Svensk Kirurgisk Förening
Verksamhetsberättelse för år 2021

Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt via zoom och hållt årsmöte den 25 augusti
2021.
Föreningen hade den 31 december 2021 1427 fullt betalande medlemmar, 335 pensionärsmedlemmar, 14 utlandsboende medlemmar och 27 hedersmedlemmar. Under verksamhetsåret
invaldes 65 nya medlemmar. Avgående medlemmar var 86 varav 44 på grund av obetalda
fakturor.
Styrelsen har under året haft totalt tolv möten. Till följd av covid-19-pandemin nio Zoommöten och tre hybridmöten. Protokollen finns tillgängliga på kansliet och utlagda på
hemsidan.
Styrelsen arrangerade ett digitalt dialogmöte där samtliga kirurgiska verksamhetschefer,
professorer och studierektorer varit inbjudna.Några punkter som diskuterades var
Kirurgveckan, NPO och SKFs priser.
Styrelsen har också haft ett digitalt dialogmöte med samtliga delföreningar dit ordförande,
kassörer, sekreterare och utbildningsansvariga varit kallade.

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 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. 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.
År 2021 har fortsatt präglas av covid-19-pandemin som inneburit inskränkningar i
verksamheten. Genom ett offensivt omställningsprogram med övergång till digital teknik har
många KUB- och bakjourskurser kunnat genomföras i de fall där kurs med fysiskt deltagande
inte varit möjligt. På samma sätt har ATLS-kurser har kunnat erbjudas som hybridkurser med
både digital del och en smittsäkrad, mindre fysisk del när det inte varit möjligt att samla
kursdeltagare som tidigare. Kirurgveckan i Göteborg genomfördes digitalt. Med ett nytt

finansieringssystem baserat på klinikdeltagande och noggrann kostnadskontroll kunde
kirurgveckan genomföras enligt budget och enligt planerat noll-resultat. Glädjande var att
nästan samtliga Sveriges regiondrivna kirurgkliniker deltog i finansieringen av kirurgveckan.
Flera privata kirurgkliniker deltog också. Detta visar det stora värde kirurgsverige tillmäter
arrangemanget för utveckling av kirurgisk vetenskap och kompetens.
Medlemmar som önskar få del av den fullständiga resultat och balansräkningen för föreningen
och aktiebolaget avseende verksamhetsåret 2021 kan beställa sådan via
kansliet@svenskkirurgi.se

Resultatrapport
SVENSK KIRURGISK FÖRENING

Intäkter
Intäkterna för räkenskapsåret 2021 (2020) uppgick till 3 079 718 (3 557 352) kr.
De huvudsakliga intäkterna är medlemsavgifter, bidrag och annonser i Svensk Kirurgi.
Kostnader
Kostnaderna för räkenskapsåret 2021 (2020) uppgick till 2 460 544 (2 684 309) kr.
Resultat
Resultatet för år 2021 (2020), inklusive resultatet från finansiella poster men före skatt
uppgick till 619 175 (872 734) kronor. Skatt på årets resultat är 93 159 kronor och resultat
efter skatt 526 016 kronor.

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB

Intäkter
Intäkterna för räkenskapsåret 2021 (2020) uppgick till 18 546 508 (9 499 022) kronor.
Kostnader
Kostnaderna för räkenskapsåret 2021 (2020) uppgick till 16 372 943 (9 961 386) kronor.
Resultat
Resultatet för räkenskapsåret 2021 (2020) inklusive resultat från finansiella poster uppgick till
2 172 620 (-462 371) kronor. Avsättningen till periodiseringsfonder blev 544 000 kronor.
Skatt på årets resultat uppgår till 336 478 kronor och resultat efter skatt 2021 blev 1 292 142
kronor.

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

2021-12-31
8 137 354
899 865
7 237 489

2020-12-31
7 221 700
510 227
6 711 473

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB
Tillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Aktiekapital

2021-12-31
1 751 267
10 735 187
12 486 454

2020-12-31
1 767 392
5 464 985
7 232 377

100 000

100 000

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

2 957 090
564 000
8 865 364
12 486 454

1 664 947
20 000
5 447 430
7 232 377

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet år 2021 innebär för föreningen ett överskott 526 016 kronor som
föreslås balanseras i ny räkning. Resultatet för Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB
uppgick till 1 292 142 kronor. Bolagsstämman har beslutat att detta skall överföras i ny
räkning.

Utbildningskommittén

Gabriella Palmer, Stockholm
Andreas Wladis, Stockholm/Linköping
Karin Adamo, Umeå/Patrik Larsson, Skellefteå
Ursula Dahlstrand, Stockholm
Per Polleryd, Karlstad
Martin Sundelöf, Stockholm
Helena Rosén, Växjö
Layla Mirzaie, Helsingborg

Ordförande
Professorsrepresentant
Sekreterare och yngre representant
Ledamot, KUB-ansvarig
Ledamot bakjourskursansvarig
Ledamot ATLS-ansvarig
Ledamot studierektoransvarig
Adjungerad, SPUR-ansvarig

