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Via plattformen Zoom 

 
 
 
Närvarande: Catharina Ihre Lundgren, David Edholm, Mikael Bergenheim, Martin Almquist,  
  Linus Axelsson, Arthur Jänes, Mattias Prytz, Gabriella Jansson Palmer,  
  Patrik Larsson, Anna Höök (§129–136) och Barbara Dürr. 
 
 
 
 
§ 129 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 
§ 130 Föregående mötesprotokoll 
Föregående två protokoll godkännes. 
 
§ 131 Ekonomi 
Skattmästare rapporterar att Marie-Louise Schyberg tackat ja till tjänst from 9/1. Kommer arbeta 40 
procent. Det ekonomiska läget i övrigt som väntat.  En del förväntade kostnader framöver i 
samband med flytt av kontor. 
 
§ 132 Programkommittén 
Vetenskaplig sekreterare redovisar resultat från enkät Kirurgveckan. God vetenskaplig kvalitet och 
högt utbildningsvärde jämfört med tidigare år. 
En plan för ny upphandling av samarbetspartners för Kirurgveckan presenteras och godkännes. 
Linköping och Karlstad har båda ansökt om att arrangera Kirurgveckan 2024. Mikael för dialog 
med dessa vilket slutligen landar i att Karlstad tilldelas Kirurgveckan 2024 och Linköping 2025. 
 
§ 133 Utbildningskommittén 
Utbildningssekreteraren rapporterar att uppstartsmöte avseende examination har hållits. Datum 
fastställt till 5 maj 2023. 
Gabriella har deltagit i Läkarförbundets representantskapsmöte där bland annat framtid och visioner 
varit tema. Kort redovisning härifrån. 
Arthur Jänes deltar i funktionellt ledarskapskursen inom ramen för bakjoursskolan och berättar om 
denna. Mycket bra kvalitet! 
  



 
§ 134 Internationella sekreteraren  
Internationella sekreteraren presenterar en inbjudan till att gå med i International Federation of 
Surgical Colleges (IFSC). Kostnad c:a 1500 kronor per år för föreningen. Styrelsen beslutar att vi 
ska gå med. 
Inbjudan till tyska motsvarigheten till Kirurgveckan 26-28/4 i München. Vi är inbjudna och 
förväntas hålla i tre sessioner. Work life balance – Cia ansvarig. Kvalitetsregister mm – Martin 
ansvarig. Nivåstrukturering – David ansvarig. Sessionsansvariga skall ta direktkontakt med tyska 
arrangörerna för att utarbeta detaljer. 
Nordisk Kirurgisk Förening har möte i Oslo i slutet av oktober.  
 
§ 135 IT-ansvarig/hemsidan 
Vissa uppdateringar gjorda. Styrelsen uppmanas gemensamt påminna delföreningarna att uppdatera 
sina sidor. 
 
§ 136 Kommittén för kirurgisk forskning 
Ingen aktivitet sedan Kirurgveckan. Styrelsen tycker att det var bra att hålla alla prisutdelningarna 
samlade på det sätt som gjordes i Stockholm. 
Förslag på representant till KKF AU önskas. Återkopplas till Arthur. 
 
§ 137 Svensk Kirurgi 
Redaktören rapporterar att man försöker få ett internationellt perspektiv gällande fortbildning, i 
nummer fem Nya Zeeland och i nummer sex Finland.  
Ny redaktör Per Hede, Karlstad som ersätter Izrawit Medhanie. 
 
§ 138 Svenskt kirurgiskt råd 
Ingen aktivitet sedan sist. Planerat möte om ett par dagar. Då ska spårbarhet hos implantat och 
blodprodukter diskuteras. Om input från styrelsen i denna fråga kan man maila Mattias. 
 
§ 139 Länskirurgi 
Inget nytt sedan sist. 
 
§ 140 Kirub 
Inget nytt sedan förra mötet. 
 
§ 141 Övriga frågor 
• Nominering till Läkarförbundet avseende poster till ALG, LDR och RLM, styrelsen funderar 

inför diskussion på nästa möte. 
• Medlemsenkät SLS. Linus fördelar frågor till styrelsemedlemmar och sammanställer.  
• Socialstyrelsens kunskapsinhämtning för kommande NPS – svar inskickat av LA. 
 
§ 142 Remisser 
• Trombos och blödning, ny bilaga i NVP akut onkologi – Avstår att kommentera 
• SVF bukspottkörtelcancer (vb SFÖAK) 
• Nationellt vårdprogram binjuretumörer (vb SFEK) 
• PM: Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso-/sjukvården. 

Linus tittar på denna och skickar ut svar till styrelsen. 
 
§ 143 Nya medlemmar 
Åtta nya medlemmar godkännes för inval. 
 
  



§ 144 Kommande möten 
• 17 (–18) november, styrelsemöte + middag, Stockholm (ingen planerad aktivitet 18/11). 
• 14 december kl 19.00, styrelsemöte via Zoom 
• 19-20 januari, styrelseinternat, plats meddelas senare 
• 16-17 mars: styrelsemöte + möte med VC/prof/SR/delföreningar, Stockholm 
 
§ 145 Mötets avslutande 
Mötet avslutas av ordförande. 
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