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Svensk Kirurgisk Förening

Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
9 december 2021
Freys hotell, Stockholm

Närvarande: Catharina Ihre Lundgren, Martin Almquist, Per-Anders Larsson, Andreas Muth,
Barbara Dürr, Patrik Larsson, Linus Axelsson, Arthur Jänes, Gabriella Palmer,
Mattias Prytz (ny ledamot), David Edholm (ny skattmästare).
Via Zoom: Anna Höök, Mikael Bergenheim
Förhinder: Karin Adamo

§ 163 Mötets öppnande
Ordförande Cia Ihre Lundgren välkomnar och öppnar mötet.
Mötet inleds med presentation av nya och gamla styrelseledamöter. Avtackning av avgående
ledamöter Karin Adamo, Andreas Muth, samt skattmästare Per-Anders Larsson.
§ 164 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll 2021-10-27 godkändes och lades till handlingarna.
§ 165 Ekonomi
Skattmästaren redovisade ekonomin i såväl föreningen som aktiebolaget och utbildningsverksamheten. Årets digitala Kirurgvecka i Göteborg har genomförts med ett överskott om 30134 kr
som fonderas i ny räkning. I både förening och aktiebolag är likviditeten god och arbetet med
bokslut förbereds. Årsredovisning och revision av vår auktoriserade revisor beräknas bli klart till 17
mars för att då fastställas av styrelsen och därefter revideras av våra valda revisorer och redovisas
för medlemmarna inför föreningens årsmöte vecka 34. Ny styrelse valdes i aktiebolaget där PerAnder Larsson avgår som styrelseledamot och ersätts av nye skattmästaren David Edholm. PerAnders Larsson kvarstår som extern vd och firmatecknare i aktiebolaget tills vidare.
§ 166 Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening
Styrelsen beslutade utse Catharina Ihre Lundgren 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
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.
Organisationsnummer 826001-3613.
§ 167 Programkommittén
Mikael Bergenheim rapporterar.

Kirurgveckan 2022 i Stockholm
Organisationskommitté organiserad från samtliga Stockholmssjukhus. Kirurgveckan blir på
Kistamässan, det är en bra kongresslokal även för industrin, hotell vid mässan. Det finns många
föreläsningssalar med upp till 600-450 platser till mindre.
Sociala programmet: Bankett planeras på Berns, vattenhål diskuteras, styrelsen rekommenderar ett
på Kista samt ev i stan. Get together blir sannolikt på plats på Kistamässan.
Styrelsen förordar en miljömässig Kirurgvecka, gällande mat, transporter och övrigt i möjligaste
mån.
Enkät från Kirurgveckan i Göteborg
Delföreningarna fick mycket extrajobb med tidsplanering, bedömdes dock att det var värt då
resultatet blev bra.
Planering
Grovplanering för årets Kirurgvecka pågår. Deadline för grovplanering vid januarimöte.
Prisceremoni på onsdagen.
Torsdag plenarslot med tema NPO. En slot planeras för akutläkardiskussion, Linus A ansvarar för
denna.
Ekonomi
Budget från Akademikonferens: Kostnad 7,7 milj. Budget i balans. Överskott om fler deltagare
Industrislottar
Programkommittén nekade att ge industrin hela slottar. Styrelsen godkänner korta filmer på 2-3 min
som introduktion från guldsponsor (4 st) på några stora seminarier
Industrienkät från Kirurgveckan Göteborg
Utförd via Traveco. Industrin var nöjda med det digitala konceptet, dock stort missnöje med de
digitala montrarna. Mycket nöjda med de mindre lokala arrangemangen. Önskar fysisk
Kirurgvecka.
Frågan väcktes om nordiska kirurger är välkomna på Kirurgveckan. De kommer att inbjudas via
Nordisk Kirurgisk Förening.
Pandemifarhåga kvarstår. I januari måste beslut tas om ev digitalt möte. Om fysiskt tas som beslut
måste Kirurgveckan ställas in om FHM inför restriktioner om möten i augusti.
§ 168 Utbildningskommittén
Gabriella Palmer redogjorde för höstens aktiviteter.
SPUR
Tre inspektioner är genomförda på Kristianstad sjukhus, SÖS, Stockholm samt Karolinska,
Stockholm. SPUR-samordnaren har styrelsens mandat att anställa nya inspektörer, personerna
godkännas av utbildningskommittén. SPUR-samordnaren ska erhålla ersättning för genomförda
inspektioner. Gabriella skriver kontrakt med LIPUS som representant från styrelsen.
ATLS
Ny ATLS-ansvarig är på gång, PAL ska skriva kontrakt. Höstens planerade kurser är genomförda.

