Svensk Kirurgisk Förening
Verksamhetsberättelse för år 2019

Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 21 augusti under
Kirurgveckan i Norrköping.
Föreningen hade den 31 december 2019 1475 fullt betalande medlemmar, 331
pensionärsmedlemmar, 17 utlandsboende medlemmar och 27 hedersmedlemmar. Under
verksamhetsåret invaldes 82 nya medlemmar.
Styrelsen har under året haft ett internat, tre sittande möten och sju videomöten.
Protokollen finns tillgängliga på kansliet och utlagda på hemsidan.
Styrelsen har arrangerat ett dialogmöte där samtliga kirurgiska verksamhetschefer, professorer
och studierektorer varit inbjudna till Läkarförbundet, Stockholm 29 mars.
Några ämnen som diskuterades var
• #utantystnadsplikt – vad har hänt och hur ska vi arbeta framöver?
• Nationella kunskapsstyrningen – kirurgins erfarenheter
Styrelsen har också haft ett dialogmöte med samtliga delföreningar dit ordförande,
sekreterare, kassör och utbildningsansvariga varit kallade. Mötet hölls den 28 mars på
Läkarförbundet i Stockholm. Där diskuterades bl a nationell kunskapsstyrning.

Ekonomisk redovisning
Händelser under räkenskapsåret
Vår verksamhet som redovisas i denna verksamhetsberättelse är ekonomiskt uppdelad mellan
Svensk Kirurgisk Förening (ideell förening) och Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter
AB. Aktiebolaget ansvarar för föreningens samtliga momspliktiga verksamheter. Aktiebolaget
är helägt av föreningen och dess ekonomiska resultat skall således fullt ut beaktas när
föreningens totala ekonomiska utfall för verksamhetsåret bedöms. Aktiebolagets huvudsakliga
verksamhet är administration och ekonomiansvar för föreningens utbildningsverksamhet i
form av KUB och BKT-kurser, bakjoursskola, ATLS och Kirurgveckan. Aktiebolaget driver
sedan 2017 den gemensamma hemsidan för Svensk Kirurgisk Förening och har sedan 2017
tagit över ansvaret för finansiering av Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris. Under
2019 har två nya hemsidor utvecklats för KUB och bakjourskurser, respektive ATLS.
Aktiebolagets syfte är att bidra till god utbildning inom svensk kirurgi och utveckling av
svensk kirurgi med sunda ekonomiska förutsättningar. Ägaren har inget uttalat vinstsyfte med
aktiebolaget. Den huvudsakliga ekonomisk aktiviteten i föreningen är nu produktion och
distribution av tidskrifterna Svensk Kirurgi och BJS förutom sedvanlig föreningsverksamhet
och medlemsservice. Antalet heltidsanställda i förening respektive aktiebolag är en och
kontorslokaler utnyttjas gemensamt. Medlemmar som önskar få del av den fullständiga
resultat och balansräkningen för föreningen eller aktiebolaget avseende verksamhetsåret 2019
kan beställa sådan via kansliet@svenskkirurgi.se

RESULTATRAPPORT
SVENSK KIRURGISK FÖRENING
Intäkter
Intäkterna för räkenskapsåret 2019 (2018) uppgick till 3 406 094 (3 801 167) kr. De
huvudsakliga intäkterna är medlemsavgifter, bidrag och annonser i Svensk Kirurgi.
Kostnader
Kostnaderna för räkenskapsåret 2019 (2018) uppgick till 3 036 443 (3 390 351) kr.
Resultat
Resultatet för år 2019 (2018), inklusive resultatet från finansiella poster men före skatt
uppgick till 369 651 (410 216) kronor. Skatt på årets resultat är 46 363 kronor och resultat
efter skatt 321 394 kronor.

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB
Intäkter
Intäkterna för räkenskapsåret 2019 (2018) uppgick till 22 081 940 (16 544 442) kronor.
Kostnader
Kostnaderna för räkenskapsåret 2019 (2018) uppgick till 21 671 559 (16 797 025) kronor.
Resultat
Resultatet för räkenskapsåret 2019 (2018) inklusive resultat från finansiella poster uppgick till
410 381 (- 252 583) kronor. Skatt på årets resultat uppgår till 88 645 kronor.

