
ungefär en månad. 
 
  



 

 

  
§ 11 Länskirurgi 
Linus berättar att en hel del arbete kring akutläkarsystem pågår. Bland annat arbetar man med ett 
brev som ska skickas ut till verksamhetscheferna för att kunna vara ett stöd för dessa då de driver 
frågan lokalt. Akutläkarsystem kommer också att diskuteras på nästa möte med länskirurgiska rå-
det.  
 
Styrelsen diskuterar om och i så fall hur man skulle kunna koppla ihop ett eventuellt akutläkar- 
system med årets tema ”kirurgens arbetsmiljö”.  
 
Styrelsen diskuterar också hur Svensk Kirurgisk Förening skulle kunna samarbeta med akutläkar-
föreningen inom frågan.  
 
Styrelsens mål blir att ha en tydlig agenda och ambition klar till verksamhetschefsmötet i april 
då detta kan presenteras.  
  
§ 12  Övriga frågor 
Cia informerar om att Linus, Claes och hon själv haft ett möte med <lars Rex från VG-Region. 
NPO ha diskuterats. 
 
§ 13 Remisser 
Remiss har inkommit från Läkarförbundet om klinisk forskning. Skickas vidare till kommittén för 

kirurgisk forskning och utbildningskommittén. 

§ 14 Nya medlemmar 
Tio ansökningar om medlemskap i SKF har inkommit. Alla godkännes. 

§ 15 Kommande möten 
30–31 januari internat, Stockholm. Start kl 10.00, slutar ca kl 13.00 på fredagen. 
26 februari kl 18.00, Zoom 
2–3 april, möte VC, delföreningar m fl 
28 april, kl 18.00, Zoom 

 
§ 16 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 
 

Vid tangentbordet 
 
 
 
Mikael Bergenheim   Catharina Ihre Lundgren 
Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 


