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                    Svensk Kirurgisk Förening 

 
Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 
23 augusti 2021 

Gothia Towers, Göteborg 
 
 
 
Närvarande:  Cia Ihre Lundgren, Per-Anders Larsson, Mikael Bergenheim, Gabriella Palmer,  
  Anna Höök, Arthur Jänes, Karin Adamo, Linus Axelsson, Andreas Muth och  
  Barbara Dürr. 
Förhinder:  Martin Almqvist 
 
 
 
§ 115 Mötets öppnande 
Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.  
 
§ 116 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll 2021-07-06 godkändes.  
 
§ 117 Ekonomi 
Skattmästaren föredrog ekonomin inför årsmötet. Revisorerna har godkänt årsredovisningarna. 
Ekonomin har trots covid-19 inte försämrats i den utsträckning som befarats. Bland annat har 
annonsförsäljningen i tidningen gått bättre än väntat, och ett visst statligt stöd har tillkommit.  
2020 års resultat är således positivt.  
 
För första halvåret 2021 kan konstateras att vi ser ett marginellt plusresultat i föreningen och 
företaget 
 
§ 118 Programkommittén 
Kirurgveckan 2021 
Kirurgveckan är igång! Starten fungerade väl och det har kommit mycket positiv respons.  
 
Kirurgveckan 2022 
Stockholm blir värd och platsen blir Kistamässan. Med aktuell budget behövs 1800 deltagare för 
ekonomisk balans, tidigare Kirurgveckor har det varit max 1500 deltagare. Budgeten kommer 
således att behöva justeras. Dock finns förutsättningar för stort deltagande.  
Luleå har börjat förbereda sig för Kirurgveckan 2023. Ett resealternativ med chartrat tåg kan 
övervägas.  
Ansökningar att arrangera Kirurgveckan 2024 har börjat inkomma, intresset är relativt stort att 
anordna denna.  
 
§ 119 Utbildningskommittén 
KUB 



Alla teoretiska kurser har under våren gått digitalt. BKT har däremot ställts in vilket gör att det är 
brist på platser till dessa framöver.  
Vissa regioner har begränsat möjligheten att hålla kurser även under hösten på grund av pandemin. 
Det finns därför risk för att fysiska kurser kommer att ställas in.  
 
ATLS 
Hybridkurser har gått under våren. 21 kurser var planerade under hösten, men en är redan inställd 
pga nya covid-19 restriktioner. Martin Sundelöf kommer att sluta som ATLS ansvarig och 
annonsering av efterträdare sker i LT, DM och Svensk Kirurgi. Utbildningssekreteraren ansvarar 
för samordning av ansökningar. 
Annonseringen ska uppmärksammas i Svenskt kirurgiskt råd.  
 
Bakjoursskolan 
Alla kurser har varit inställda. Till hösten går ett fullt program och alla kurser är fullbokade.  
 
DSTC 
Går i begränsad omfattning.  
 
SPUR 
Ingen inspektion utförd under våren men är planerat till hösten. Det finns ett stort engagemang hos 
ansvarig.  
Studierektornätverket håller hög aktivitet.  
 
UEMS 
Ny ordförande är engagerad och bidrar positivt. ETR – genomlysning av kirurgutbildningen ska 
göras för kirurgi på Europanivå. Riktlinjerna är mer omfattande än den svenska utbildningen och 
innehåller mer än det vi i Sverige kopplar till kirurgi. Den europeiska specialistexamen tas av 
mycket få kollegor utbildade i Europa, utan mest av utifrån inflyttade.  
Specialistexamination: Utmaningen och målet är att få specialistexaminationen igång under 
närmast året, troligen mars/april. 
 
§ 120  Internationella sekreteraren 
Förhinder, ingen rapport. 
 
§ 121 IT-ansvarig/hemsidan 
Hemsidans huvudsakliga funktion är informationsgivande och hjälp att nå rätt länkar.  
 
§ 122 Kommittén för kirurgisk forskning 
Nya medlemmar är Torsten Olbers Norrköping och Magnus Nilsson KS. Lisa Rydén är fortsatt 
ordförande.  
 
§ 123 Svensk Kirurgi   
I nästa nummer blir det fokus på vårdköer efter pandemin, samt fortsatt bevakning av NPO. 
SPOR-registret kommer att bevakas.  
 
§ 124 Svenskt kirurgiskt råd  
Utbildningsenkätens resultat hanteras vidare av Kirub och dess systerföreningar.  
Vårdskulden och dess konsekvenser diskuteras i rådet, men det är en utmaning att hitta rätt sätt att 
agera i frågan. Ett bättre underlag är ett steg, vilket SPOR troligen kan erbjuda genom att följa 
indexoperationer. Styrelsen föreslår att vi följer operationer för ljumskbråck, kolecystektomier 
samt nedläggningar av loopileostomier. 
 
§ 125 Länskirurgi 
Inget att rapportera. 
 
§ 126 Övriga frågor 



• Nominering till fullmäktige 2021 (SLF): Styrelsen inventerar. 
• State-of-the-art covid-19, 24-25 november: Vi är inbjudna att delta. Linus ansvarar för 

medverkan. På mötet får man presentera även tidigare presenterade studier. Covidsurg bör 
beröras. 

• BJS access and BJS open discount: Vi har fått godkänt av BJS att skicka ut länk till BJS, och 
kan därför avstå från att ha lösenordskyddad hemsida.  

• Årsmötet: Genomgång av dagordning. 
• Kirurgveckans enkät: Redigeras. 
 
§ 127 Remisser 
• Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom 

vården. Föreningen avstår från att svara. 
• Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan.  
 Linus & Arthur läser och formulerar svar, svar ska lämnas 5/11 
 
§ 128 Nya medlemmar 
Åtta nya medlemmar accepterades, varav flera från Svensk Kärlkirurgisk Förening. 
 
§ 129 Kommande möten 
28/9 kl 19.00, Zoom 
27/10 kl 19.00, Zoom 
9 december, Stockholm – möte inkl middag + övernattning 
3-4 februari, internat 
 
§ 130  Mötets avslutande 
Ordförande tackade för mötet och konstaterade att starten på Kirurgveckan varit lyckad. 
 
  
 
 
Protokoll nedtecknat av 
 
 
 
Linus Axelsson   Catharina Ihre Lundgren 
Ledamot    Ordförande 
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