
 

 

 
 
 
 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

4 februari 2021, kl 9.00-16.00 

Digitalt via Zoom 

 
 
 
Närvarande:  Cia Ihre Lundgren, Per-Anders Larsson, Mikael Bergenheim, Gabriella Palmer, 
Martin Almqvist, Anna Leifler, Arthur Jänes, Karin Adamo, Linus Axelsson, Andreas Muth,  
och Barbara Dürr.  

 
 
 
§ 18 Mötets öppnande 
Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.  
 

§ 19 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll 2021-01-14 godkändes. 
 

§ 20 Ekonomi 
Skattmästaren föredrog förslag till årsredovisningar för verksamhetsår 2020. Både föreningens och 
aktiebolagets årsredovisning godkändes av styrelsen. Revision kommer nu att genomföras. 
Årsredovisningarna för 2020 kommer att föredras för medlemmarna på föreningens årsmöte och 
de finns tillgängliga på föreningens kansli för medlemmar från 2021-03-26. 
 
§ 21 Programkommittén 
Mikael redogjorde för hur arbetet med Kirurgveckan fortskrider. Nästa onsdag spikas schema. Det 
blir tre parallella slottar i fem dagar. Programmet kommer att spridas via de vetenskapliga 
sekreterarna i delföreningarna. Onsdag blir en allmän dag. Fem slottar kommer gå till styrelse, BJS, 
BJS abstrakt, årsmötet, plenarsession (NPO) och utbildningskommittén. Dessa kommer vara icke 
konkurrensutsatta. 
Aktivitet är hög bland industri, sponsorer, Traveco och Appinconf, lunchseminarium planeras av 
sponsorer – riktat mot delföreningarna. 
Martin Örnroth, produktionsansvarig för Svenska Mässan kommer ha en timmes möte för 
delföreningarna, dessutom kan man hyra in honom för specifik info om t ex postervandring. 
Appinconf använd på nationella gyn mötet och fungerade bra. Paneldiskussion på scen på plats var 
proffsigt ordnat. 
Budget för Kirurgveckan presenterades av skattmästare Per-Anders. En fast anmälningsavgift för 
varje klinik kommer skickas ut i mars. Klinikavgiften kommer variera beroende på regionens 
storlek. En avgift för enskilda ej klinikbundna kommer att finnas.  
Varje klinik bör ha en teknisk ansvarig som har kontakt med Appinconf. 
Lokala kommittén i Göteborg planerar att arrangera gemensamma sociala aktiviteter som ev 
kirurgmil. 
Mattias Block och Johanna Wennerblom planerar artikel i Svensk Kirurgi, info kommer även 
läggas upp fortlöpande på SKF hemsida, Facebook, Twitter och Instagram. 



 

 

 
§ 22 Utbildningskommittén 
Gabriella rapporterade från möte i utbildningskommittén 27 januari 
 
KUB: Under VT 2020 ställdes 11 av 20 kurser in, under HT endast 6 av 21. Under VT 21 kommer 
två kurser ställas in. De flesta kurser är nu digitaliserade, de som nu ställs in är BKT-kurser dvs där 
praktiska övningar måste ingå. 
Examination: Arbetet med en ST examination kommer att fortgå, fått positiv respons från 
delföreningarna. 
 
ATLS: En kondenserad endagsvariant med lokal fakultet körs nu under våren. Över 350 deltagare 
planeras gå under våren. Sofie Sarin har skrivit nytt två-årskontrakt. Martin Sundelöf avgår efter 
detta år. 
 
SPUR: Inga inspektioner under 2020. I januari 2021 har saminspektion med urologi och ortopedi 
gjorts på Södertälje sjukhus. 
 
Bakjoursskolan: Inställda kurser under 2020. Årets kurser flyttade till senare under året. ÖAK i 
Linköping inställd. Enkät om bakjourskrav kommer att skickas till verksamhetschefer i feb. 
Studierektornätverket: Enkät till studierektorer om covids påverkan på ST-utbildningen skickas ut i 
februari. Finns oro om inställda kurser. 
 
UEMS: Val av ny styrelse under februari. 
Samarbete med gastroföreningen om gemensam kursfakultet och examination bifalles av styrelsen. 
Peter Elbe är tillfrågad och positiv till att medverka Även en förfrågan till SFÖAK är skickad. 
 

§ 23  Internationella sekreteraren 
Martin  informerade att BJS prize information på hemsidan är redigerad, kommer även i Svensk 
Kirurgi och digitala kanaler. Förslag framställt till Lisa Rydén KKF att de ansvarar för nominering 
av pristagare. Förslag ska vara inskickat senast 31 mars, KKF väljer ut vilka som skickar vidare till 
BJS. 
Nordisk Kirurgisk Förening önskar mer aktivt samarbete som t ex examination, utbyten mellan de 
nordiska klinikerna av specialister. Ordförande är Jesper Dyrup, Köpenhamn. 
 

