
 

 

 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

3 april 2020 

ZOOM-möte 

 
 
Medverkande:  Catharina Ihre-Lundgren (CIL), Linus Axelsson (LA), Gabriella Jansson Palmer 

 (GAP), Per-Anders Larsson (PAL), Karin Adamo (KA), Andreas Muth (AM), 
Mikael Bergenheim (MB) närvarande $ 50-55, Malin Sund (MS), Anna Leifler 
(AL), Arthur Jänes (AJ) närvarande $50-59, 61 och Barbara Dürr. 

Förhinder:  

 
 
§ 50 Mötets öppnande 
Ordförande (CIL) öppnar mötet.  
 

§ 51 Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter och läggs till handlingarna. 
 
§ 52 Programkommittén 
Kirurgveckan 2020 ställs in. Vi uppfattar att det under rådande Covid-19-pandemi inte går att ge-
nomföra Kirurgveckan 2020 som planerat.  
 
Organisationskommittén i Luleå får frågan om de vill åta sig att arrangera Kirurgveckan 2023.  
 
Alla priser som normalt delas ut under Kirurgveckan ställs in under 2020. 
 
Abstracthanteringen till Kirurgveckan 2020 stängs ned och abstract kommer inte bedömas, till  
Kirurgveckan 2021 får abstract skickas in på nytt. 
 
Inbjudna föreläsare informeras av ansvarig (del-)förening. 
 
Ordinarie årsmöte för Svensk Kirurgisk Förening kommer ordnas och styrelsen kommer åter-
komma med detaljer om detta. Datum för årsmöte bestämmes på nästa styrelsemöte.  
Delföreningarna informeras. 
 
PAL kontaktar Akademikonferens för att undersöka villkor kring bokningar och sammanställa 
kostnader. Inkomna anmälningar kommer att krediteras. 
 
§ 53 Utbildningskommittén (UK) 
Utbildningssekreterare (GAP) lyfte frågan om ST-utbildningen och KUB-kurser som i nuläget inte 
går att genomföra under pandemin. Ett par KUB-kurser kommer nu arrangeras som distanskurser. 
Styrelsen uppmuntrar till digitala lösningar för KUB-kurser under rådande omständigheter och 
Svensk Kirurgisk Förening stöder detta via KUB-kursansvarig Ursula Dahlstrand. 
Socialstyrelsen kommer inte att godkänna ofullständiga ansökningar pga avsaknad av enstaka kurs. 
 



 

 

PAL informerar om att avtalet med tidigare IT-leverantör för Utbildningsportalen har sagts upp 
och nytt avtal har skrivits med Angry Creative. Utbildningsportalen är igång och fungerar. 
Styrelsen noterar att BT skjuts på framtiden vilket är rimligt under nuvarande omständigheter.  
 
Louis Riddez har meddelat att han kommer avsluta sitt uppdrag som ansvarig för bakjourskur-
serna. Tänkt ersättare är tillfrågad. 
 
§ 54 Internationella sekreteraren 
Inget att rapportera avseende föreningens internationella aktiviteter. 
 
§ 55 IT/Hemsidan 
Hemsidan för närvarande mycket besökt. Ansvaret för hemsidans tekniska support är oförändrat.  
 
§ 56  Svenskt Kirurgiskt Råd  
Det publiceras för närvarande många riktlinjer. Styrelsen diskuterar om Svenskt Kirurgiskt Råd 
skulle få yttra sig om riktlinjer från Svensk Kirurgisk Förening och delföreningarna för att få bre-
dare förankring. Bred förankring av riktlinjer är viktig men får inte innebära onödig fördröjning. 
Hur riktlinjer har implementerats i olika regioner diskuteras. 
 
§ 57 Kommittén för kirurgisk forskning 
AJ och MS meddelar att arbetet med priserna inte har kommit igång och inhiberas i och med  
beslut i $ 52. I övrigt inget att rapportera. 
 
§ 58 Svensk Kirurgi 
Nästa nummer är i tryck. Redaktören AL tar upp frågan om artiklar skall läggas upp digitalt innan 
den tryckta tidningen kommer ut för att snabbt få ut aktuella artiklar. Styrelsen ställer sig bakom 
detta.  
 
Redaktören kommer vara föräldraledig från sommaren 2020. Tillförordnad redaktör för nummer 
4-6 blir Andreas Wladis.  
 
Instagramkontot är aktivt och fokuserar nu på erfarenhetsutbyte under Covid-19. Närmaste veck-
orna kommer ansvaret för kontot rotera på Stockholmssjukhusen. 
 
§ 59 Länskirurgi 
Inget nytt. 
 
§ 60   Ekonomi 
Skattmästaren (PAL) föredrar föreningens årsredovisning för 2019. Föreningens ekonomi var god 
vid utgången av 2019. 
 
Inställda ATLS och KUB-kurser har hittills orsakat uteblivna intäkter på 2 800 tkr. Möjliga åtgärder 
för att öka intäkter och minska kostnader diskuterades men är för närvarande inte aktuellt. Styrel-
sen kommer göra en ny bedömning i maj och fatta nytt beslut innan sommaren. 
 
PAL föredrar förslag om att anställa en extern VD i Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB. 
Förslaget diskuteras och bordlägges till styrelsemötet i maj. 
 
§ 61 Nya medlemmar 
Tio ansökningar om medlemskap har inkommit till mötet. Samtliga bifalles. 
 
§ 62 Övriga frågor 

• NPO kirurgi och plastikkirurgi: Nomineringsförfarandet har uppfattats som oklart i en del regi-
oner. Viktigt att Svensk Kirurgisk Förening bevakar frågan. 

 



 

 

• Arbetsmiljöenkäten: Vi skjuter på enkäten tills vidare. 
 

• World Journal of Surgery Issue on Pregnancy: Förfrågan har kommit om bidrag till specialnummer om 
att kombinera föräldraskap och arbete som kirurg. Angelägen fråga och styrelsen diskuterar 
lämpliga individer att tillfråga om bidrag. Dessa kontaktas. 

 

• SFATs förslag till riktlinjer för akutkirurgi vid Covid-19: Dokumentet anses i stort vara bra. Styrelsen 
anser att nationella riktlinjer och folkhälsomyndighetens anvisningar har företräde framför inter-
nationella riktlinjer. Riktlinjerna och föreslagna förändringar i handläggning och verksamhet 
som dessa innebär får också modifieras utifrån lokala förutsättningar med avseende på smitt-
spridningssituation och belastning på sjukvården i övrigt. 

 

§ 63 Kommande möten 
28 april kl 18.00, Zoom 
25 maj kl 19.00, Zoom 
24 juni kl 18.00, Zoom 
4 augusti kl 18.00, Zoom 
 
§ 64 Mötets avslutande  
Mötets avslutades av ordförande Cia. 
 
 
Protokoll nedtecknat av 
 
 
 
Andreas Muth   Catharina Ihre Lundgren 
Ledamot     Ordförande 