BALANSRAPPORT
SVENSK KIRURGISK FÖRENING
Tillgångar, skulder och kapital
Summa tillgångar
Kortfristiga skulder
Eget kapital

2019
6 647 592
900 878
5 746 714

2018
7 138 490
1 713 171
5 425 319

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB
Tillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

2019
6 793 556
4 760 090
11 731 646

2018
5 979 437
2 280 894
8 260 331

Skulder och eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

100 000
1 662 492
490 000
9 481 154
11 731 646

100 000
1 351 909
490 000
6 318 422
8 260 331

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet år 2019 innebär för Föreningen ett mindre överskott 321 394 som
föreslås balanseras i ny räkning. Resultatet för Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB
uppgick till 310 584 (- 45 703) kronor. Bolagsstämman har beslutat att detta skall överföras i
ny räkning.

Utbildningskommittén
Utbildningskommittén 2019
Gabriella Palmer, Stockholm
Andreas Wladis, Stockholm/Linköping
Layla Mirzaie, Helsingborg
Ursula Dahlgren, Stockholm
Louis Riddez, Stockholm
Linda Lundgren, Linköping
Helena Rosén, Växjö

ordförande
professorsrepresentant
sekreterare och yngrerepresentant
ledamot, KUB-ansvarig
ledamot bakjourskursansvarig
ledamot ATLS-ansvarig
ledamot studierektoransvarig

Utbildningskommittén har under 2019 haft tre sittande möten varav två internat samt sju
videolänkade möten.
Årets utbildningsinsats
Urban Arnelo tilldelades priset med motiveringen: ”Under hela sin karriär har Urban varit
engagerad i handledning och utbildning men det är framförallt inom utbildning i övre
gastrointestinal endoskopi som Urban gjort sina största insatser. Med ovanstående axplock
kan man med visst fog säga att Urban Arnelo har genom åren gjort en formidabel och
svåröverträffad utbildningsinsats för Sveriges (och Nordens) Endokirurger”. Med sin
engagerade och entusiasmerade personlighet kombinerat med en tillgänglighet för frågor och
tips både över telefon och videolänk har Urban skaffat sig ”lärjungar” över i stort sett hela
Sverige. Vi kan inte tänka oss en person som är mer meriterad för att få Svensk Kirurgisk
Förenings pris för bästa Utbildningsinsats 2019.”
Utbildningsportalen
En webbaserad plattform för KUB kurser och bakjourskurser har sjösatts,
doktorutbildningsportalen (dr-utbildningsportalen.se). I sin utbyggda form ska plattformen:
möjliggöra en översyn av hur många ST-läkare som finns och underlätta styrningen av antal
kurser som erbjuds; användas för anmälan till kurs; användas för kommunikation mellan lokal
kursledning och deltagare; samt kunna användas för kommunikation inom speciella
användargrupper (som tex ST-studierektorer eller centrala kursfakulteter). Under det gångna
året har anmälningsdelen av plattformen satts i bruk, både för KUB kurser och
bakjourskurser.
Nationella ST-kurser
År 2019 genomfördes 39 kurser med sammanlagt 767 deltagare vilket är en ökning från 2018
då vi hade 36 kurser med 702 deltagare. Kurserna fördelades enligt följande: 4 Akutkirurgi, 2
Basal endoskopi, 6 Basal Kirurgisk Teknik, 3 Grundläggande öppen och laparoskopisk
kirurgisk teknik, 6 Bråckkirurgi, 3 Bröstkirurgi, 4 Endokrinkirurgi, 4 Kolorektalkirurgi, 5
Kärlkirurgi samt 2 Övre abdominell kirurgi.
I samband med att dr-utbildningsportalen sattes i bruk under året ändrades systemet för
anmälan till kurs. Vi har avvecklat väntelistorna och i stället får ST-läkarna enligt principen
”först-till-kvarn” anmäla sig till kurser när platserna släpps. I samband med den övergången
ordnade några kursfakulteter, där det fanns en lång väntelista, extra kurser vilket gjorde att vi
kunde erbjuda alla som stod på väntelista möjlighet att delta vid kurs.
Vi har infört att kursplatser för KUB-kurser släpps vid fyra fasta tillfällen under året, två på
våren och två på hösten. Ett ytterligare steg för att underlätta planeringen för ST-läkarna som
ska söka ledigt för kurser är att vi nu släpper platserna till alla kurser med minst sex månaders
framförhållning. Således finns även i förväg fastställda datum för när ansökningar om att hålla
kurs senast måste vara kurskansliet tillhanda för respektive tidsperiod.
I mars tillträdde Ursula Dahlstrand som KUB-kursansvarig. Hon ansvarar för den
övergripande samordningen när det gäller behov och utbud av kurser och arbetar i den frågan

