
 
 
 
 

Protokoll 
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

2 mars 2021, kl 19.00 
Digitalt via Zoom 

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

 
 
 
§ 34 Mötets öppnande 
Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.  
 
§ 35 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll 2021-02-04 godkändes.  
 
§ 36 Ekonomi 
Skattmästaren rapporterar att diverse kurser just nu faktureras. I övrigt väntar man på att få in 
medlemsavgifter.   
 
§ 37 Programkommittén 
Vetenskaplig sekreterare visar det preliminära programmet som nu finns på den öppnade 
hemsidan. Abstractsinlämningen är startad. Faktureringsstrategier till de olika kirurgklinikerna 
beskrivs av skattmästaren. Mikael berättar om ett antal ”taggar” som industrin ska använda sig av 
vid registrering. Dessa ska återspegla de produkter de säljer. Mikael behöver hjälp med att göra en 
sista kontroll av detta. Andreas Muth tar på sig uppdraget. Mikael sätter Andreas i kontakt med Bo 
Magnusson på Traveco. Förslag från Martin att ha antingen Melina Kibbe eller Aneel Banghu som 
BJS-föreläsare. Då inga andra förslag finns uppmanas han ta kontakt med i första hand Banghu.   
 
§ 38 Utbildningskommittén 
Utbildningssekreteraren beskriver att man haft ett möte förra veckan. Bakjoursenkät är på gång 
från Per Polleryd. Nya kurser utlagda. BKT har blivit fullanmäld omedelbart. Enstaka lediga platser 
finns på några kurser under våren. ATLS-kursen är en hybridvariant. Martin Sundelöf som är 
ansvarig för detta sitter kvar året ut. Man har från utbildningskommitténs sida börjat leta efter 
ersättare. SPUR är för tillfället pausat. Studierektoransvarig har skickat en enkät till studie-
rektorerna i landet. Resultatet kommer att presenteras på marsmötet. Digital studierektorsträff 
kommer att hållas i april.  
 
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. 
 
§ 39  Internationella sekreteraren 



Martin Almqvist berättar att Sverige ska vara ordförande i Nordiska Kirurgiska Föreningen. Martin 
själv avstår gärna från ordförandeskapet då han inte varit med i föreningen tidigare. Diskussion 
pågår om ersättare. UEMS har valt en ny styrelse.  
 
§ 40 IT/Hemsidan 
Beslut om att BJS ska ligga kvar öppet på hemsidan. Instagramkontot är inte så aktivt just nu. 
Diskussion förs om hur vi ska uppdatera hemsidan framöver.  
 
§ 41 Kommittén för kirurgisk forskning 
Kommittén för kirurgisk forskning. Inget nytt. Det nämns att det troligen är KKF som bedömer 
abstracts till BJS price session.  
 
§ 42 Svensk Kirurgi 
Anna är inte närvarande. Barbara informerar om att det är lite ont om artiklar inför nästa nummer. 
Mikael ska skriva ledare.  
 
§ 43 Svenskt Kirurgiskt Råd  
Andreas numera ordförande i Svenskt Kirurgiskt Råd. Möte planeras imorgon. Styrelsen har en 
diskussion kring vad vi egentligen vill få ut av föreningen. Lämpliga diskussionsämnen nämns, till 
exempel vårdskulden, utbildningsfrågor, kvalitetsfrågor och NPO.  
 
§ 44 Länskirurgi 
Linus har inget nytt att rapportera.  
 
§ 45 Övriga frågor  
• Stadgeändring  
Per-Anders arbetar med den sista paragrafen i stadgeändringarna. Formuleringen ändras 
gemensamt i sittande mötet och reviderat förslag skickas ut till styrelsen för beslut nästa möte.  
 
• E-faktura medlemmar 
Skattmästaren berättar att vi går vidare med arbetet med e-faktura för medlemmarna.  
 
• Rapport ordföranderåd + SLS 
Cia rapporterar att man haft ett möte där bland annat socialminister Hallengren närvarat. Cia har 
där lyft bland annat utbildningsfrågor och uppskjuten vård. Johan Thor har varit närvarande och 
diskuterat NPO. Vidare nämner Cia att en ny så kallad nationell läkemedelslista är på gång från och 
med maj 2023. Kommer radikalt att förändra hur vi skriver recept bland annat. Läkaresällskapet 
har haft 90 webbinarier under året. 
 
• Verksamhetsberättelse  
Deadline den 8 mars. Bidrag skall skickas till Barbara. 
 
§ 46 Remisser 
• Behandlingsrekommendationer för den sköra patienten  
Har lästs och kommenterats av Martin och Andreas. Det har också skrivits ett remissvar från 
SFÖAK. Linus och Cia sammanställer och skickar sedan in.  
 
• VP sköldkörtelcancer och hudlymfom 
Har skickats till endokrinföreningen.  
 
• Kloka kliniska val 
Styrelsen avstår.   
 
• Informationsöverföring inom vård och omsorg 
Styrelsen kommer sannolikt att avstå. Om någon har avvikande uppfattning kan man höra av sig 
till Cia de närmaste dagarna efter mötet. 
 



§ 47 Nya medlemmar 
Fyra nya medlemmar välkomnas till föreningen. 
  
§ 48 Kommande möten 
• 25 mars: Styrelsemöte på förmiddagen och möte med delföreningarna på eftermiddagen.  

Lokal: Freys/Zoom 
• 26 mars: Professors-, verksamhetschefs- och studierektorsmöte. Lokal: Freys/Zoom. 

Programmet gås nu igenom noggrant.  
 
§ 49  Mötets avslutande 
Mötet avslutas av ordförande. 
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