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Protokoll 
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

26 april 2021, kl 19.00 
Digitalt via Zoom 

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

 
 
 
§ 67 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet.  
 
§ 68 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll 2021-03-25 godkändes.  
 
§ 69 Ekonomi 
Skattmästaren hade inget nytt att rapportera. Se nedan kring budget för Kirurgveckan 2021. 
 
§ 70 Programkommittén 
Kirurgveckan 2021 
Varje enskild deltagare skall registrera sig via länk, anmälan är öppet hela veckan. Deltagare som 
inte hör till specifik klinik går in via Kirurgveckans hemsida.  
Diskussion kring kostnader som dragit iväg, därför beslutat att skippa kanaler för distribution av 
egna postrar etc som hade varit förenat med merkostnad via AppInConf. Postrar visas i den 
digitala plattformen, ingen extra kostnad. Delföreningar kan avsätta tid för att kika på postrar. I 
plattformen kan man ställa frågor till posterförfattaren. Begränsa kostnader. Endast en studio med 
kamera med produktionsteam, övriga studios fix kamera. Noggrann information kommer läggas ut 
kring hur man besöker Kirurgveckan digitalt.  
 
Vårdvetenskap önskar ha en programpunkt utanför ordinarie program, som de finansierar och 
ordnar själva. Styrelsen har inga invändningar. 
 
Skattmästaren rapporterar att ett fåtal kliniker ännu inte anmält sig, därför saknas ännu medel i 
budgeten, men bedöms att detta kommer att lösa sig.  
 
Industrideltagandet är bra.  
 
Kirurgveckan 2022 
Borås har tacka nej. Vid styrelsemöte 25 maj tas slutgiltigt beslut om Kirurgveckan 2022. 
 
  



§ 71 Utbildningskommittén 
Kursläget är i stort sett att lika många KUB-kurser i år som vanliga år (33 mot 39) arrangeras trots 
pandemin. Förhoppningen är att kurserna kan köras som vanligt från och med hösten. 
Helena Rosén haft studierektorsnätverksmöte 23/4 via Zoom med inbjuden föreläsare. Bra möte. 
Nätverket verkar aktivt och fyller funktion nu under pandemin med försenade kurser etc. 
Möte om examination, ligger hos delföreningar. 
Ursula nominerad till SLS referensgrupp för utbildning/SK-kurser. 
Delföreningar vill höra mer om Bastjänstgöring, BT. Ska det komma info om detta under 
Kirurgveckan? Går det att få en slot för detta? Alternativt ett inlägg i Svensk Kirurgi, finns ingen 
naturlig plats på Kirurgveckans program. 
 
Anna Höök meddelar att inget är på gång om BT i Svensk Kirurgi. Vore dock bra få med i 
kommande nummer. Kan komma med om texten är klar inom 14 dagar.  
 
Ingen ersättare för Martin Sundelöf, director ATLS, är ännu utsedd.   
 
Utvärdering av SK-/KUB-kurserna. Fråga från Martin Almquist hur det gått. Ursula och Helena 
har diskuterat i första hand. En del av frågorna inte svåra att svara på, bra att göra genomlysning. 
För varje kurs finns kursutvärderingar. Frågan är hur man vill utvärdera och vad man vill få fram. 
Inte så lätt göra genomlysning, alla går kurserna, finns ingen grupp jämföra med.  
 
§ 72  Internationella sekreteraren 
Aneel Banghu, BJS gästföreläsare på Kirurgveckan, har två frågor; fråga 1 om samarbete kring 
kohortstudier, Arthur Jänes tar upp med KKF, och fråga 2 om ett digitalt system för vidare-
utbildning. Martin Almquist bjuder in Aneel att demonstrera detta i samband med SKFs 
styrelsemöte vid Kirurgveckan. 
 
Nordisk Kirurgisk Förening/Scandinavian Surgical Society har haft två digitala möten och beslutat 
att erbjuda medlemmarna i varje lands förening kostnadsfria webinarier. Det första webinariet 
kommer att handla om trauma och äger rum tisdagen 25/5 kl 18.00-20.00. Länk kommer att 
sändas ut. Blir högkvalitativt och intressant. 
 
§ 73 IT/Hemsidan 
Inget nytt. 
 
§ 74 Kommittén för kirurgisk forskning 
Stora Forskarpriset på gång, likaså pris för Bästa avhandling. Bästa ST-arbete inte beslutad än, går 
via KIRUB. BJS Prize på gång. 
 
§ 75 Svensk Kirurgi   
Nummer 2 har nyligen kommit ut. Till nästa nummer finns material. Inga teman för nummer. 
Fråga från Henrik Thorlacius och Peter Elbe om endoskopisk kirurgi. 
 
§ 76 Svenskt Kirurgiskt Råd  
Enkät om utlokalisering av kirurgisk vård. Prioriteringar. Informera om hur Socialstyrelsen ser på 
saker och ting. Hur kön skall hanteras. Olika tankar om prioriteringar i gruppen. Hur skall det 
uppskjutna vårdbehovet hanteras. Sannolikt stort mörkertal, särskilt för benign kirurgi. Mål att 
upprätta kontakt med Socialstyrelsen, viss kraft finns i Svenskt Kirurgiskt Råd om man vill. 
 
§ 77 Länskirurgi 
Inget nytt att rapportera.  
 
  



§ 78 Övriga frågor 
• BJS access and BJS Open discount 

Hur skall våra medlemmar ha tillgång till BJS. BJS önskar att vi har en lösenordsskyddad 
hemsida så att inte vem som helst gratis kan få tillgång till BJS. Barbara frågar  Micke om det 
är möjligt att koppla inloggning till identifiering via BankID. Barbara skickar till Micke den 
detaljerade instruktionen från BJS. 

• Verksamhetsberättelse 
I princip klar. 

 
§ 79 Remisser 
• Kunskapsstöd för hälso- och sjukvården (sarkom) – skickad till SFEK 
• Synpunkter på avsnittet ”inför operation” i det nationella vårdprogrammet – ingen åtgärd. 
 
§ 80 Nya medlemmar 
Sex nya medlemmar välkomnas i föreningen + tre återinträden. Diskuterades priset för att skicka 
tidning till utlandsmedlemmar, Barbara tar reda på kostnaden till nästa möte. 
 
§ 81 Kommande möten 
• 25 maj 19.00 Zoom 
• 6 juli 19.00 Zoom 
• Fysisk närvaro Kirurgveckan 
 
§ 82  Mötets avslutande 
Mötet avslutas av ordförande. 
 
  
 
 
Protokoll nedtecknat av 
 
 
 
Martin Almquist   Catharina Ihre Lundgren 
Internationell sekreterare   Ordförande 
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