§ 24 IT/Hemsidan 
Cia meddelade att möten läggs upp på hemsidan. Brev till verksamhetschefer har skickats ut om 
Kirurgveckan. Instagram var aktivt från Göteborg senaste veckan. Info om Kirurgveckan kommer 
att läggas upp löpande på hemsidan liksom utannonsering av ansökan till priser. 
 
§ 25 Kommittén för kirurgisk forskning 
KKF kommer att annonsera om BJS prize. Abstrakt samt artikel krävs för ansökan. 
 
§ 26 Svensk Kirurgi 
Anna har haft redaktionsmöte och fått bifall för ny ordning för året med olika redaktörer för varje 
nummer. Registerhållare i SPOR, Bengt Cedergren intervjuas i nästa Svensk Kirurgi om vårdskuld, 
91000 väntar på kirurgi efter covid. Ortoped Margareta Berg, chef för bl a våtlab i Göteborg 
önskar annonsera i tidningen om Surgicom. Annons är godkänd men utan logga av SKF. 
Temanummer önskades av redaktionskommittémedlemmarna som t ex endoskopisk kirurgi –  
redaktionen får ta ställning till detta. 
Annonsintäkter går bra. 
Ett ex av tidningen skickas till alla kirurgkliniker. 
 
§ 27 Svenskt Kirurgiskt Råd  
Andreas är ny ordförande detta år. Han planerar att diskutera det uppskjutna vårdbehovet 
Patrik Larsson KIRUB intresserad att medverka. 



 

 

 
§ 28 Länskirurgi 
Inget nytt att rapportera 
 

§ 29   KIRUB 
Karin informerade om den nya styrelsen. Möte i januari där de delade upp uppgifter. Är positiva till 
specialistexamen. KIRUB dagarna är inställda i Malmö – skjuts till 2022. Istället kommer KIRUB-
styrelsen arrangera en digital dag i maj med tema covid – hur ST på verkats av covid, juridik, 
fördröjd ST? BKT hindrar att komma igång med opererandet, ordförande har skickat ut enkät om 
KUB-kurser via sociala medier och ST-studierektornätet. 
 

§ 30 Övriga frågor  
Nicholas Aujalay från akutläkarföreningen, SFAT, presenterade akutsjukvårdens uppdrag. 
Akutsjukvården innefattar prehospital, akutsjukvård initiala 30 min på akutmottagning och vård vid 
katastrofer. 30 % av de som söker akut behöver slutenvård. SFAT önskar diskussion om samsyn 
och intressekonflikt, om utbildning, övergripande uppdrag. Idag finns ca 200 akutläkare och 65 
sjukhus med akutverksamhet, således en stor brist med ett beräknat behov av ca 1000 akutläkare. 
Diskussion med styrelsen – akutläkarfrågan behöver drivas både lokalt samt centralt via regioner 
SKR, SLS, andra specialistsjukhus, SFAT. Önskvärt att kirurg finns representerade NAG i NPO 
akutvård. Nicholas inbjuds till att presentera akutläkarna i artikel i Svensk Kirurgi. 
 
Stadgeändring  
Per-Anders Larsson presenterade förslag till stadgeändringar efter möte med Susanne Asplund och 
Per Johansson, SLS, för att anpassa våra stadgar till SLS krav. PAL kommer att skicka ut ett nytt 
förslag efter vår diskussion i styrelsen som sedan får återkopplas till Susanne Asplund, SLS. 
Ändringar i §1, 2, 5, 6, 9, 14, 18, 19 och 20. 
 
NPO mag-tarm 
Hans Törnblom, ordförande, bestämmer NPO:s profil. Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har 
bytt ledamot. 
 
Möte 25 och 26 mars med delföreningarna, professorer, verksamhetschefer och studierektorer. 
Program lika båda dagarna. 

• Kirurgveckan – miniveckan på egen ort, 30 min 

• Utbildningsfrågor – enkäter, examination, 30 min 

• KKF – BJS, 20 min 

• NPO – 1 tim, ordföranden i alla NPO med kirurgiska inslag inbjuds, båda dagarna, för att 
informera vad och hur de jobbar, med vilka och hur de kommunicerar ut till verksam-
heterna. Aktuella NPO: magtarm, kirurgi, periop vård, endokrin, akutvård, hjärt-kärl. 
 

SLS ordföranderåd – kommande möte för alla ordförande från de olika delföreningar 
Huvudtema: Kunskapsstyrning 
 
Nominera till SLS stipendiekommitté från SKF – Martin Rutegård, Annika Sjövall (har båda 
tackat ja). 

 
§ 31 Nya medlemmar 
Fem nya medlemmar välkomnas till föreningen. 
  
§ 32 Kommande möten 

• 2 mars kl 19.00, Zoom 

• 25 mars fm: styrelsemöte, em: delföreningsmöte, Freys/Zoom 

• 26 mars fm professors-, SR- och VC-möte, Freys/Zoom 
 



 

 

 
 
§ 33  Mötets avslutande 
Mötet avslutas av ordförande. 
 
  
 
 
Protokoll nedtecknat av 
 
 
 
Gabriella Palmer   Catharina Ihre Lundgren 
Utbildningssekreterare   Ordförande 
 


