Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
14 januari 2021, kl 19.00
Digitalt via Zoom

Närvarande: Cia Ihre Lundgren, Per-Anders Larsson, Mikael Bergenheim, Gabriella Palmer,
Martin Almqvist, Anna Leifler, Arthur Jänes, Karin Adamo, Linus Axelsson, Andreas Muth,
och Barbara Dürr.

§1

Mötets öppnande

§2

Föregående mötesprotokoll

§3

Ekonomi

Ordförande Cia Ihre Lundgren öppnar mötet.
Föregående mötesprotokoll 201014 + 201203 godkändes.
Inget aktuellt som behöver tas på dagens möte. Vid nästa möte ska årsbokslut och årsredovisning
presenteras. Ekonomi gällande Kirurgveckan tas under § 5.
§4

Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening

§5

Programkommittén

Beslut: Firmatecknare utgörs av ordförande Catharina Ihre Lundgren och skattmästare
Per-Anders Larsson var för sig. Organisationsnummer 826001-3613.
Mikael redogjorde för två möten, ett med verksamhetschefer för länskirurgi, ett för verksamhetschefer för universitetssjukhus. Nästan samtliga var positiva till att genomföra Kirurgveckan
2021 digitalt från Svenska Mässan i Göteborg. Varje klinik anmäler och betalar för kliniken som
helhet. Det skall vara möjligt att delta som enskild deltagare, för t.ex. privatpraktiserande,
pensionärer, men man räknar inte med något stort sådant deltagande.
Det kommer att krävas en lokal teknikansvarig på varje deltagande sjukhus, kommunikation med
delföreningarna. Det blir tre parallella ”slottar” under totalt fem dagar. Varje dag börjar med en
gemensam avstämning.
Tanken är att deltagande kliniker organiserar sig i gemensamma lokaler där flera deltagare kan följa
Kirurgveckan digitalt tillsammans, och att den deltagande kliniken har möjlighet ordna samkväm
lokalt med industrideltagande.
Per Anders redogjorde för Kirurgveckans budget som Akademikonferens tagit fram.
Sammanfattningsvis räknas med utgifter på 3,2 miljoner kr. För att täcka en kostnad på 3,2
miljoner behöver varje klinik bidra med cirka 30 öre per invånare i klinikens upptagningsområde.
För kliniker med välavgränsat upptagningsområde blir det inte svårt att beräkna klinikens avgift,

men för kliniker i storstadsregioner måste föreningen genomföra en dialog med berörda
verksamhetschefer.
Det poängterades att den totala utgiften för deltagande kliniker kommer att bli lägre, och
produktionsbortfallet mindre, tack vare att deltagarna inte reser och bor på hotell. Dessutom får
fler medarbetare möjlighet att delta utan ytterligare kostnader för klinikerna.
Per Anders betonade föreningens stabila ekonomi och även om det finns en ekonomisk risk i att
nu starta förberedelserna för Kirurgveckan så klarar föreningen en begränsad förlust om konceptet
inte kan fullföljas. Styrelsen beslutade därför enhälligt att gå vidare och genomföra veckan enligt
föreliggande förslag.
Mötet konstaterade att det kommer att krävas ingående kommunikation mellan styrelsen och
verksamhetscheferna, i tidskriften Svensk Kirurgi, via Facebook- och Instagramkontona och
genom direkt kontakt med verksamhetscheferna. Mikael och Cia utformar kommunikationen och
genom Anna och Karin som vidarebefordrar till Hildur distribueras informationen i dessa kanaler.
§6

Utbildningskommittén

Gabriella hade inget nytt sedan förra mötet angående KUB-kurserna. Svensk gastroenterologisk
förening har hört av sig angående gemensam skopiutbildning/examen.
§7
Internationella sekreteraren
Martin meddelade att han fått överlämning från Malin. Gabriella och Karin ansåg att SKF inte
skulle nominera någon till styrelsepost i UEMS, men att SKF skulle enas bakom något annat
skandinaviskt namn.
§8

IT/Hemsidan

KKF ansvarar för att annonsera BJS Prize. Lisa är informerad. Hildur är ansvarig för Instagram
och kan informeras genom Karin. Cia/Barbara meddelar vad som skall annonseras. Vi är enligt
avtal skyldiga att visa BJS-logga i våra digitala och tryckta medier.
§9

Kommittén för kirurgisk forskning

Arthur hade inget nytt att rapportera.
§ 10

Svensk Kirurgi

§ 11

Svenskt Kirurgiskt Råd

Anna har kommer behöva avlastas som redaktör. Hon föreslår att redaktionskommittén tar ett
större operativt ansvar och att man delar upp ansvaret för tidningen på olika utgåvor på olika
redaktionsmedlemmar, men att hon kvarstår som ansvarig utgivare. Mötet stöttade detta förslag.
Andreas Muth hade inte något nytt att rapportera. Han jobbar med att identifiera vilka som skall
ingå i rådet.
§ 12

Länskirurgi

Linus rapporterade från möte. Förutom Kirurgveckan, som rapporterats ovan, diskuterades NPO
och NAG. Det är fortfarande delvis oklart vilken roll, vilket uppdrag NPO och NAG har, och hur
de tillsätts. Det föreslogs att representanter från NPO får delta vid verksamhetschefsmöte 26 mars,
så att NPOs roll kan klarläggas, och att kirurger i Sverige får möjlighet att delta.
Akutläkarfrågan diskuterades också på länskirurgimöte. De praktiska erfarenheterna har på många
ställen varit negativa. SKFs inställning är dock att frågan behöver drivas vidare. Svensk Förening
för Akutmedicin ordförande vill gärna fortsätta den påbörjade dialogen. Det beslöts (se nedan) att
han får presentera sina tankar vid styrelsemötet 4/2.

§ 13

Övriga frågor

• SPOR – ny representant efter Ulf Gustavsson. Mötet beslöt att utse Martin Almquist.
• Cia har besvarat enkät till SLS om vad vi vill prioritera.
• Sjukhusläkaren (Anna Sofia Dahl) – Linus har besvarat frågan som handlar om huruvida det
finns brist på kirurger i Sverige. Styrelsen anser inte att det finns någon sådan brist, snarare
tvärtom, och att Sverige överutbildar unga läkare till kirurger, trots att det saknas behov.
• Läkares ST-fråga från LF – Gabriella besvarar frågan.
• Akutläkare. Detta diskuterades ovan.
• SLS ordföranderåd 10/2, Kunskapsstyrning frågor att ta upp. Cia tar gärna emot frågor/punkter per mail för diskussion.
• SLS Onsdagsmöten angående covid fortsätter.
§ 14

Remisser

• Fast omsorgskontakt i hemtjänsten – avstår.
• Reviderat nationellt vårdprogram covid-19, vers 2.0. Inga kirurgiska frågor i det. Vi svarar att vi
inte har något att tillägga.
§ 15

Nya medlemmar

Tre nya medlemmar välkomnas till föreningen.
§ 16

•
•
•
•

Kommande möten

4 februari heldag, Zoom (Freys avbokas)
2 mars kl 19.00, Zoom
25 mars fm: styrelsemöte, em: delföreningsmöte, Freys/Zoom
26 mars fm professors-, SR- och VC-möte, Freys/Zoom

§ 17

Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande.

Protokoll nedtecknat av

Martin Almquist
Internationell sekreterare

Catharina Ihre Lundgren
Ordförande

