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Protokoll 
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

11 januari 2022 
Via plattformen Zoom 

 
 
 
Närvarande: Catharina Ihre Lundgren, Martin Almquist, Patrik Larsson, Linus Axelsson, Arthur 

Jänes, Gabriella Palmer, Mattias Prytz, David Edholm, Anna Höök, Mikael 
Bergenheim, Anna Höök, Barbara Dürr  

Via Zoom:  Anna Höök, Mikael Bergenheim 
Förhinder: Martin Almquist 
 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkomna 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Justerades, godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 3 Ekonomi 
Styrelsen är enig om att gåvor och andra utgifter utanför ordinarie verksamhet endast kan 
beslutas av styrelsen.  
 
§ 4 Programkommittén 
Arbetet med Kirurgveckan 2022 flyter på väl. Dialog med delföreningarna fungerar bra. Ett 
hybridmöte som delvis sker på den tänkta lokalen sker nästa vecka. Det kommer inte att bli ett 
digitalt alternativ om pandemin påverkar situationen 
 
§ 5 Utbildningskommittén 
Diskussion pågår med hemsideleverantören avseende ytterligare utveckling av hemsidan.  
KUB kursansvariga erbjuds en genomgång av praktikaliteter kring kurserna.   
Ursula Dahlström och Andreas Wladis kommer att avgå framöver. Vi påbörjar arbetet med att 
hitta ersättare.  
Ny ALTS ansvarig är aktuell och namn finns, men avtal är inte signerat än.  
Frågorna till kirurgexamen är på gång, och möten är planerade för att utveckla denna. Den 10/1 
öppnades anmälan.  
I slutet av januari sker ett första möte för att omarbeta utbildningsboken.  
 
  



§ 6  Internationella sekreteraren 
Styrelsen är inbjudna till Tysklands kirurgförenings möte 2023 för ett mer aktivt samarbete. Vi 
är positiva, men avvaktar vidare detaljer.  
 
§ 7 IT-ansvarig/hemsidan 
En del justeringar är planerade enligt tidigare protokoll.  
Styrelsen bör tänka på att lägga upp intressanta händelser på Facebook. Patrik har inlogg  
Stockholm med kirurgveckans planeringsgrupp vill gärna lägga upp händelser på föreningens 
Instagram. Anna Höök har inlogg.  
 
§ 8 Kommittén för kirurgisk forskning 
Inget nytt. Lisa Rydén skriver om BJS Prize i nästa nummer av tidskriften.  
 
§ 9 Svensk Kirurgi 
Nytt tema är kirurgisk fortbildning. Det är svårt att få in material just nu, många verkar upptagna. 
Vår krönikör Ramia Stolt från förra året stannar kvar ett år till.  
Tidskriften är från och med 2022 klimatkompenserad. 
 
§ 10 Svenskt kirurgiskt råd  
Inget nytt.  
 
§ 11 Länskirurgi 
Regelbundna kontakter med akutläkarföreningen sker, nytt planeras nästa vecka.  
Vi har fått svar från NPO mag-tarmsjukdomar angående frågan om de kan tänka sig att arbeta 
med hur man ska utveckla hanteringen av patienter med malignitet i övre gastrointestinalkanalen 
utanför regionsjukhus. Svaret blev att man bedömer att detta är en politisk fråga.   
 
§ 12 Övriga frågor 
• Internat Åre 
 Maila Cia resetider för samordning av eventuell transport från Östersund till Åre.  
 Utöver vanligt styrelsemöte planeras att hantera årets tema, kansliet framöver samt om tid 

finnes kirurgens roll.  
• Möte VC m fl 17-18 mars 
 Ämnen blir fortbildning, kirurgens roll och Examen. Ev en diskussion om akutläkare.  
• Motioner till SLS Fullmäktige (senast 17/3)   
 
§ 13 Remisser 
Inga nya remisser att besvara.  

 
§ 14 Nya medlemmar 
Tre återinträden och två nya medlemmar godkändes och välkomnades.  

§ 15 Kommande möten 
• 3-4 februari, internat Åre, Hotell Granen. Ankomst kväll 2/2 och avslut lunch 4/2.  
• 17 mars fm, Freys Hotell 
 
§ 16  Mötets avslutande 
Mötet avslutas av ordförande. 
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Linus Axelsson   Catharina Ihre Lundgren 
Ledamot    Ordförande 


	Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
	11 januari 2022
	Via plattformen Zoom

