
 

 

 
 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

3 december 2020 

Freys hotell + digitalt via Zoom 

 

 

 

Närvarande:  Anna Leifler, Cia Ihre Lundgren, Gabriella Palmer, Barbara Dürr 

Via Zoom:  Per-Anders Larsson, Arthur Jänes, Karin Adamo, Linus Axelsson, Andreas Muth, 

Mikael Bergenheim, Martin Almqvist och Malin Sund 

Förhinder:  Andreas Wladis 

 

 

 
§ 161 Mötets öppnande 

Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet. Ny styrelsemedlem, blivande internationell 

sekreterare Martin Almqvist, endokrinkirurg från Lund hälsas välkommen. 
 

§ 162 Föregående mötesprotokoll 

Ej färdigt. Får gås igenom på nästa möte. 
 

§ 163 Ekonomi 

Skattmästaren rapporterade att ekonomin är under kontroll trots missade intäkter från vårens 

kurser och Kirurgveckan Avtal Akademikonferens och Traveco skrivna om Kirurgveckan.  

 
§ 164 Programkommittén 

Mikael Bergenheim rapporterade om arbetet med kommande Kirurgvecka. Formen för 

Kirurgveckan bestämdes bli med huvudsaklig digital inriktning. Uppföljande möte med 

industrin 13 november. Förbättringar i appen för industrin. Stora aktörer är kvar, men mindre är 

mer osäkra. 

 

Kongresshallen i Göteborg-Gothia Tower har en bra infrastruktur med lokaler med 

sändningsmöjligheter som kommer fungera bra, Produktionsstöd är möjligt. Digitalplattform 

finns på plats men Appinconf som bygger vår app kan också ordna plattformen vilket kan vara 

en fördel. Vi kan då använda den året om. Avtal finns redan och vi kan använda den i 

fortsättningen också. Mikael förordar Appinconf.  

Det finns 3-4 studiosalar med plats för ett litet antal deltagare. Studiosalarna har flera kameror, 

vilket möjliggör bra sändning och levande paneldebatt. Förefaller kunna fungera bra och 

proffsigt. 

Mikael föreslår att klinikerna gör ”Minikirurgveckor” – riggar för fyra rum där man kan lyssna 

på föreläsningar. Äter lunch gemensamt, industrin kan komma ut till luncher. Uppmana 

kliniker att avsätta folk som vanligt för att gå på Kirurgveckan men på plats. 

Deltagande föreläsare, paneler och styrelser på plats i Göteborg. Förinspelade föreläsningar 

möjligt. Ett hundratal beräknas vara på plats varje dag. 

 



 

 

Kongresschema: Slott om 45 min, paus, i princip samma antal slottar men kortare. Gemensam 

morgonstart typ morgonstudie med arrangerande kommitté samt ordförande, konferencier. Fyra 

parallella studios, digital invigningsceremoni. Lunchpaus med digital industriutställning, 

kryddat med tävlingar, bocka av att man varit där. ST-luncher fyra per dag. 

Heldagar för varje delförening? Onsdag icke konkurrensutsatta sessioner. 

Det preliminära programmet kommer dras i möte med stora PK 10/2, efter formellt beslut från 

SKF:s styrelse om form på veckan. 

 

Merja på Akademikonferens har gjort en preliminär budget. Förslag med klinikanmälan istället 

för enskild deltagaranmälan. Kliniker sparar in på hotell och resor. Viss möjlighet med enskild 

anmälan för t.ex pensionärer.  

Mikael sonderar terrängen med länsverksamhetscheferna på möte torsdag v 51. 

P-A och Mikael tar fram förslag på betalningsmodell baserad på statistik från tidigare veckor. 

Plan att maila ut till verksamhetschefer innan årsskiftet om upplägget. Dessutom information 

med exempel vid VC-mötet i mars. Eventuellt artikel i Svensk Kirurgi. 

Traveco/industrin ska inte erbjudas deltagarlista med mail men kan nå deltagare via appen. 
 

§ 165 Utbildningskommittén 

Gabriella rapporterade från Utbildningskommitténs internat som skedde via Zoom den 3-4 

november. SPUR har ej kunnat göra några inspektioner under 2020. 