mot de centrala kursfakulteterna (och i de fall där sådana ej finns i fullt utvecklad form, med
lokala kursgivare). Hon har ett nära samarbete med Helena Grönbacke på kurskansliet när det
gäller det löpande arbetet med administrationen av KUB-kurserna. Under året har mycket
arbete koncentrerats till ibruktagandet av dr-utbildningsportalen.
Bakjoursskolan
Bakjoursskolan har under år 2019 haft följande kurser runt om i landet inkluderande 126
kursdeltagare.
Ort
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Lund
Uppsala
Stockholm

Kurs
ÖAK
Kolorektal
Kärl – trauma
ÖAK
Kärl – trauma
Funktionellt ledarskap

Ant delt
25
27
16
24
17
17

Till ovan nämnda kurser kan man lägga till fyra DSTC-kurser varav två gick i Stockholm och
två i Göteborg. En s.k. militär DSTC gavs också av militären i september på ön Känsö.
Därutöver har enstaka bakjoursfall publicerats i Svensk kirurgi.
Vi har under året 2019 beslutat att anmälan till de kurser som sker under hösten 2020 kommer
att gå över den kursportal som finns på föreningens hemsida samt att ekonomin fortsättningsvis kommer att skötas av föreningen, dvs kursavgifter liksom föreläsarkostnader etc. Detta
gäller dock inte DSTC-kurserna som har ett s.k. kontrakt med IATSIC (International
Association of Trauma Surgery and Intensive Care).
Vi har beslutat att om man har gått andra former av ledarskapskurser än den i ”Funktionellt
ledarskap” så kan dessa tillgodoräknas ifall kursprogram bifogas.
Vi bedömer också att det kursutbud som fanns under 2019 kommer att räcka om samtliga
kurser ges även för år 2020.
Studierektorsnätverk
Under mars anordnades en studierektorsdag i anslutning till Svensk Kirurgisk Förenings
vårmöte i mars. Uppslutningen var mycket god. Under dagen diskuterades bl a användandet
av bedömningsmallarna, ST-kollegium och det fanns möjlighet för utbyte av praktiska tips.
Peter Elbe höll en föreläsning om uppgraderingen som skett av Utbildningsboken, tex
gällande antalet kirurgiska ingrepp under ST-utbildningen. Gustav Björk presenterade nya drutbildningsportalen, tänkta funktioner med KUB kurser och preliminär tidplan. Från SPUR
information ang Spur inspektioner och förberedelser som krävs.
Under maj månad tog Helena Rosén över Johan Ungerstedts roll som ansvarig för
studierektorsnätverket.
Vid lunchmötet för studierektorer på Kirurgveckan var uppslutningen från SR-nätverket också
god. Dr-utbildningsortalen presenterades närmare tillsammans med Ursula Dahlstrand. Nästa
steg för att förbättra möjligheten till kommunikation i studierektorsnätverket är registrering av
SR i dr-utbildningsportalen, planeringen är att kunna etablera en gemensam plattform för SRfrågor. Det fanns intresse för förnyad SR-dag, vilken ånyo planeras i anslutning till SKFs
vårmöte.
KIRUB
Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB genom Layla Mirzaei.
KIRUB-dagarna anordnades 2019 på konferensanläggningen i Rönneberga, Lidingö med ett
annorlunda upplägg jämfört med tidigare KIRUB-dagarna då arrangör för KIRUB-dagarna
2019 var KIRUB-styrelsen och inte en kirurgklinik. Då detta samordnades utanför sedvanliga
sjukhuslokaler frångick man den heldag workshop som brukar vara en del av detta tredagarsmöte. Temat för KIRUB-dagarna var Kirurgiska Komplikationer och pågick under två

