
  

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

5 november 2018 

E-möte via plattformen Zoom 

 
 
 
 
Närvarande: Claes Jönsson, Lars Enochsson, Peter Elbe, Anna Leifler, 
 Per-Anders Larsson, Layla Mirzaei, Sara Regnér, Malin Sund, Anette Persson,  
 Barbara Dürr  
Frånvarande:      Magnus Kjellman.  
 

 
 
§ 173 Mötets öppnande 
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat. 
 

§ 174 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes med mindre justeringar. 
 

§ 175 Ekonomi 
Per-Anders redovisade att det nu föreligger ett avtal med Traveko Scandinavia.  
 
Det pågår vidare en förhandling vad gäller hyresavtal för Svensk Kirurgisk Förenings lokal på Grev 
Turegatan. Detta avtal är i nuläget inte färdigförhandlat.  
 
Fortfarande föreligger vissa svårigheter med den löpande uppföljningen av fakturor. 
 
Skattmästaren redogjorde vidare för den investeringspolicy som SKF har med medel investerade i 
blandfonder med låg risk.  
 
Resultatet från den senaste Kirurgveckan i Helsingborg ser ut att få ett överskott runt samma nivå som 
i Jönköping. Slutredovisningen kommer att föreligga klar till i december. 
 

§ 176 Programkommittén 
Lars redovisade att vad gäller den kommande Kirurgveckan i Norrköping så finns det ett inplanerat 
möte på Svenska Läkaresällskapet den 30/11 med de vetenskapliga sekreterarna för delföreningarna. 
Vid detta möte kommer dels erfarenheterna från Kirurgveckan i Helsingborg att avhandlas utifrån 
resultatet av den Survey Monkey enkät som skickades ut efter Kirurgveckan samt vidare en 
grovplanering för Norrköping att göras.   
 

§ 177 Utbildningskommittén 
Peter berättade att man relativt nyligen haft ett internat där man bl.a. gick igenom det nya kursverktyget. 
Vid detta internat medverkade även SKF´s webmaster Micke.  
 



Utbildningskommittén skall träffa de nya studierektorerna under vårmötet den 28/3 vilket 
sammanfaller med tidpunkten för mötet med delföreningarna. Peter skall dock försöka lösa logistiken 
för detta.  
 
Den nya kurssekreteraren Helena Grönbacke börjar 10 december. För att överbrygga det tidsmässiga 
glapp som då uppstår har man kommit överens med Birgitta att hon kvarstannar året ut. Det är vidare 
möjligt för Birgitta att som stöd jobba timmar fram till i mars.  
 
Annons för tjänsten som KUB-kursansvarig ligger ute på hemsidan. 
 
Louis Riddez kommer som representant för utbildningskommittén att deltaga i ett kommande SFAT-
internat om utvecklande av ett curriculum för vad en akutkirurg behöver kunna. 
 

§ 178 Internationell sekreterare 
Malin redogjorde för att den 14/11 är det councilmöte med BJS då frågan om att sluta med 
papperstidningen kommer att diskuteras. Det känns dock svårt att kunna ge besked redan vid detta 
tillfälle så Malin kommer att meddela council att vi kommer att kunna ge besked vid årsskiftet. SKF 
kommer att ta beslut i frågan vid det fysiska mötet i december. Agneta Montgomery kommer att 
företräda SKF i denna fråga.  
 
Vidare önskade Malin att det skapas en tidsslot för Nordisk Kirurgisk Förening till Kirurgveckan i 
Norrköping. 
   

§ 179 IT-ansvarig/hemsidan 
Layla rapporterade att det inte är så mycket som är nytt sedan senaste mötet.  
 

§ 180 Kommittén för kirurgisk forskning 
Sara berättade att KKF har ett möte den 23/11 då man skall se över och förtydliga reglerna för 
pristagare. Deadline för detta arbete är den 7/1. Vidare skall man revidera stadgarna. 
 

§ 181 Svensk Kirurgi 
Anna meddelade att man väntar respons på artikeln om BJS. I kommande nummer så skriver Kristina 
Wikner en artikel om nivåstrukturering. Vidare finns en debattartikel om ledarskap. Det kommer in bra 
med artiklar. Redaktionskommittén har vidare ett möte denna vecka över Zoom.  
 

§ 182 Svenskt Kirurgiskt Råd 
Claes redogjorde för ett telefonmöte med RCC angående nivåstrukturering. RCC önskar fortsatt dialog 
oss. Styrelsen finner att det även vore värdefullt om RCC av och till kunde närvara vid möten med 
Svenskt Kirurgiskt Råd. 
 

§ 183 Länskirurgi 
Sara redovisade läget för det pågående arbetet med att se över stadgarna för inval i SKFs styrelse. I 
kommittén ingår från SKFs styrelse Anette Persson och Sara Regnér och två representanter från 
länskirurgin, Jessica Frisk och Michael Dahlberg. Gruppen planerar ett första Zoom-möte för 
diskussion om bland annat förutsättningarna för hur en valberedning för inval i SKFs styrelse bör vara 
sammansatt för att på bästa sätt representera medlemmarna utifrån de olika intressen som finns från 
såväl länskirurgin som universitetsvärlden. Samma principer bör vidare gälla för inval till samtliga 
kommittéer och där ordföranden i varje utsedd kommitté inom SKF också bör sitta med i SKFs 
styrelse.  
 

§ 184 Tema 2019 
SKF`s tema 2019 beslutades handla om betydelsen av kirurgisk kompetens. Mailrunda om titeln som 
fastslås vid kommande styrelsemöte. 
 



§ 185 Övriga frågor 

• eHälsobrev, enkät från SLS 
Besvaras av Claes. 
 

• Kansliet, hyresavtal 
Redovisat under ekonomi samt utbildningskommittén ovan. 

 

• Läkemedelsboken 
 Birger Pålsson, kirurg i Växjö har skickat en remiss om önskan för stöd av styrelsen angående 

Läkemedelbokens fortsatta utgivning. SKFs styrelse stödjer Birger Pålssons önskan. 
 

• Programråd Mag-Tarm på internat 
Karsten Offenbartl är utsedd för region sydöst till programkommittén mag-tarm. Förutom Karsten 
är även Abbas Chabok från Region Uppsala-Örebro utsedd. Diskussion om dess och även övriga 
representanter från kirurgin ska bjudas in och presentera sitt arbete på mötet med verksamhets- 
chefer som SKF anordnar 29/3 på Läkarförbundet. Beslut om detta på internatet.  
 

§ 186 Remisser 

• Svensk Förening för Narrativ Medicin 
Svensk förening för narrativ medicin önskar medlemskap i Svenska Läkaresällskapet. Om 
medlemmarna i denna förening är medlemmar i Svenska Läkaresällskapet så har SKF´s styrelse inget att 
invända. 
 

• Remiss vad gäller risken för spridning av bakterier  
Per-Anders kommer att besvara denna remiss. 

 
§ 187 Nya medlemmar 
Åtta nya medlemmar valdes in. 
 

§ 188 Kommande möten 
2018-12-13   SKF Internat samt bolagsstämma. 
2019-02-07-08  SKF Internat. 
2019-03-28  Möte med delföreningarna, Läkarförbundet. Separat möte studierektorer. 
2019-03-29   Möte med professorer och verksamhetschefer, Läkarförbundet. 
 

§ 189 Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 
 

 

 

 

Vid tangentbordet 

 
 
 
Lars Enochsson   Claes Jönsson  
Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 
 


