
 

 

w                    Svensk Kirurgisk Förening 

 

Protokoll 

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

15 februari 2023 via plattformen zoom 

 

 

 

Närvarande: Linus Axelsson (LA), Martin Almquist (MA) (delvis), Barbara Dürr (BD),  

David Edholm (DE) (delvis), Anna Höök (AH), Karolin Isaksson (KI), Ann Kjellin (AK), 

Patrik Larsson (PL), Mattias Prytz (MP), Marie-Louise Schyberg (MLS) och Helena Taflin (HT) 

Förhinder: Andreas Muth (AM) 

 

§ 18 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet.  

 

§ 19 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gås igenom och godkännes. 

 

§ 20 Ekonomi 
DE redogör för ekonomin som är oförändrat god.  

 

§ 21 Programkommittén 

Styrelsen godkänner offertunderlaget. Vetenskaplig sekreterare AM har besökt Örebro och varit 

nöjd. Karsten Offenbartl är vidtalad och accepterat att vara ordförande på årsmötet.  

Ansökan har inkommit för Kirurgveckan 2026. 

Marc Besselink, Amsterdam, har accepterat att hålla BJS föreläsningen. 

Förslag på Acta föreläsare finns. 

Eventuellt ommöblering i programmet på onsdagen. 

§ 22 Utbildningskommittén 

Man jobbar på skrivningen, efter flera påstötningar har förslag från delföreningarna kommit in. 

Utbildningsboken är ute på remiss med synpunkter senast 12/3. Utbildningskommittén fortsätter 

projektet om att kartlägga bråckkirurgi ur utbildning-ST-läkar-/upphandlingsperspektiv.  

§ 23 Internationella sekreteraren  

Planerat möte med UEMS i Berlin slutet av mars. Nordisk Kirurgisk Förening har haft möte. 

Förslag på medlemsavgift på 500 Euro från respektive lands förening, för att underlätta NKFs 

verksamhet. Formell förfrågan kommer. NKF ordnar webinarium på tema robotkirurgi 25/5 kl 19. 

Norge och Finland tackat ja till att delta i symposium på Kirurgveckan i Örebro. 



 

 

§ 24 Kommunikation 
När SSL-certifikat aktiverats ska hemsidan fungera problemfritt, arbete pågår. 

 
§ 25 Kommittén för kirurgisk forskning 

Första fysiska mötet 27/1. Man satsar på tema multidisciplinär forskning för symposium på 

kirurgveckan. Vilka AU-medlemmar som ska avgå/ersättas kommer att rapporteras till styrelsen 

senast vid marsmötet. Utkast till arbetsbeskrivning för KKF. Man arbetar på svar på remiss 

angående forskningsdatabaser, MP och KI koordinerar. 

§ 26 Svensk Kirurgi 

Nästa nummer är fullspäckat. Förslag på artikel om SPUR till nr 6 från HT och AK.  

Ledare: MA nr 2, LA nr 3 och 5, AM nr 4 och AK nr 6. Till nästa nummer: Hantverk för kirurger, 

kan det utveckla kirurgisk kompetens? Anna planerar föräldraledighet från maj. Vikarie sökes för nr 

4-6 under hösten. Valberedningen inkopplad. 

§ 27 Svenskt kirurgiskt råd 

Inget nytt. MP bevakat SPOR-möte. 

 

§ 28 Länskirurgi 
Inget nytt att rapportera. Man jobbar på chefsnätverket. 

 

§ 29 KIRUB 
Inget nytt. 

 

§ 30 Övriga frågor 

 

§ 30.1  Möte Delföreningar/VC/Prof/SR 16-17/3 

Punkter: utbildningsbok, examination, tema fortbildning -utbildningskommittén. KI redovisar 

priser. Programkommittén redovisar kirurgveckan. Stimulera klinisk forskning? Diskussion om 

lämpliga talare. 

Verksamhetschefmöte 17/3: färre deltagare nu, eftersom färre chefer är kirurger. Södra Sjukvårds-

regionen har chefsmöte samma dag. Kommer därför inte vara så många deltagare. Utbildningsbok, 

examination, priser, kirurgveckan. Fortbildning –Längre diskussion kring hur VC/professors mötet 

ska läggas upp. Fokus ska vara på hur forskning kan stimuleras efter disputation på stora som 

mindre sjukhus, Universitetssjukhus, läns och länsdelssjukhus. Den andra punkten är problemet 

med utlokalisering av kirurgiska ingrepp och hur detta påverkar ST, färdiga specialister och fort-

bildning. Volymsförlust. Förslagsvis ska de inbjudna VCs/professorer få dessa punkter till sig innan 

mötet så att mötet blir interaktivt och besked från olika enheter hur de jobbar med ovanstående 

punkter. Uppdrogs åt MLS att skicka påminnelse om anmälan under vecka 9. Frågor skickas till de 

anmälda efter att anmälningstiden gått ut den 7/3. 

§ 30.2  Nationella omvårdnadskongressen i kirurgi 3-5/5 

Uppdrogs åt LA att åka och bevaka. 

§ 30.3  SLS Fullmäktigemöte 23/5 

Föreningen har sex fullmäktigemandat. Styrelsen väl representerad. Anmälan senast 9/4 via SLS 

hemsida. 



 

 

§ 30.4  Repskap SLF 25/5 

Uppdrogs åt LA att delta. 

§ 30.5  An/op/IVA v 35  

Uppdrogs åt MP att kolla. 

§ 30.6  ACTA 

Förslag på ACTA föreläsare, tema AI i vården.  

§ 30.7  Kunskapsstyrning Endoskopi Åtgärdskoder ESD 

Enligt remisser. 

§ 30.8  Upphandling kongressbyrå 

Se § 21.Styrelsen godkänner att aktiebolaget går vidare med de förslag som kommit in. 

§ 31 Remisser 
Remisser Endoskopi, SFÖAK och kolorektal ska delges denna. 

 

§ 32 Nya medlemmar 
Fem nya medlemmar invaldes. 

 

§ 33 Kommande styrelsemöten 

• 16 mars, Freys hotell, Stockholm  

• 18 april kl 19.00, Zoom 

• 24 maj, kl 19.00, Zoom 

• 14 juni kl. 19.00, Zoom 

o  

§ 34  Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordförande. 

 

  

 

Protokoll nedtecknat av  

 

 

 

 

Martin Almquist Karolin Isaksson Linus Axelsson 

Internationell sekreterare Ledamot Ordförande 


