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§ 146 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. Presentation av nya och gamla styrelsemedlemmar. 
 
§ 147 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkännes. 
 
§ 148 Ekonomi 
Skattmästare rapporterar att Svensk Kirurgis tryckkostnader är nedförhandlade cirka 6000 kr per 
nummer. Swedbank har varit mycket långsam vid byte av skattmästare men fungerar nu. 
Revisionsfirman DeskJockey var sena att meddela skatten vilket innebar en dag försenad 
inbetalning. Ekonomin är i balans. Oförändrad årsavgift, efter årsskiftet ingår medlemskap till SLS 
(140 kr). 
Därefter följde bolagstämma ledd av Per Anders Larsson, VD aktiebolaget Svensk Kirurgisk 
Förening AB.  
Föreningen är en ideell förening och ansvarar för Svensk Kirurgi, BJS, stipendier, styrelsearbete. 
Aktiebolaget är icke vinstdrivande och inbegriper kurser, Kirurgveckan, hemsidan, priser, 
kommittéarbeten, styrelse och kansliservice.  
Önskan om att ändra räkenskapsår till 1 juli – 30 juni. PAL ansöker till Skatteverket. Om det ej 
godkänns blir det en ny årsstämma i mars. 
 
§ 149 Programkommittén 
Vetenskaplig sekreterare redovisade resultatet från enkäten från årets Kirurgvecka. Det var hög 
vetenskaplig kvalitet och utbildningsvärde. Slotsfördelningarna bedömdes adekvata. 
Konferensanläggningen upplevde 70 procent som bra.  
Möte med programkommittén för nästa år i Örebro skedde i oktober. Slotsfördelning är gjord. 
Temat i Örebro är: ”Det är vi som tar över” . 
Diskussion hur man ska locka fler ST-läkare att medverka på Kirurgveckan. Verksamhetscheferna 
behöver vidtalas. 



Advisory Group, en grupp bestående av vetenskaplig sekreterare med huvudutställare har haft 
avstämningsmöte. 
Kommande års Kirurgveckor: Örebro 2023, Karlstad 2024 och Linköping 2025. På hemsidan finns 
en checklista med krav för att kunna ha Kirurgveckan. Det är önskvärt med geografisk spridning. 
Upphandling av samarbetspartner under 2023. Nuvarande partners är Akademikonferens, Traveco, 
AppInConf. Deras avtal går ut december 2024. MB arbetar med en kravlista för upphandling för 
2025–2027. 
Diskussion med anledning av fråga om reducerad avgift för gästföreläsare. Styrelsen står fast vid att 
alla medlemmar ska betala avgift för Kirurgveckan. Externa föreläsare behöver ej betala. 
Delföreningarna betalar föreläsarnas hotell och resa. 
 
§ 150 Utbildningskommittén 
Utbildningssekreteraren gick igenom utbildningskommitténs arbete under hösten. 
Ursula Dahlstrand avgår som KUB-kursansvarig och Linn Westin, Karolinska Huddinge kommer 
att ersätta henne. 
GP har deltagit i Läkarförbundets representantskapsmöte där bland annat framtid och visioner varit 
tema. Valerian Strokan blev invald i SPUREX. Peter Elbe omvald till ordförande för 
representantskapet. 
GP har varit på UEMS-möte i Porto, Portugal och redogör från det. 
AJ deltar som läkarrepresentant i funktionellt ledarskapskursen under höstens och upplever att 
kursen håller en bra kvalitet. Han kommer även att medverka under våren. 
Arbetet med examination och utbildningsbokens revision fortgår. 
 
§ 151 Internationella sekreteraren  
MA rapporterar om Nordiska Kirurgföreningen, de arbetar med facilitering av kliniska utbyten – 
värdförening hjälper till och nationella föreningen sponsrar sin kandidat. Ett Webinar om 
robotkirurgi planeras.  
 
§ 152 IT-ansvarig/hemsidan 
CIL meddelar att information på hemsidan bör uppgraderas löpande. Lägg ut datum för event av 
kirurgiskt intresse. Bertil Hamberger och Göran Wallin har fått i uppdrag att skriva om SKFs 
historia på hemsidan.  
Kommande webinarier som rör kirurgi ska läggas ut på hemsidan. 
 
§ 153 Kommittén för kirurgisk forskning 
Ingen aktivitet sedan Kirurgveckan. Arbetsgruppen har rotation av medlemmar, varför några ska 
bytas ut kommande år. Mandatperiod tre år (kan väljas om ). BJS kan dela ut två priser per år. 
 