Plan 2021, vårtermin: Södertälje (saminspektion ortopedi) Kungälv, SÖS, Sunderbyn, 

Sundsvall, Ö-vik, Karlskrona. 

Hösttermin: Sahlgrenska, Jönköping/Eksjö/Värnamo, Västerbotten (Umeå/Skellefteå/Lycksele) 

samt KS. 

 

ATLS-kurserna har från i början av hösten fram till november gått som vanligt. De är nu helt 

nedlagda resten av året. Klinikerna uppmanas att arrangera lokala kurser med lokala deltagare 

och fakultet. Instruktörskurser kommer att prioriteras vid uppstart. Cirka 120 instruktörer i 

dagsläget varav 50 mycket aktiva. 

Bakjourskurser har gjorts digital ÖAK i Karlstad, övriga inställda då en del praktiska moment 

och baserade på diskussioner. Enkät på gång om bakjoursutbildning, om hur löser man frågan 

på olika sjukhusnivåer. KUB-kurser under tidig höst har gått som planerat, några har gjorts 

digitala, tex bröstkurs. BKT har ställts in. Diskussion om deltagarna ska ha möjlighet att 

avboka om digital variant. Rimligt med en månads förbehåll för att bestämma om kursen 

kommer att hållas eller inte.  

Utbildningskommittén har gjort ett gemensamt statement om kurserna under covid-19 som har 

lagts ut på portalen. 

Utbildningssessionens program till Kirurgveckan planerades. 

ST-studierektornätverket har en aktiv pågående diskussion om covid. Helena planerar en enkät 

om hur ST-läkare blivit påverkade av pandemin. 

 

Utbildningskommittén kommer att arbeta för en specialistexamen med tre delar, en skriftlig, en 

praktisk demooperation samt en muntlig del. Styrelsens synpunkter inhämtades och de gav 

bifall till fortsatt arbete. Delföreningarna kommer att informeras innan årsskiftet för att 

efterhöra deras intresse att delta i arbete kring detta. 

Utbildningskommittén har lämnat förslag till Socialstyrelsen om SK-kurser. 

  

§166  Internationella sekreteraren 
Malin informerade om situationen i surgical session i UEMS. Nordiska kirurgiska föreningen 

har ej varit aktiv under hösten. BJS har bytt förlag från Wiley till Oxford United Press. Nytt 

avtal mer förmåner för våra medlemmar. Prissumman har gått upp för BJS price.  

BJS open editorial board har accepterat samtliga nominerade från SKF. BJS-föreläsare till 

Kirurgveckan blir kanske lättare att planera med digital föreläsning. Per-Anders har kollat med 

BJS med senior editor på Oxford men vi kan inte få pappersförmånspriser. 



 

 

Malin Sund avslutar nu sitt uppdrag som internationell sekreterare och lämnar över till Martin. 

Malin tackas för sin fantastiska insats under alla år. 
 

§167 IT/Hemsidan 

Cia informerade en ny flik på hemsidan, med information om där skattmästaren har skrivit 

information om AB Svensk Kirurgi. Instagram kontot har ca 18000 följare och sköts nu av 

Hildur Thorildsdottir i redaktionskommittén. Startar igen efter nyår.  
 

§ 168 Kommittén för kirurgisk forskning 

Artur informerade att åldersgränsen har höjts till 46 år för stora forskarpriset from 2021. 

Arbetsgrupperna har börjat jobba med nomineringar.  
 

§ 169 Svensk Kirurgi 

Tidningen finns nu digitalt. SKF önskar att tidningen ska vara kvar i pappersform. 

Annonsvärdet bättre i pappersform. Tidningen är gratis och ingår i medlemsavgiften. Inga 

planer att sänka den. 

Anna Thor som har varit fast krönikor slutar, nu kommer det vara olika krönikörer.  

Andreas Wladis kommer att fortsätta efter sitt vikariat som redaktör i redaktionskommittén. 

Stort tack för fina nummer Andreas. 

 
§ 170 Svenskt Kirurgiskt Råd  

Andreas M rapporterar att GDPR diskuterats, frågan har ställts till SLS.  