KUB
KUB har fungerat bra under hösten, senaste kärlkursen blev digital pga covid i lärarstaben. En
akutkirurgikurs kommer gå digitalt under våren, för övrigt planeras fysiska kurser då nätverkandet
och aktiva diskussioner samt ev praktiska moment blir lidande vid digitala kurser. Styrelsen bifaller
detta.
Upphandling med web-företaget Angry Creative pågår om omstrukturering av DR-utbildningsportalen.
Bakjourskurser
Stor efterfråga för tillfället. Bakjoursansvarig får diskutera med fakulteterna om man kan ge två
kurser per år (vår och höst) för att komma i balans.
Studierektornätverket
Planerar ett möte 17 mars fm i samband med SKF marsmöte för delföreningarna, vch, professorer
och studierektorer. Även en slot på Kirurgveckan reserveras för studierektorer.
Kommande aktiviteter
Utbildningsboken kommer att revideras under 2022.
Specialistläkarexamination 6 maj i Stockholm. Förberedelser pågår gemensamt med delföreningarna.
Symposium Kirurgveckan: Kirurgisk fortbildning.
§ 169
Internationella sekreteraren
Martin Almqvist informerad om att inom Nordiska rådet diskuteras en enad syn på arbetet inom
UEMS och utbildningsfrågor.
Martin är involverad i Choosing Wisely (SLS) – med syfte att undvika onödiga diagnostiska
åtgärder inom vården och i BJS Partner Academy – där en websida håller på att byggas om
utbildning och kurser.
Till BJS-föreläsningen på Kirurgveckan 2022 är Yusef Kudsi, USA, inbjuden. Han är robotkirurg
och kommer att föreläsa om att bygga team.
Föreläsare till ACTA-föreläsningen är inte klart.
§ 170 IT-ansvarig/hemsidan
Linus Axelsson rapporterade att hemsidan är uppdaterad, med webinarier, tidningen, SLS covidseminarium med paneldiskussion, dock saknas info om Kirurgveckan. En flik för SOTAföreläsningar ska skapas.
§ 171 Kommittén för kirurgisk forskning
Symposium under Kirurgveckan kommer handla om registerstudier med Malin Sund och Eva
Angenete som ansvariga.
På SKFs hemsida kommer information om BJS Prize-förfarande läggas upp. Lisa Rydén ansvarar
för detta.
§ 172 Svensk Kirurgi
Anna Höök rapporterar. Tidningen önskar bli miljöcertifierade, kostnad (ca 500 kr) per nummer via
Elanders, får då en stämpel samt en länk till miljöprojekt som klimatkompensering, Styrelsen
bifaller.
Anna berättar om kommande nummer och tema under våren.
Av styrelsens godkända organisationer som tex sjukhusbibliotek, kan få tidningen gratis.
§ 173 Svenskt kirurgiskt råd
Andreas Muth informerar från SKR: Låg aktivitet under hösten. MiniSKRÅ har gjort en enkät om
dagens utbildningsläge, de ska undersöka om möjlighet att fortsatta detta i samarbete med
Läkarförbundet. Mattias Prytz kommer ta över efter Andreas i SKR.
§ 174 Länskirurgi

Uppskjuten vård, ej varit ett Linus Axelsson rapporterade från höstens möte: Positiv respons på
examen, svårt att ha koll på ST-läkares kunskaper. Många kliniker har gått igenom inspelade
föreläsningar från Kirurgveckan i efterskott och diskuterat på lokala möten.
NPO svårt att förstå i verksamheterna. Önskan att NPO tas upp under Kirurgveckan.
§ 175 Övriga frågor
• Akutläkarna, fortsatt samarbete – Linus har haft möte med representant för akutläkarna
styrelse. De önskar ökat samarbete med SKF. Önskan om gemensam artikel med kirurger.
Önskar medverkan på Kirurgveckan.
• LF fullmäktigemöte – Gabriella och Cia rapporterar från Fullmäktige.
• State of the art covid-19 SLS webinar – rapport Linus och Cia.
Aneel lämnade återbud men doktorand Elisabeth Youth höll föredrag. Johanna Österberg, Per
Myrelid, Irma Fredriksson rapporterade från respektive verksamhet (bråck, IBD, bröst), hur
pandemin påverkade verksamheten.
• BJS – rapport från Society-möte, Cia. Ursäkt framfördes för att Sverige ej haft tillgång till
tidningen.
Nominering kan ske till att åka på betald workshop “How to write a paper” i Edingburgh.
KIRUB uppmanas inkomma med nominering.
• SLS Webinar levnadsvanor & kirurgi – rapport från Cia. ERAS, Olle Ljungkvist informerade
om rökning, alkohol, kost, hur det påverkar kirurgi. SLS webinarier kan läggas upp på hemsidan.
• Tema 2022 – Beslutades om Kirurgisk fortbildning.
• Planering möte VC m fl, 17-18 mars – Diskussionspunkter: fortbildning, vem ska driva detta?
Kirurgens roll? Examen.
• Granskare till Rådgivningsstödet RGS – Inera: ledig tjänst som kirurgisk rådgivare, Andreas
tillfrågar kollega.
§ 176 Remisser
• Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Palliativ vård
Äldres hälsa | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se). Linus kort svar.
• Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar. Besvaras av Anna + PAL.
• Input inför samråd om ev justering i intygsformulär. För sent avstår, Gabriella läst.
• Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för vuxna med IBD. Lämnat till SFKRK.
• Riksintressen i hälso- och sjukvården. Linus läst igenom. Avstår från svar.
§ 177 Nya medlemmar
Samtliga fyra nya medlemmar godkändes och välkomnas.
§ 178 Kommande möten
• 11 januari kl 19.00, Zoom
• 3-4 februari, internat Åre, Hotell Granen. Ankomst kväll 2/2 och avslut lunch 4/2.
• 17 mars fm, Freys Hotell
§ 179 Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande.
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