dagar med endast föreläsningar. 86 ST-läkare var närvarande. Utbildningskommittén
representerades här av Gabriella Jansson Palmer som bland annat, tillsammans med ansvarig
för Dr-utbildningsportalen, Gustav Björk hade en genomgång av denna. Layla Mirzaei har
deltagit i ett av KIRUB-styrelsens två internat. Layla Mirzaei har även deltagit på åtta av de
tolv telefonmöten som KIRUB haft. KIRUB har under 2019 instiftat en nytt pris – Årets
studierektor – som ska delas ut en gång per år i samband med Kirurgveckan.
Kirurgveckan
Utbildningskommitténs symposium ”Teaching surgeons – how do we do it best?” med
gästföreläsare Hayley Allan, ATLS educator med föreläsningen From pedagogy to practise:
An educationalist´s perspective of surgical education. Föreläsningen följdes av en
paneldebatt.
SPUR
Peter Elbe har fortsatt arbetet som SPUR-ansvarig utanför utbildningskommittén.
Inspektioner av Västerås, Uppsala och Capio/S:t Göran gjordes under året.
Svensk Kirurgi
Utbildningskommittén har bidragit till flera artiklar under året.
Övriga aktiviteter
Gabriella Palmer deltog i som svensk representant på UEMS Section of surgery-möten i
Istanbul i mars och samt i november i Bryssel.
Gabriella deltog på Läkarförbundets januarimingel, representantskap våren 2019 samt
fullmäktige i november.
ATLS
År 2019 etablerades det nya kursupplägget i och med 10:e edition av ATLS. Föreläsningarna
är så gott som helt borta och undervisningen sker i interaktiv form i grupper om fyra studenter
och två instruktörer. Allt bygger på fall och varje fall innehåller teoretiska resonemang där
man som student är tvungen att visa att man kan omsätta den inlärda faktakunskapen i
förståelse och handlingsplan i fallet. Dessutom innehåller fallen praktiska moment som måste
utföras för att ”stabilisera” patienten. Kursformen har fallit extremt väl ut och vi erbjuder nu
långt mer praktisk träning inte bara manuellt utan även i realtid resonemangsmässigt. Det
krävs att studenterna nu kommer förberedda då inte längre kursmanualen ”läses” upp i powerpointform två förmiddagar utan vi använder istället denna tid till hands-on träning. Generellt
sett är det inte färre som klarar kursen. Detta trots att den av USA utlovade web-baserade
inläsningshjälpen ej ännu är tillgänglig för oss. Vi ligger istället på hårdare gentemot
kursdeltagarna att det är nödvändigt att komma mycket väl förberedd. Det är krävande för
instruktörerna som nu inte har en ledig minut under en kurs utan också måste behärska hela
ATLS-kursen (något de egentligen skall göra) och inte bara tex Thoraxkapitlet. Det är därför
extra viktigt ur kvalitetssynpunkt att vi så långt som möjligt är har två instruktörer per station
så man kan turas om och också kontrollera/hjälpa varandra. Vi från nationellt håll ser också
att vi inte bara erbjuder en långt bättre pedagogisk modell med bättre prestationer på
tolkningar av fakta samt prestation på praktiska prov utan också ett uppsving i uppdaterad
kunskap och engagemang hos instruktörerna.
Kurser
Under 2019 har 559 studenter gått ATLS kurs. Arton personer har gått refresherkurs.
Refresherkursen blir mer och mer efterfrågad runt om i landet och i och med traumarevisionen har denna än mer aktualiserats. Detta är bra då vi inte alls haft samma krav på
uppdateringar som man har internationellt. I övergången till den 10:e edition, som dessutom
är mycket mer up to date med modern traumavård, har också refreshermaterialet behövts
uppdateras. Detta pågår och vi hoppas att det skall vara färdigställt till hösten 2020. En

