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                    Svensk Kirurgisk Förening 

 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

27 oktober 2021 

Digitalt via Zoom 

 
 

 

Närvarande:  Cia Ihre Lundgren, Per-Anders Larsson, Mikael Bergenheim, Gabriella Palmer,  

  Anna Höök, Linus Axelsson, Martin Almqvist, Patrik Larsson, Arthur Jänes,  

  Andreas Muth och Barbara Dürr. 

Förhinder:  Karin Adamo 

 

 

 

§ 147 Mötets öppnande 
Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.  

 

§ 148 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll 2021-09-28 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 149 Ekonomi 

Som förväntat. Enstaka inställda kurser ger missad intäkt på 120 tkr. Årets resultat blir ca 300 tkr i 

överskott. 

§ 150 Programkommittén 

Grovplaneringen är klar, liksom budgetförslag. Man budgeterar för ungefär lika många deltagare 

som tidigare fysiska kirurgveckor, d.v.s. knappt 1200 pers. Budgeten verkar solid enligt Per- 

Anders. Man kämpar för fler sponsorer. 

Martins förslag till BJS-föreläsare till BJS Lecture, Yusef Kudsi på tema robotkirurgi, stöds av 

styrelsen. 

 

§ 151 Utbildningskommittén 

KUB har fysiska kurser igen, endast en BKT har blivit inställd. Annons för ATLS-ansvarig ligger 

ute. Utbildningsboken är aktuell för revision nästa år. UK hade möte med delföreningarna 

angående specialistexamination i okt. Datum för examination blir den 6 maj i Stockholm. 

Information till verksamhetschefer, studierektorer planeras, artikel i Svensk Kirurgi mm. 

Angående DR-Portalen har vi haft ett möte med Angry Creative och vi kommer planera fortsatt 

utveckling av portalen ska prioriteras på nästa möte i UK. Styrelsen beslöt att ge web-byrån 

specifikationslista på hur hemsidan kan förbättras och att avsätta medel för detta 
 

  



 

 

§ 152  Internationella sekreteraren 

Rapport om Choosing Wisely, arbetsgrupp under SLS, och BJS Academy.  

 
§ 153 IT-ansvarig/hemsidan 
Nyheter uppdateras löpande men gamla nyheter tas inte automatiskt bort.  
 

§ 154 Kommittén för kirurgisk forskning 

Annons om priser etc i första numret av Svensk Kirurgi. Internat planeras. 

§ 155 Svensk Kirurgi 
Svårt rekrytera författare till kolumnen. Fokuserar på vårdskuldsfrågan.  
 

§ 156 Svenskt kirurgiskt råd  
Uppdatera infon kring hemsidan. Andreas avgår som ordförande vid årsskiftet.  
 

§ 157 Länskirurgi 
Inget nytt. 

 
§ 158 Övriga frågor 

• Enkätsvar utbildningssituation – Patrik. Utlokalisering/upphandling av ingrepp leder till 

försämrade möjligheter för ST-läkare att få utföra ingrepp. Enkät gjorts. Svarande från hela 

Sverige. 70 % anser att enheter utanför utbildningssjukhusen utför ingrepp som ST-läkare inte 

får delta i. 60 % anser att det inte finns avtal, och 50 % anser att det påverkar ST-utbildningen 

negativt. 

• Akutläkarna – fortsatt samarbete. Deras roll i sjukvården fortfarande lite oklar. Linus och Cia 

håller kontakt med dem. 

• Rapport från Representantskapsdagen och Sjukhusläkarmötet. Diskuterades statlig vård, NPO, 

akutläkare, AT/BT.  

• Svensk Förening Akut/Trauma startar ”snurra” – löpande utbildning.  

• Tema 2022. Funderar på till nästa möte.  

• Möte VC m fl – förslag 17-18 mars. Dessutom delföreningar, professorer, studierektorer. 

Styrelsen bör vara med. 

• Inbjudan till antibiotikaforum 17/11.  

• ICARUS-projekt upplagt på hemsidan. 

• Skrivelse till SoS ang estetisk kirurgi – Plastikkirurgisk Förening. Styrelsen ställer sig bakom 

med några småändringar. Linus slutredigerar svaret.  

• Maila Cia ev förslag på Ledamot till kvalitetsgrupp.  

 
§ 159 Remisser 

• Nationell högspecialiserad vård – HIPEC. SFKRK lämnar svar. 

• Region med ett särskilt utbildningsuppdrag. Gabriella lämnar svar. 

• Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar. Anna, Per-Anders läser och lämnar kommentarer. 

Diskuteras också på kommande möte på 9/12. 

 
§ 160 Nya medlemmar 
Samtliga tio nya medlemmar godkändes. 

 
§ 161 Kommande möten 

• 9 december, Freys hotell, Stockholm – möte inkl middag + övernattning. Mötet startar kl 09.00 

på torsdagen, ingen mötesaktivitet på fredagen 

• 11/1 kl 19.00, Zoom 

 

 



 

 

 

 

• 3-4 februari, internat Åre, Hotell Granen. Ankomst kväll 2/2 och avslut lunch 4/2. Styrelsen får 

lämna besked till Barbara om man vill stanna över helgen. Man får ordna boendet själv för ev 

extra natt. 
 
§ 162  Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordförande. 

 

  

 

 

Protokoll nedtecknat av 

 

 

 

Martin Almquist   Catharina Ihre Lundgren 

Internationell sekreterare   Ordförande 

 


