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Protokoll 
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

25 maj 2021, kl 19.00 
Digitalt via Zoom 

 
 
 
Närvarande: Cia Ihre Lundgren, Per-Anders Larsson, Gabriella Palmer, Linus Axelsson,  
Arthur Jänes, Andreas Muth, Mikael Bergenheim (§ 83, 84 och 86), Anna Höök, Martin Almquist, 
Karin Adamo och Barbara Dürr.  

 
 
 
§ 83 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet.  
 
§ 84 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll 2021-03-25 godkändes.  
 
§ 85 Ekonomi 
Skattmästaren rapporterar att ekonomin är i balans i föreningen jmf med tidigare år. Intäkter från 
medlemsavgifter och kurser löper. Budget för Kirurgveckan 2021 beräknas till 3,2 miljoner. 
Enskild deltagaravgift 2000 kr. Pensionärer gratis. 
 
§ 86 Programkommittén 
Kirurgveckan 2021 
Individanmälan måste göras trots klinikanmälan. Instruktioner kommer att skickas ut. Programmet 
rullar på och fylls ut allt mer. En del delföreningar har inte anmält sitt program ännu. 
Delföreningarna får själva ordna med luncher för inbjudna. Sponsorer fylls på. Klinker får själva 
kontakta industrin för lunch event mm. Ett schema finns för guldsponsorer att själva kontakta 
attraktiva kliniker. Per-Anders meddelar att alla kliniker är anmälda som planerat, förutom 
Halland-Varberg. 
Under Plenarsession SKF onsdag16.30: Prisutdelning och forskningspresentation av mottagaren 
av stora forskarpriset, själva pristagaren kommer att presenteras under årsmöte, även utdelning av 
bakjoursdiplom. 
Erik Jonsson vch Sahlgrenska tillfrågas om ordförandeskap på årsmötet. 
 
Kirurgveckan 2022 
Stockholm har accepterat att arrangera Kirurgveckan 2022. 

§ 87 Utbildningskommittén 
Gabriella rapporterar att arbetet med examination fortskrider. Möte med delföreningarnas 
utbildningsansvariga den 26 maj. 
Ersättare för Martin Sundelöf som ansvarig för ATLS from 2022 fortfarande vakant. Avvaktar 
förslag från ATLS styrgrupp.  
Symposium för Kirurgveckan klart. 
Utbildningspriset klart. 



Cia har blivit kontaktad av läkarstudenter som vill bli kirurger LSKF, viktigt att stimulera 
läkarstudenter till att bli kirurger och fortsätta med föreningsarbete. De har även kontakt med 
KIRUB och SLS. 
 
§ 88  Internationella sekreteraren 
Martin informerar att Nordisk Kirurgisk Förening/Scandinavian Surgical Society har idag haft ett 
första webinariet om trauma som var lyckat. Ca 90 deltagare. 
Tom Glomsaker, Norge har kontaktat för nordiskt samarbete inom UEMS Section of Surgery. 
Martin fortsätter arbete med utvärdering av ST kurser. 
 
§ 89 IT/Hemsidan 
Cia informerar om BJS inloggning, Barbara ska skicka in en krypterad fil till BJS. Vi önskar inte 
ha en låst hemsida 
 
§ 90 Kommittén för kirurgisk forskning 
Arthur rapporterar att nomineringar till Stora forskarpriset och Ihre-priset är klart och nu pågår 
arbete med bästa avhandling. SKF ska nominera efterträdare till Henrik Thorlacius och Anders 
Thorell KKF. 
 
§ 91 Svensk Kirurgi   
Anna Höök kommer att vara kvar som redaktör till 2023. Nummer 3 snart i press. I nästa nummer 
kommer kirurgiska NPO redovisa sina verksamheter.  
Regler för ansvar i Twitterkontot ska formuleras av redaktionskommittén. 
 
§ 92 Svenskt kirurgiskt råd  
Andreas rapporterade att möte med SoS om uppskjutna vårdbehovet flyttas till 3/6. 
Data från SPOR-registret kommer ligga till grund för diskussion. Förslag från SKF att diskutera 
hur privata aktörer har guldmarknad på grund av pandemin genom vårdgarantin, saknar 
utbildningsansvar. SKR planerar enkät ute om utbildning vid upphandling som ska skickas till vch 
och studierektorer. Mål att upprätta kontakt med Socialstyrelsen.  
 
§ 93 Länskirurgi 
Linus redogjorde från nätverksmöte. Frågor som diskuterades var bland annat alternativet med 
digitala kurser på distans upplevdes som positivt av vch. Ett stort problem kommer vara att 
kompensera utbildningsskulden med höstens uppdämda vårdbehov. 16-18 v kirurgi i vårdskuld. 
NPO – många upplever att det är svårt att få tid till detta arbete. 
Centralisering av övre gastrokirurgin och omställning till i stället akutkirurgi med bråck och 
gallkirurgi. Svårt att anställa övre gastrokirurger för utredning av ÖAK patienter får svåra 
konsekvenser i länskirurgin. 
Akutläkare – bra för länskirurgin leder till mindre tid för ST i kirurgi i jourverksamhet.  
16-18 v kirurgi i vårdskuld 
 
§ 94 Övriga frågor 
Cia informerar: 
• Nominering till fullmäktige 2021 (SLF) – fundera över sommaren 
• Webbinar SLS den 11-12 juni om remisser och remisshantering 
• SoS kommer bara ha digitala underskrifter på leg 
• LF representantskap diskuterade AT/BT 
• LIPUS önskar hjälpa till med SK med Socialstyrelsen 
• LIPUS kurser för SPUR-inspektörer 
• Cia är vald till vice ordförande i SLS från 1 juli 2021, vald på tre år. Kommer att vara kvar som 

ord i SKF. 
 
§ 95 Remisser 



• En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvård (SOU 2021:19) – svar 6/8 ej aktuellt 
för SKF. 

• Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22) – svar 15/8 ej aktuellt för SKF. 
• Ramverk för kvalitetsutveckling, professionell granskning och klinisk revision – svar 15/8-

diskussion på nästa styrelsemöte. 
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls-hippokratesrevision-2020.pdf 

 
§ 96 Nya medlemmar 
Tre nya medlemmar välkomnas i föreningen och ett återinträde.  
 
§ 97 Kommande möten 
• 6 juli kl 19.00, Zoom 
• 17 aug kl.19.00 Zoom 
• 23 augusti, 2 tim 9.30 fm + em 17.30, Kirurgveckan Göteborg 
• 9-10 dec internat Stockholm (ingen aktivitet 10/12) 
 
§ 98  Mötets avslutande 
Mötet avslutas av ordförande. 
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