instruktörskurs var tvungen att ställas in pga bortfall på instruktörssidan, men vi tog igen det
på hösten då 20 nya instruktörer gick utbildningen.
Internationellt
Det är utomordentligt inspirerande att få arbeta tillsammans med vår nya educator Hayley
Allen från UK. Hon deltog också som föreläsare på Kirurgveckan. Tillsammans har vi
utvecklat 10:e editions instruktörskurs och ligger så långt framme med denna att vi
presenterade och demonstrerade interaktiva gruppundervisningar, konsten att ställa frågor etc
på det internationella mötet i Chicago i Mars (Hayley och Martin).
Nationellt
Det som haltat under 2019 är mycket problem med hemsidan och faktureringar. Även gamla
uteblivna faktureringar från 2018 när det skiftade administratör för ATLS ställde till det.
Ekonomin såg ut att fallera men efter idogt detektivarbete reddes detta ut till efter sommaren
2019. Ekonomin var därför vid årets slut helt i balans och pengar fanns över som avsett för
kommande uppdateringar etc. Tyvärr har vi inte kunnat ägna oss så mycket åt kvalitetssäkringsarbete som vi önskat pga de återkommande administrativa problemen. Det kvarstår
ännu områden som måste fungera bättre. Uppföljning och utvärdering av 2019 är planerad till
maj 2020. På grund av den osäkra ekonomiska situationen avstod Martin och Sofi från
deltagande på Europamötet i Tallinn och endast Hayley deltog. Vi bedömde att det var det
mest rimliga att göra.

Programkommittén
Under 2019 utgjordes programkommittén av följande medlemmar:
Lars Enochsson, Umeå, ordförande
Jessica Frisk, Norrköping
Pia Näsvall, Luleå
Johanna Hanson Wennerblom, Göteborg
Mattias Block, Göteborg
Abbas Chabok, Västerås
Programkommittén har tillsammans med de vetenskapliga sekreterarna för respektive
delförening, träffats fysiskt vid tre tillfällen under verksamhetsåret 2019:
1. 2019-02-01 på Louis de Geer Konsert och Kongress, Norrköping, för inspektion av
lokalerna inför Kirurgveckan.
2. 2019-03-28 – 29 i Svenska Läkarförbundets lokaler. I samband med det årliga mötet
med delföreningarna inom SKF den 28/3 samt, påföljande dag, med professorer och
verksamhetschefer, så presenterades en uppföljning av Kirurgveckan i Helsingborg
samt presentation av det planerade programmet för Kirurgveckan i Norrköping 2019.
3. 2019-11-11 på Freys Hotell för uppföljning av Kirurgveckan i Norrköping samt en
första grovplanering inför Kirurgveckan 2020 i Luleå.
Förutom de fysiska mötena så har programkommittén inklusive de vetenskapliga sekreterarna
för delföreningarna under 2019 haft täta mailkontakter vad gäller att skapa ett bra program till
kirurgveckan i Norrköping.
Programkommittén bestod under 2019 av sex ledamöter, se listan ovan.
Programkommittén har ett övergripande ansvar för schemaplanering och struktur av Kirurgveckan. Detta arbete bedrivs tillsammans med och i nära samarbete med samtliga
kontrakterade Kirurgveckoarrangörer.

