
 

 

 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

28 april 2020 

ZOOM-möte 

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

 (GAP), Per-Anders Larsson (PAL), Karin Adamo (KA), Mikael Bergenheim 
(MB), Malin Sund (MS), Anna Leifler (AL), Arthur Jänes (AJ) och Barbara Dürr. 

Förhinder:  Andreas Muth  

 
 
 
§ 65 Mötets öppnande 
Ordförande (CIL) öppnar mötet.  
 

§ 66 Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter och läggs till handlingarna. 
 
§ 67 Ekonomi 
Skattmästare PAL redogör för föreningen och AB. 
Föreningens ekonomi är stabil. Medlemsavgifter och annonsintäkter kommit in som planerat. 
Aktiebolaget drabbas av inställd Kirurgvecka och inställda KUB- och ATLS-kurser. Samtliga  
inställda kurser är återbetalda. 
 
§ 68 Programkommittén 
Mikael B informerade om att Luleå överväger att ha Kirurgveckan 2023.  
Diskussion om kostnader som den inställda Kirurgveckan medfört och vad avtal med Akademi-
konferens och Traveko innebär vid inställt möte. Vid force majeur har ingen av parterna skyldighet 
att ersätta andra. Inställda Kirurgveckan grundar sig på regeringsbeslut om max 500 deltagare. Vi 
kommer att erbjuda att avtalen förlängs och ge garanti för nästa år. 
Luleå önskar kompensation för kostnader för förberedelser. SKF enades om en kompensation på 
50 000 kr om de tackar ja till 2023. 
 
§ 69 Utbildningskommittén (UK) 
Gabriella P rapporterade att två KUB-kurser kommer arrangeras som distanskurser under våren. 
Övriga ställs in, liksom ATLS. Digitala lösningar för KUB-kurser måste planeras för höstens då 
längre uppehåll ej är möjligt för ST läkarnas utbildning. Vidare bör större deltagarantal accepteras 
för höstens kurser. Vissa kurser kan behövas ge som extrakurs under hösten. Det gäller framför allt 
bröstkursen. KUB-kursansvarig Ursula Dahlstrand får informera kursansvariga och delförening-
arna 
ATLS planerar ett koncept för att ta igen vårens kurser men väntar på besked från USA ATLS om 
förslaget kan godkännas. 
Alla vårens SPUR-inspektioner är inställda. 
Per Polleryd kommer att ersätta Louis Riddez som bakjourskursansvarig. 
Nya IT-leverantören Angry Creative fungerar bra i arbetet med utbildningsportalen. 
 



 

 

§ 70 Internationella sekreteraren 
Malin S har varit i kontakt Med BJS angående inställda kirurgveckan och BJS Price kommer att 
skjutas upp till nästa år. 
Malin och Martin Rutegård är aktiva med Covid Surgery och registrerar patienter. 
 
§ 71 IT/Hemsidan 
Hemsidan är mycket besökt. Micke Björk har fortsatt ansvar för hemsidans tekniska support.  
Andreas M har föreslagit att styrelsens dokument ska läggas i Dropbox för att underlätta styrelsear-
betet. Styrelsen är positiv. Konto kommer att införskaffas. Barbara kommer att ansvara för detta. 
Viktigt att SKF syns i sociala medier. Anna L sköter Instagram som många följer. Cia kommer att 
ansvara för Facebookkontot som dock har betydligt färre följare. Karin och Malin har ansvar för 
SKFs två Twitterkonton. 
Viktigt att hemsidan är levande och ordförande Cia önskade att tex inställda kurser står där. Dis-
kussion förs om ev annonser under FB, Instagram och hemsidan. Tidigare tradition har varit att ej 
ha reklam på hemsidan.  
 
§ 72  Svenskt Kirurgiskt Råd  
Inget nytt enligt rapport från Andreas M som ej närvarade vid mötet. 
 
§ 73 Kommittén för kirurgisk forskning 
Inget nytt att rapportera. 
 
§ 74 Svensk Kirurgi 
Anna L meddelade att fokus i nästa nummer blir pandemin och dess påverkningar på olika 
aspekter inom vården och samhället. Höstens första nummer brukar fokusera på Kirurgveckan och 
SKF beslutar att nr 4 och 5 slås ihop och det blir ett nummer färre under hösten. Annonsörer 
kommer att informeras. 
Hildur Thorarinsdottir, Skåne, är ny medlem i redaktionskommittén. 
 
§ 75 Länskirurgi 
Inget nytt att rapportera. 
 
§ 76 Nya medlemmar 
Tre ansökningar om medlemskap har inkommit till mötet. Samtliga bifalles. 
 
§ 77 Övriga frågor 
Nominering till NAG 
Omhändertagande av den akut sjuke patienten. Tre tänkbara kandidater föreslogs och kommer att 
kontaktas om intresse.  
 
Årsmöte 
Förslag att hålla detta på Svenska Läkarsällskapet med styrelsen på plats och digital uppkoppling 
med medlemmarna. Dessa behöver anmälas sig för att få rösta. Annonsering om mötet i Svensk 
Kirurgi och Läkartidningen. Datum bestämdes till onsdag den 30 sept kl 15.00-16.00. 
Styrelsemöte kommer att hållas tidigare under dagen. 
 
SLL fullmäktige 
Claes Jönsson och Lars Enoksson kommer att medverka och representera SKF. 
 
SLL har även arrangerat diskussion med thorax och radiologi för standardiserat svar för COVID. 
Linus kommer att ersätta Malin under morgondagens möte. 
 
Läkarförbundets representskapsmöte och läkarsektionernas vårmöte den 13 maj 
Cia, Anna och Gabriella är anmälda. 
 



 

 

§ 78  Remisser 
Remiss om God och nära vård – Linus svarar på denna. 
 
§ 79 Kommande möten 
25 maj kl 19.00, Zoom 
24 juni kl 18.00, Zoom 
24 augusti kl 19.00, Zoom. OBS ändrad tid och datum 
30 sept  heldag på SLS 
 
§ 80 Mötets avslutande  
Mötets avslutades av ordförande Cia. 
 
 
Protokoll nedtecknat av 
 
 
 
Gabriella Palmer                                                     Catharina Ihre Lundgren 
Utbildningssekreterare                                            Ordförande 


