
 
 

Protokoll 

Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte 

25 augusti 2021 

Digitalt möte via plattformen Zoom 
Kirurgveckan Göteborg 

 
 
 
 
 
Svensk Kirurgisk Förenings ordförande Catharina Ihre Lundgren Ihre öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 
§ 1 Val av mötesordförande 
Erik Johnsson valdes till mötesordförande. 
 
§ 2 Val av mötessekreterare 
Gabriella Palmer valdes till mötessekreterare. 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter att ordförande informerade om att priser kommer utdelas senare under en 
separat prisceremoni och att ingen hedersledamot kommer att utses. Mötet är behörigt utlyst. 
 
§ 4 Val av två justeringsmän 
Karsten Offenbartl och Helena Taflin valdes till justeringsmän. 
 
§ 5 Skattmästarens årsrapport 
Skattmästare Per-Anders Larsson redogjorde för det ekonomiska läget i Svensk Kirurgisk Förening under 2020.  
Fullständig redovisning finns att beställas på kansliet av Barbara Dürr både för Svensk Kirurgisk Förening och 
Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB. 
 
§ 6 Svensk Kirurgi 
Redaktör Anna Höök redogjorde för Svensk Kirurgi. Årets tema i SKF är Samverkan, vilket genomsyrat årets 
nummer. Tidningen ges ut i pappersformat sex gånger per år. Annonsörer har ökat under detta år. 
 
§ 7 Hemsidan 
Ordförande Catharina Ihre Lundgren informerade att sidan regelbunden uppdateras. 
 
§ 8 Utbildningskommittén  
Utbildningssekreterare Gabriella Palmer redogjorde för kommitténs medlemmar och deras uppdrag. Samtliga 
verksamheter har påverkats av pandemin. De teoretiska KUB kurserna har getts digitalt men de praktiska som 
BKT har behövts ställas in. Förhoppningen är att höstens kurser ska kunna genomföras på plats. ATLS har 
konverterats till en hybridvariant med teoretisk e-learning och en fysisk endagskurs, även lokala ATLS-kurser 
har genomförts inom en region. 
Endast en SPUR inspektion har gjorts i december 2020 på Södertälje sjukhus. Ett studierektorsnätverksmöte 
har genomförts digitalt. Oro inom studierektorsnätverket inför att ST-läkare fått sämre operationsmöjligheter 
detta år. Utbildningskommittén har som mål att starta med examination i kirurgi under 2020. 
Sexton nya medlemmar fick ackreditering som bakjourer. 
 
§ 9  Programkommittén  
Vetenskaplige sekreteraren Mikael Bergenheim redogjorde för att beslutet om digital Kirurgvecka togs redan i 
januari 2020. Ett stort tack riktas till programkommittén. 2567 är anmälda i år vilket är 1000 mer än tidigare år. 
52 anmälda kliniker. 588 abstrakt är inskickade flest från ÖAK och kolorektalsektionen.  



Nästa års Kirurgvecka kommer genomföras i Stockholm som accepterat med kort varsel efter att Västerås blivit 
tvungna att ställa in. År 2023 planeras Kirurgveckan i Luleå. Öppet för att ansöka om att genomföra Kirurg-
veckorna 2024 och 2025. 
 
§ 10 Internationella sekreteraren 
Martin Almqvist var ej närvarande varför ordförande Catharina Ihre Lundgren redogjorde för årets verksamhet 
som påverkats av pandemin med inga fysiska möten. UEMS och Nordisk Kirurgisk Förening har haft digitala 
möten. SKF styrelse har stöttat Covid Surg samt Acta och BJS. 
 
§ 11 Kommittén för kirurgisk forskning 
Artur Jänes redogjorde för KKFs sammansättning med representanter från delföreningar. Två avgångar kommer 
ske under året. KKF delar ut stora forskarpriset och pris för bästa avhandling och är dessutom remissinstans för 
ärenden rörande kirurgisk forskning. 
 
§ 12 Revisionsberättelse – ansvarsfrihet för styrelsen 
Jessika Frisk, intern revisor, närvarade via zoom. Skattmästare Per-Anders Larsson läser upp revisions-
berättelsen. Jessica föreslår att ansvarsfrihet ges till styrelsen. 
Årsmöte beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 13 Årsavgift för 2022 
Skattmästare Per-Anders Larsson presenterade styrelsens förslag om oförändrad årsavgift på 1000 kr.  
Årsmötet godkänner detta. 
 
§ 14 Stadgeenliga val 
Valberedningens förslag presenterades av Roger Olofsson Bagge. 
•  Val av skattmästare 2022–2024, nyval 
David Edholm, Linköping valdes till skattmästare. 
 
•  Val av utbildningssekreterare 2022–2024, omval 
Gabriella Palmer, Stockholm omvaldes till utbildningssekreterare. 

 
•  Val av redaktör 2022–2023, omval 
 Anna Höök, Stockholm omvaldes till redaktör. 
 
•  Val av övrig ledamot 2022–2024, nyval  
Mattias Prytz, Trollhättan valdes till ledamot. 

 
•  Val av övrig/yngre ledamot 2022, fyllnadsval 
Patrik Larsson, Skellefteå valdes till yngre ledamot. 
 
• Val av två ordinarie revisorer 2022, ordinarie, omval  
Jonas Bengtsson, Göteborg och Jessika Frisk, Norrköping valdes till ordinarie revisorer. 

 
• Val av två revisorssuppleanter 2022, omval/nyval 
Carl Montan, Stockholm och Olle Sjöström, Östersund valdes till revisorssuppleanter. 
 
• Val av ledamot till valberedningen 2022–2024 som ersätter Bärbel Ljung 
Jeanna Joneberg, valdes som ledamot i valberedningen. 
 
§ 15 Motioner/propositioner till Svensk Kirurgisk Förening 
Förslag om stadgeändring, förstaårsbeslut – proposition från styrelsen (två bilagor) 
Beslut behöver tas två år i rad. Stadgeändringar på grund av SLS reform där man ändrar till att föreningar är 
medlemmar och föreningens medlemmar blir kollektivt medlemmar. Principbeslut togs på förra årets årsmöte, 
Stadgeändringar är genomförda i samråd med SLS, 
Årsmötet bifaller styrelsens proposition. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
  



§ 17 Mötets avslutande 
Erik Johnsson avslutar mötet och tackar för förtroende. 
 
 
 
 
Erik Johnsson 
Mötesordförande 
 
 
 
Gabriella Palmer 
Mötessekreterare, utbildningssekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Karsten Offenbartl   Helena Taflin 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