Under året gick merparten av arbetet åt till att planera och ha ett övergripande ansvar för den i
augusti, vecka 34, 2019 genomförda Kirurgveckan i Norrköping. Efter Kirurgveckan gjordes
en utvärdering via Survey Monkey om hur deltagarna upplevde Kirurgveckan i Norrköping
och resultatet av denna redovisades för de vetenskapliga sekreterarna för delföreningarna i
samband med novembermötet på Freys Hotell. Dessa resultat kommer även att redovisas i
samband med det årliga planerade mötet med delföreningarna samt verksamhetschefer och
professorer under våren 2020 av SKF:s nytillträdde vetenskaplige sekreterare Mikael
Bergenheim.
Under hösten 2019 så har tyngdpunkten för Programkommitténs arbete varit inriktat på
planeringen av den kommande Kirurgveckan i Luleå 2020. Den av AppInConf utvecklade
applikationen som den vetenskaplige sekreteraren för SKF använder för att lägga
programmet, har under 2019 delvis förändrats och uppdaterats. Dessa förändringarna har gjort
applikationen lättare och mer användarvänlig men har också haft en del barnsjukdomar.
Tidigare har det varit så att endast den vetenskapliga sekreteraren för SKF har tillåtits göra
ändringar vad gäller de fria föredragen vilket gjort processen kring Kirurgveckans program
lite tungrodd då det inte sällan är föredragshållare som av sociala-, hälso- och
kommunikationsrelaterade problem inte har möjlighet att hålla sina föredrag eller behöver
ändra tid osv. I och med uppdateringen 2018-2019 av programmet är det nu dock möjligt för
respektive delförenings vetenskapliga sekreterare att göra dessa ändringar vilket har varit
uppskattat av de flesta och som förhoppningsvis under 2020 kommer att användas i än högre
grad.
Arrangörer av kommande Kirurgveckor är:
• 2020 inställd
• 2021 Göteborg
• 2022 Västerås
• 2023 Luleå
Fram till och med 2023 är det således bestämt vilka städer som skall arrangera kommande
Kirurgveckor. Det kommer därför troligen under 2020 att bli aktuellt med att starta en ny
ansökningsprocess för att utse vilka städer som skall arrangera Kirurgveckorna efter 2022.
Akademikonferens AB, ansvariga för själva kongressen, och Traveko Scandinavia, ansvariga
för Industriutställningen, har avtal vad gäller att arrangera Kirurgveckorna fram till och med
2022.

Svensk Kirurgi
Redaktionskommittén har under 2019 bestått av:
Anna Leifler, redaktör och ansvarig utgivare, Stockholm
Christina Jansson, redaktör, Östersund
Disa Kalman, redaktör, Linköping, till och med Kirurgveckan 2019
Vladimir Gatzinsky, redaktör, Göteborg
Charlotte Wenzelberg, redaktör, Malmö
Jonas Wallinder, redaktör, Sundsvall
Redaktionskommittén har sammanträtt vid fem tillfällen, både IRL och på videolänk (Zoom).
Tidskriften Svensk Kirurgi utkom med sex nummer under 2019. Under hösten 2019
påbörjades arbetet med en enkät om kirurgers arbetsmiljö, planerad att distribueras och
analyseras kommande år, 2020. Enkäten utarbetas tillsammans med Svensk Kirurgisk
Förenings styrelse och synpunkter efter genomläsning av central ombudsman på avdelningen

för Arbetsliv och juridik på Sveriges Läkarförbund har inkommit och enkäten justerats
därefter.
Tidningsinnehållet har bestått av debattartiklar, översiktsartiklar, referat från kurser och
konferenser inkluderande Kirurgveckan, avhandlingsreferat, kåserier, stående ledare och
kolumn med fokus på årets tema. Tidningen har försökt täcka alla subspecialiteters områden
med bland annat just översiktsartiklar och debattartiklar, även utbildningsfrågor och
föreningsangelägenheter har återkommande belysts. Bakjoursfall och resereportage har varit
andra inslag som välkomnats av läsarna. Tidningen har sedan år 2018 en stående kåsör som
skriver för tidningen under ett kalenderår (Åke Andrén-Sandberg kåserade under 2018), under
2019 har kåsören varit Eric Secher, överläkare i kirurgi på S:t Görans sjukhus i Stockholm.
År 2019 hade tema Kirurgisk färdighet och olika verksamhetsföreträdare har speglat detta
med varierande infallsvinklar under i första hand Kolumnen och Ledaren. Temat har också
reflekterats i flera artiklar i tidningen.
Annonsintäkterna blev 630 400 kr.
Svensk Kirurgis Instagramkonto med veckovisa värdar från olika kirurgkliniker runtom i
Sverige har fortsatt varit uppskattat och kontot har nu ca 1700 följare. Syftet med kontot är att
belysa olika kirurgklinikers skilda vardag och att ge sjukhusen möjlighet att dela med sig av
sina olika verksamheter. Instagramkontot är officiellt, det vill säga öppet för den som vill att
följa.
Tidningen har också ett Twitterkonto där framförallt vetenskapliga artiklar och händelser
twittras.