SKF blir ansvariga för SKR under 2021, med ordförande samt en ledamot från styrelsen. SKR 

behöver bli mer aktiva som lobbyorganisation med gemensamt mandat från de olika kirurgiska 

specialiteterna. Önskan att SLS kunde stödja organisationen. Andreas Muth nominerad till 

ordförande av SKF. 
 

§ 171 Länskirurgi 

Linus rapporterar att Haile Mahteme, Västerås har kallat till möte 17 dec. Covid-19, NPO, 

nivåstrukturering, kunskapsstöd, relation till onkologerna, Kirurgveckan står på agendan. 
 

§ 172 Övriga frågor  

• Tema 2021: tidigare bestämt till samarbete. 

• GDPR: Videoinspelning/stadgar. Susanne Asplund, SLS tar frågan vidare till Social-

styrelsen, Läkarförbundets jurister anser att det går bra med utbildningsinspelningar med 

patientens medgivande.  När besked från Socialstyrelsen finns planeras ett artikelsvar till 

Svensk Kirurgi.  

• SKF stadgar: PA Larsson har påbörjat ändringar av SKF stadgar tillsammans med Susanne 

Asplund på SLS. 

• Ny info-flik till hemsidan (SKF/AB). 

• Delföreningarnas och VC-möte: 25-26 mars 2021. 

• NPO: Linus rapporterar att första mötet för NPO kirurgi/plastikkirurgi sker den 4 december, 

medverkande Claes Hjalmarsson, Halland, plastikkirurg Anna Elander (ordf), Göteborg, 

Hanna Nyström, Umeå, Jonas Berggren, Kalmar, Ulf O Gustafsson, DS, Stockholm, Daniel 

Nowinsky, UAK. Aktuella ämnen för NPO kirurgi tex proktologi, plastik, bråck, obesitas, 

akutkirurgi, komplikationer, kirurgiska tekniker. Behöver hitta en distinktion till NPO mag- 

tarm som nu planerar arbete med gallkirurgi och appendicit och de övriga kirurgiska NPO. 

• Socialstyrelsen driver parallellt sin kunskapsstyrning. Speciellt om högspecialiserad vård. 

Lämpligt med symposium om detta på Kirurgveckan. 

• Task shifting: Gabriel Petterson Burner, Helsingborg, endoskopist. Op SSK försluta buken. 

Cia svarar. Ej aktuellt för föreningen att ta ställning för.  

• Akutläkare: Linus rapporterar kontakt med akutläkare Nicholas Aujalay, om 

akutläkarutvecklingen, de önskar dialog med oss. Cia och Linus tar kontakt för ett 

uppstartmöte. 



 

 

• Rapport från Läkarförbundets fullmäktige: Linus, Cia, Gabriella medverkade på digitalt 

fullmäktigemöte, motioner om covid-19 som arbetsskada, SS, försäkringsfrågor, val av ny 

ordförande Sofia Stahle. 

• LF Kompetensförsörjning – remiss svarad från oss. 

 
§ 173 Remisser 

• Avgiftsförändring om klinisk prövning av humanläkemedel – avstår. 

• Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning – avstår.  

• Nationellt vårdprogram distala radiusfrakturer/handledsfrakturer – avstår. 

• Rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 – Besvarad av Malin. 

• Sektionsövergripande arbetsmöte kring covid-19 – SKF stöder. 

 
§ 174 Nya medlemmar 

Samtliga fyra ansökningar godkännes. Ovanligt många har gått ur föreningen detta år. Cia ska 

skicka brev till SVESEK om vad vi erbjuder. Kontaktnät, logga in för att kunna se hemsida 

mm. 

  
§ 175 Kommande möten 

• 14 januari kl 19.00 Zoom 

• 4 februari heldag Freys hotell + digitalt Zoom 

• 2 mars kl 19.00  Zoom 

• 25 mars fm  Styrelsemöte. Em: delföreningsmöte 

• 26 mars fm   Professors-, SR- och VC-möte 

 
§ 176 Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordförande. 

 

  

 

 

Protokoll nedtecknat av 

 

 

 

Gabriella Jansson Palmer   Catharina Ihre Lundgren 

Utbildningssekreterare   Ordförande 
 


