
P 
 

Protokoll 
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

6 juli 2021 
Digitalt via Zoom 

 
 
 
Närvarande: Cia Ihre Lundgren, Per-Anders Larsson, Gabriella Palmer, Linus Axelsson,  
Andreas Muth, Mikael Bergenheim, Martin Almquist, Karin Adamo och Barbara Dürr.  
 
 
 
§ 99 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet.  
 
§ 100 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll 2021-05-25 godkändes.  
 
§ 101 Ekonomi 
Föreningens budget är i balans. 
 
§ 102 Programkommittén 
Kirurgveckan 2021 
Ekonomin under kontroll. Programmet rullar på. Praktiskt taget alla slotar fyllda. Många anmälda. 
Styrelsen bör anmäla sig om de inte redan gjort det. 
Plastik- och barnkirurger har inte anmält sig, men de har betalt. 
 
Kirurgveckan 2022 
Örebro kan inte ha Kirurgveckan. Stockholm preliminärbokat sannolikt på Kista mässan, men 
budget behöver först finnas innan styrelsen godkänner. 

§ 103 Utbildningskommittén 
Martin Sundelöf avgår vid årsskiftet. Har 20 procents tjänst. Inga kandidater till posten. Behöver 
annonseras i nästa nummer av Svensk Kirurgi och på hemsidan.  
Examen/prov för specialistbevis. Förslag att SKF/Cia gör reklam för examen i samband med 
årsmötet.  
Symposium på Kirurgveckan. Tema ”Vad kan en svensk bakjour?”.  
KUB-kurser fungerar bra.  
Utbildningspriset klart. Trevligt om pristagarna kan vara med på länk. 
 
§ 104  Internationella sekreteraren 
Inbjudna föreläsare klara. Martin sätter samman panel som diskuterar Kibbes föreläsning. Förslag, 
Eva Angenete.  
Måndag kl 15.00 – 15.15 Aneel.  
 
  



§ 105 IT-ansvarig/hemsidan 
Pågående diskussion med BJS om länkning och gemensamma lösenord. ACTA kan ev bidra till 
kostnaden om delar av hemsidan ska översättas till engelska. 
 
§ 106 Kommittén för kirurgisk forskning 
Klart med alla priser. Torsten Olbers och Magnus Nilsson har utsetts till nya medlemmar i AU. 
 
§ 107 Svensk Kirurgi   
Några artiklar till kommande nummer klara och Kirurgveckan ska bevakas noggrant. Det kommer 
också flera artiklar om NPO till i höst, liksom något om operationsköerna. Oscar Hemmingsson 
som ansvarar för Twitterkontot har fått en mall över vad som är lämpligt att twittra om, gärna 
dagligen, och letar en medhjälpare för detta. Även Cia har fått mallen. Kanske kan man då stänga 
ned det andra Twitterkontot som inte har lika många följare. Instagramkontot sköts fortsatt av 
Hildur Thorarinsdottir, men det är tungt och svårt och vi letar annan lösning. Årets krönikör 
fortsätter under hösten och har meddelat att hon fått mycket positiv feedback från kollegor. Ett 
temanummer under hösten med fokus på endoskopisk kirurgi är planerad, fokuserar i varje 
nummer på årets tema. 

§ 108 Svenskt kirurgiskt råd  
Har haft välbesökta möten. Finns energi. Man vill agera utifrån pandemi och uppskjutet 
vårdbehov. Enkät kring utbildningssituation. Enklare ingrepp utförs av privata aktörer. Problem ur 
utbildningssynpunkt. Saknas nationella data kring vad som görs var. Andreas önskar en debatt i 
styrelsen kring hur vi ser på problemet att viss vård handlas upp, med utgångspunkt i medicinska 
prioriteringar och etik, och i hur det påverkar (försämrar) möjligheten till kirurgisk utbildning och 
träning. Kort diskussion som bordlades till nästa styrelsemöte i Göteborg. 
 
§ 109 Länskirurgi 
Inget nytt. 
 
§ 110 Övriga frågor 
• Nominering till fullmäktige 2021 (SLF). Flera poster.  
• Nomineringar till Kloka kliniska val. Martin A anmäler sig, Linus suppleant. 
• State-of-the-art covid-19, 24-25 november – ska SKF medverka? Frågan bordlades.  
• BJS access and BJS open discount. 

ACTA betalar för att våra medlemmar skall ha tillgång till BJS. BJS har fått namn och 
mailadresser för att våra medlemmar skall kunna logga in. Förlaget (Oxford University Press) 
önskade att vi hade en låst hemsida, men det har vi sagt nej till. Detta beslut kvarstår, styrelsen 
är av åsikten att vår hemsida skall vara öppen, ej lösenordskyddad. 

• Förslag till hedersledamot diskuterades. 
 
§ 111 Remisser 
• Ramverk för kvalitetsutveckling, professionell granskning och klinisk revision – svar 15/8. 

Cia, Martin, Linus och alla som vill läser och ger synpunkter. Lämna svar via mail senast 10/8. 
• Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom 

vården – svar 19/9. Styrelsen hade ingen åsikt kring denna remiss. 
 
§ 112 Nya medlemmar 
Sex nya medlemmar valdes in.  
Frågan har uppkommit om t ex ÖNH-specialister får vara medlemmar i SKF. Styrelsen anser att 
kirurger med grundutbildning i allmän (buk-) kirurgi, vilka inkluderar t ex allmänkirurger, 
kärlkirurger, barnkirurger, urologer med flera kan bli medlemmar i SKF. Icke-opererande läkare 
och läkare med opererande specialitet utan allmänkirurgisk utbildning, som t ex ortopeder, 
ögonläkare med flera kan inte bli medlemmar i SKF. Därmed kan inte ÖNH-specialister vara 
medlemmar i SKF. 



 
§ 113 Kommande möten 
• 17 augusti kl 19.00, Zoom 
• 23 augusti kl 9.00, Göteborg 
• 9 december kl 10.00, Stockholm + övernattning 
 
§ 114  Mötets avslutande 
Mötet avslutas av ordförande. 
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