§ 154 Svensk Kirurgi 
AH rapporterar att tidningen kommer behållas i pappersformat. Billigare tryckkostnad är 
förhandlade med tryckeriet. Annonsintäkter fortlöper bra. Diskussion om att minska antal nummer 
från sex till fem per år då numren kommer tätt på hösten. Förslag att ha en annonsbilaga där 
industrin kan presentera t.ex. studier som gjorts med deras instrument och material. 
Twitterkontot kommer att skötas av HT och Instagram konto av AH.  
 
§ 155 Svenskt kirurgiskt råd 
MP rapporterar från SKR, diskussionsförslag om hur operationskapaciteten på de svenska 
sjukhusen kan optimeras föreslås att tas upp i SKR. SPOR-registret har varit i bruk sedan 2017 och 
kan användas för många uppgifter som t.ex. bytestider, väntetider på op.  
 
  



§ 156 Länskirurgi 
Inget nytt sedan sist.  
Helena Brännström från RCC önskar etablera ett nätverk med kirurger som är dåligt representerade 
i RCC samordning. Möte planeras med Malin Ek och Haile Mahteme. 
 
§ 157 KIRUB 
PL informeras om styrelsen, tio medlemmar. Det har blivit svårare för ST-läkare att få åka på 
Kirurgveckan. Nästa KIRUB-möte kommer att vara i Karlstad. 
 
§ 158 Övriga frågor 
• Tema för 2023. Förslag: Fortbildning landet runt. 
• Tyska Kirurgveckan, MA informerar om planerna för mötet i 26–28 april 2023 i München. Tre 

sessioner planeras med ansvar från SKF: 
1. Workplace balance – CIL ansvarig.  
2. Kvalitetsregister – MA ansvarig.  
3. Nivåstrukturering – DE ansvarig.  

• CIL informerar om nyinstiftat stipendium för minne av Thomas Ihre, enbart för gastrokirurger, 
50 000 kr till en eller uppdelad i två. Sköts av Ihrefonden.  

• BJS Societymöte partner önskar aktivitet bland medlemmar. Specialpris till innovativ forskning 
på 1 miljon sista ansökningsdatum 30 nov.  
Charity committe-projekt till tredje världen, finns möjlighet till bidrag.  
Academy digital surgical community – digest-sammanfattningar av olika ämnen, bloggar mm. 

• Exponering av SKFs logga till privata kliniker. Beslut: styrelsen tillstyrker ej. 
• SKF kommer nominera en eller två som sakkunnig till prioriteringskommittén SLS, senast 25 

november (förslag från styrelsen. Ulrika Smed, MA Almqvist, GP Palmer). 
• Webinar SLS: ”How can we implement best practice to reduce the rates for incision hernia?” 
• Läkarförbundet fullmäktige – LA informerar om mötet.    
• Läkare utan gränser önskar julpaket. Vi är ideell förening och har svårt att ge bidrag till andra 

ideella föreningar. 
• Fortbildningsstipendier sista datum 20 november. Grupp som bedömer och presenterar till nästa 

möte. 
• CIL rapporterar från SLS Ordföranderåd där bl.a. genomlysning av NPO-systemet diskuterades, 

har skickats ut enkät till alla specialitetsföreningar kring frågan samt har kompletterande 
djupintervjuer gjorts. Fortbildning viktig fråga att arbeta vidare med. 

 
§ 159 Remisser 
• Trombos och blödning från RCC – avstår kommentar. 
• Min vårdplan cancer – vb SFÖAK + SFKRK 
• Upphäva föreskrift om egenvård – avstår kommentar 
• Medicintekniska produkter för diagnostisering/behandling av kolorektal- el lungcancer –  

vb SFKRK 
• SVF bukspottkörtelcancer – vb SFÖAK 
• Nationellt vårdprogram binjuretumörer – vb SFEK 
• Nominering till stående NAG Trauma – vb SFAT 
 
§ 160 Nya medlemmar 
Tolv nya medlemmar godkännes för inval. 
 
  



§ 161 Kommande möten 
• 14 december kl 19.00, Zoom 
• 19–20 januari, internat, The Norrmans/Häckeberga Slott, Genarp https://thenorrmans.se/  
• 15 februari kl 19.00, Zoom 
• 16–17 mars, styrelsemöte + möte med VC/prof/SR/delf, Stockholm 

 
§ 162  Mötets avslutande 
Mötet avslutas av ordförande. 
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