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Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

20 januari 2023 

Häckeberga slott 
 

 

 

 

Närvarande: Linus Axelsson, Martin Almquist (delvis), Mattias Prytz, Ann Kjellin, Patrik Larsson, 

Anna Höök (delvis via zoom), Helena Taflin, Karolin Isaksson, Andreas Muth, Barbara Dürr och 

Marie-Louise Schyberg 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet.  

 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gås igenom och godkännes. 

 

§ 3 Ekonomi 
DE redogör för ekonomin som är i balans. Något ökade kostnader för licenser samt engångs-

kostnader i samband med flytt av kansliet till läkaresällskapet. Goda annonsintäkter för tidningen. 

Avgiften för BJS har ersatts från ACTA.  

 

§ 4 Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening 
Styrelsen beslutade utse Linus Axelsson och David Edholm, eller den de/den sätter i sitt ställe, att 

oinskränkt företräda föreningen, var för sig i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men 

inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadmini-

stratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank. Organisationsnummer 826001-3613.  

§ 5 Programkommittén 

Resultatet från kirurgveckan 2022 redovisas. Preliminär grovplanering för Kirurgveckan i Örebro 

2023 redovisas och godkännes. Underlag för upphandling av konferenstjänster och sponsor-

kontakter/utställning redovisas. Styrelsen får möjlighet att lämna synpunkter fram till sista februari 

för beslut på nästa styrelsemöte.   

 

§ 6 Utbildningskommittén 
Arbete med specialistexamen 5 maj 2023 pågår. Provort Karolinska Solna. Anmälan är öppen. 

Maxantal 50 skrivande. Styrelsen beslutar om stipendium på 10 tkr x 2 för de två bästa resultaten 

såsom 2022. Skrivningen får lyftas i samband med möte med VC/Studierektorer/Professorer i mars. 

 

Reviderad ST-utbildningsbok går ut på remiss till delföreningarna inom kort.  



 

 

 

Diskussion om fortbildning och utökat fortbildningsmandat för medlem i utbildningskommittén, 

utbildningskommittén äger frågan. Utbildningskommittén får i uppdrag att i samarbete med del-

föreningarna inventera och formulera ett koncept för fortbildning av specialister. Avrapportering på 

styrelsemötet vid Kirurgveckan 2023.  

 

Möjlighet att inventera utbildningssituation i relation till vårdavtal med utlokalisering av basal 

kirurgi genom ST kvalitetsarbeten. Ansvarig: MA, AK, PL. Återkoppling på marsmötet. 

 
§ 7 Internationella sekreteraren  
MA informerar om arbetet och prioriterade frågor i UEMS sektion för kirurgi, Nordiska Kirurgiska 

Föreningen och BJS Academy. 

 

§ 8 Kommunikation 

Styrelsen har ett gemensamt ansvar för innehåll i våra kommunikationskanaler. Huvudansvariga: 

twitter HT, hemsidan och facebook LA, instagram AH.  

 

§ 9 Kommittén för kirurgisk forskning 

KKFs styrelse ser över vilka poster som behöver besättas. SKFs styrelse utser ledamöter. 

Prissumma för årets avhandling fastställs till 10 tkr. KKFs symposium planeras.   

 

§ 10 Svensk Kirurgi 
 Exposé om fortbildning i landet planeras för nästa nummer. AH informerar om planerade artiklar. 

Annonsintäkterna är goda och annonsansvarig fortsätter. Krönikör fortsätter som 2022.  

  

§ 11 Svenskt kirurgiskt råd 

Inget nytt att rapportera. SOF leder arbetet 2023. MP har etablerat kontakt med SPOR. 

 

§ 12 Länskirurgi 
Inget nytt att rapportera. Ansvaret i styrelsen överlämnas från LA till MP. 

 

§ 13 KIRUB 
KIRUB-dagar 2023 Karlstad, tema ”Solklar kirurgi”. I övrigt intet nytt. 

 

§ 14 Övriga frågor 

 

§ 14.1  Årets tema: ”Fortbildning landet runt” 
Styrelsen beslutar om följande aktiviteter för årets tema: 

• Reaktivering av Fortbildnings-SPUR: HT och AK tar kontakt med SLS, LF och Lipus. 

• Webinarieserie fortbildning landet runt:  Inbjudan till svenska kirurgkliniker att bidra med 

fortbildningswebinarier 1/månad. Eftersträvas spridning geografiskt och mellan olika typer av 

sjukhus. Kontakt med SLS för plattform. Annons i tidningen. HT ansvarar. 

• Fortbildningsstipendium: Riktas för auskultation utanför egen region, inom Norden. Två 

ansökningsperioder per år. Arbetsgivaren står för lön.   

 

§ 14.2  Kunskapsstyrning 

Diskussion kring kunskapsstyrningen. SKF bevakar frågan. 

 

§ 14.3  KIRKON 
Svensk kirurgisk förening för läkarstudenter önskar hjälp med exponering av planerad konferens av 

SKF. SKF kan dela information om mötet på föreningens facebook, twitter och instagram. SKFs 

logotyp får inte användas.  

 



 

 

 

§ 14.4  SLS Covid 
Riktlinjer framtagna av arbetsgrupp inom SLS skall revideras. LA sammankallande i gruppen.  

Möte skall sammankallas för att gå igenom aktuellt kunskapsläge och besluta om revision.  

  

§ 14.5  Nominering NAG Tarmsvikt 
Styrelsen identifierar och tillfrågar kandidater. LA ansvarig. 

 

§ 14.6  Nominering NAG Obesitas 
Styrelsen identifierar och tillfrågar kandidater. LA ansvarar. 

 

§ 14.7  BJS Institute Writing Course 

Förfrågan om nominering av kursdeltagare mejlas ut av MA som också bedömer ansökningar och 

beslutar. Beslut senast 10 februari. 

 
§ 15 Remisser 
PM Långsiktig reglering av forskningsdatabaser. MP och KI/KKF ansvarar för svar. Svarstid 10 

mars. 

 

§ 16 Nya medlemmar 
Sju nya medlemmar invaldes. 

 

§ 17 Kommande möten 

• 15 februari kl 19.00, Zoom  

• 16–17 mars, 16/3 styrelsemöte fm + delf (kl 13-17) och 17/3 (kl 9.30-14.30) med  

VC/prof/SR, Stockholm. Innehåll diskuterades och fastställdes.  

• 18 april kl 19.00, Zoom 

• 24 maj, kl 19.00, Zoom 

• 14 juni kl. 19.00, Zoom 

o  

§ 17  Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordförande. 

 

  

 

Protokoll nedtecknat av  

 

 

 

 

Andreas Muth   Linus Axelsson 

Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 