Hemsidan/IT
Layla Mirzaei, IT-ansvarig, Helsingborg
Föreningens hemsida har uppdaterats regelbundet under året med syfte att sprida information
om föreningen samt att informera medlemmar om utbildningsaktiviteter och nyheter som rör
kirurgisk verksamhet. Barbara Dürr och Micke Björk har fortsatt arbetat med att konvertera
artikelarkivet av tidningen Svensk Kirurgi från PDF-format till riktiga artiklar i webbformat.
Layla Mirzaei har varit IT-ansvarig och den tekniska utvecklingen har skötts av en IT-byrå
(Rappapå) med webmaster Mikael Björk.
Styrelsens Twitterflöde har fått fler följare under året och följs fortsatt av både kirurger,
politiker och media. Även föreningens Facebooksida som används för att nå ut med
information via ytterligare en plattform har fått fler följare under året som gått. Under året har
man även fortsatt fått ta del av vardagen på olika kirurgkliniker i landet via föreningens
Instagramkonto. Ansvarig för föreningens Instagramkonto är redaktör för Svensk Kirurgi,
Anna Leifler.

Kommittén för kirurgisk forskning
Kommittén har under året bestått av
- Lisa Rydén, ordförande
- Catharina Ihre Lundgren, Svensk Kirurgisk Förenings (SKF) styrelsesrepresentant och
sekreterare)
Ledamöter utsedda av Svensk Kirurgi Förenings styrelse:
- Eva Angenete, Tomas Lorant from HT 2019 Kevin Mani, Malin Sund Anders Thorell och
Henrik Thorlacius som tillsammans utgör KKF:s arbetsutskott (AU).
Därutöver har följande personer representerat delföreningar inom Svensk Kirurgisk
Förening: Stefan Acosta, from HT 2019 Håkan Pärsson, kärlkirurgi

-

Karin Adamo, KIRUB)
Ellen Andersson, övre abdominell kirurgi
Anna-Karin Falck, SFFB from HT 2019 Charlotta Wadsten
Shahin Mohseni, SFAT
Pär Myrelid, kolorektal kirurgi
Gabriel Sandblom, SIKT
Göran Wallin, endokrin kirurgi

Inför nästa år kommer Catharina att avsluta sitt uppdrag inom KKF och ersättas av Arthur Jänes
som utsetts av SKF:s styrelse att vara dess representant tillika sekreterare i kommittén.
Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF) har under 2019 haft fem protokollförda sammanträden
(190313, 190528, 190820, 191022 och 191122 varav två telefonmöten).
Kommittén har under året prioriterat nomineringar till Stora Forskarpriset, Årets bästa avhandling
samt pris för bästa ST-arbete (2 st) och utsett dessa pristagare. Därutöver har ansökningar till Ihrepriset bedömts och prioriterats. I kategorin Stora Forskarpriset utses numera även en regional
pristagare. Prisutdelningen är förlagd till SKFs årsmöte för Stora Forskarpristaget och de
regionala vinnarna, medan övriga priser delas ut i samband med Get together under Kirurgveckan.
Årets pristagare till Stora Forskarpriset, Omid Sadr-Azodi, presenterade sin forskning i anslutning
till årsmötet.
AU förbereder beslutsunderlaget till KKF och SKF i alla prisklasser. Sedan något år används en
strukturerad bedömningsmall för Stora Forskarpriset som även används för Ihre-priset. För övriga
priser används en förenklad bedömningsmall. Nomineringsförfarandet via regionala akademiska
representanter för Stora Forskarpriset har under året fungerat väl och samtliga regioner
nominerade åtminstone två kandidater. Årets avhandling nomineras via respektive delförening,
medan nominering till bästa ST-arbete fortsatt är en utmaning. Det kommande medlemsregistret
för KIRUB hoppas bli en förbättrad möjlighet att identifiera pristagare. Ihre-priset är fortsatt öppet
för ansökan.
KKF ordnade under Kirurgveckan ett symposium om ”Ordnat införande eller High Chaparral”
med flera inbjudna föreläsare som modererades av Göran Wallin. Symposiet var mycket
välbesökt och föreläsarna belyste HTA-processens begränsningar vid införande av kirurgiska
metoder, införande av laparoskopisk gallkirurgi, sentinel node diagnostik samt NOTES med
exempel på hur ordnat införande kan gå till även utan randomiserade kliniska studier.
Dialogen med styrelsen för SKF har varit konstruktiv och vi har deltagit vid föreningens
dialogmöte med verksamhetschefer och professorer. Vid årsmötet 2019 antogs även ett förslag att
samtliga kommittéemedlemmar utsedda av SKF:s styrelse ska sitta på tidsbegränsat mandat och
kommer även innefatta KKF (from 2021). Styrelsen har även frikostigt ställt medel till förfogande
till hela prissumman för Stora Forskarpriset liksom till de regionala vinnarna och till övriga priser,
Ihre-priset undantaget. KKF har framfört önskemål till programkommittén om att få en stående tid
för det årliga symposiet.

Remisser
Svensk Kirurgisk Förening har under verksamhetsåret erhållit 34 remisser från bl a Svenska
Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund och Regionala Cancercentrum. Av de remisser som
besvarats, finns remissvaren tillgängliga på kansliet och på hemsidan.

Internationellt
Under 2019 har arbetet som internationell sekreterare omfattat uppdrag inom UEMS samt
Nordisk Kirurgisk Förening (NKS). UEMS vårmöte 2019 hölls i Istanbul och höstmötet i
Bryssel. SKF representerades vid dessa av utbildningssekreterare och internationella
sekreteraren. SKFs internationella sekreterare Malin Sund är också för närvarande sekreterare
för Section of Surgery inom UEMS.
Efter att SKF inte fann UEMS General Surgery ESBQ vara en lämplig examination för
nyblivna specialister i kirurgi i Sverige har ett arbete initierats inom NKF för att jobba för en
nordisk examination. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020.
År 2019 avlades sammanlagt fem ESBQ ackrediteringar av svenska kirurger: SFFB
(bröstkirurgi) tre stycken, SFKRK (kolorektalkirurgi) en styck och ESBQ general surgery en
styck. Styrelsen uppmuntrar delföreningarna att fortsätta att stimulera sina medlemmar till att
avlägga dessa examinationer.
År 2019 BJS föreläsare var professor Dion Morton från Birmingham UK. SKF representeras i
ledningen av BJS Society av två medlemmar i den s.k. Council samt en medlem i Executive.
Under 2019 tillträdde professor Anders Bergenfeltz som BJS Societys nya ordförande. SKF
arbetar nära BJS Society som en s.k. strategisk partner.
Under 2019 har SKF uppmuntrat till deltagande i GlobalSurg3 studien som fokuserat på utfall
av cancerkirurgi globalt med fokus på bröst, colorektal och ventrikelkirurgi. Resultat från
denna studie förväntades under 2020 men har försenats p.g.a. pandemin under våren 2020.

Kansliet
Kansliet är beläget centralt i Stockholm på Grev Turegatan 10. På kansliet arbetade under
verksamhetsåret Barbara Dürr på heltid.
Kanslistens huvuduppgift har varit att tillsammans med redaktör och redaktionskommitté
ansvara för produktion av tidskriften Svensk Kirurgi. Den största delen av föreningens
ekonomi sköts av kansliet med assistans av redovisningskonsult från DeskJockey.
Kanslisten har ansvar för medlemsadministration för moderföreningen, för alla
delföreningar och för Svensk Barnkirurgisk Förening.
Kanslisten sköter löpande den dagliga administrationen av föreningen och har under
verksamhetsåret bistått styrelsen och kommittéer/arbetsgrupper med administrativt stöd.
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