Utbildningskommittén har under 2021 haft videolänkade möten på grund av rådande
pandemi. Vi har haft nio möten samt ett två dagars ”hybrid”-internat där några medlemmar
deltog via videolänk, övriga på plats. Vi har även haft fem examinationgruppsmöten.
Nationella KUB
Kursgivare gjorde under 2020 ett omfattande arbete för att anpassa kursformat i syfte att
försöka minska följdverkningarna av covid-19-pandemin. Detta gjorde att kursverksamheten
inte påverkades riktigt lika mycket under 2021, men återkommande pandemivågor med
påverkan på belastning inom sjukvården såväl som restriktioner avseende resor och samling
av personer begränsade oss dock alltjämt. En dryg tredjedel av kurserna fick ges i
fjärrundervisningsformat. Återkopplingen från såväl kursgivare som kursdeltagare har varit
att det förstås är mycket värdefullt att dessa kurser alls har kunnat ges och att det fungerat
väsentligen väl med undervisning över videolänk, men man har också varit mycket tydlig med
att det saknas en dimension när man inte sitter i samma rum, att det gör att det är svårare att få
lika livaktiga diskussioner och frågestunder. Såväl kursgivare som kursdeltagare belyser
också att den lite friare interaktionen. I slutet av våren lyckades ett par kursgivare ställa om
och ge sina kurser som fjärrundervisning, dvs interaktiv undervisning där kursdeltagarna och
kursledning befinner sig på olika platser och kommunicerar via någon form av videomötesplattform. Tiden under vår och sommar användes av kursgivare som skulle hålla kurs under
hösten för att förbereda för digitala lösningar om fysiska kurser inte skulle kunna hållas. I
början av hösten, när smittoläget var bättre, genomfördes några kurser där deltagarna kunde
vara på plats på kursorten. När smittan började ta fart igen ställdes så nästan alla de teoretiska
kurserna om till fjärrundervisning. För de kurserna som helt kretsar kring praktisk träning
(kurserna i kirurgisk teknik samt basal endoskopi) försökte kursgivarna ställa om till mindre
grupper och använda smittoreducerande åtgärder men i de lägen där det inte bedömdes
tillfyllest fick kurserna dessvärre ställas in.
Under 2021 genomfördes 33 KUB-kurser med sammanlagt 671 deltagare. Detta var inte
riktigt lika många kurser som gavs under åren före covid-19 pandemin, men klart fler än
under 2020 då totalt 22 KUB-kurser gavs. Tolv av kurserna gavs som fjärrundervisning.
Kurserna fördelades enligt följande:

Akutkirurgi
Basal Kirurgisk Teknik
Grundläggande öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik
Basal endoskopi
Bråckkirurgi
Bröstkirurgi
Endokrinkirurgi
Kolorektalkirurgi
Kärlkirurgi
Övre abdominell kirurgi

4
2
4
3
4
3
3
3
4
3

Dr-utbildningsportalen
Föreningens webbaserade plattform för KUB-kurser och bakjourskurser har använts för
anmälning till kurser. Under året har vi arbetat med att kursmaterial också ska tillgängliggöras
för kursdeltagare via plattformen 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
• kunna användas för kommunikation inom speciella användargrupper (som tex STstudierektorer eller centrala kursfakulteter).
Under det gångna året har anmälningsdelen av plattformen satts i bruk, både för KUB-kurser
och bakjourskurser.
Bakjoursskolan
Ytterligare ett år med pandemi har försvårat för kursverksamheten. Vi har dock kunnat
kompensera detta genom att ge kurser digitalt. Detta är dock ej ett möjligt alternativ när det
gäller DSTC-kurserna som förutom de nödvändiga praktiska momenten har en internationell
fakultet, vilket har omöjliggjort samling under stora delar av året.
Sammanställning av genomförda bakjourskurser, exklusive DSTC, under 2021:
Ort
Göteborg
Stockholm
Uppsala
Malmö
Stockholm

Kurs
ÖAK
Kärl-Trauma
Kärl-Trauma
Akut kolorektal
Funktionellt ledarskap

Antal deltagare
24
15
39
25
40

Utöver dessa kurser har två DSTC-kurser genomförts, en i Göteborg och en i Stockholm.
Summan av ovanstående kurser, i tabellen, blir 143 deltagare. Motsvarande siffror för 2020
var 101 och 2019 136 stycken. Därmed har vi en gynnsam trend och därför en stor eloge till
kursgivarna som lyckats ställa om till digitala lösningar och ibland fått flytta på kursdatum.
Tidigare år har det funnits ett register med kö till de olika kurserna för de som inte fått plats.
Detta har krävt för mycket administrativ tid och därför avvecklats under året som gått. I stället
är målsättningen nu att vi har så pass god framförhållning, från kursgivarna, att kursdatum
släpps på hemsidan och i portalen två gånger per år, på samma sätt som KUB-kurserna.

Studierektorsnätverk
Ännu ett år där covidpandemin omöjliggjort fysiskt möte inom Studierektorsnätverket. Under
våren hade vi en digital Studierektorsdag med stor uppslutning. Huvudfokus var att diskutera
hur covidpandemin påverkat ST-utbildningen i kirurgi, utgångspunkten var en SR-enkät som
skickats ut i studierektorsnätverket. Det gav intressanta diskussioner och utbyte av
erfarenheter. Sammanfattningsvis har ett fåtal ST-läkare försenats något i sin utbildning, men
det finns en kvarstående risk för förlängda ST-utbildningar. Störst påverkan har setts gällande
operativ träning, förändrade placeringar samt uteblivna/inställda kurser. Återkoppling från
studierektorerna har vidarebefordrats till Utbildningskommittén och SKFs styrelse. Under
dagen fick vi också den stora glädjen att höra Hanne Wijk föreläsa om studierektorsrollen,
med bra och konkreta tips hur man inspirerar sina kollegor att handleda och ge feedback.
Kommunikationen sker via mailkonversation medlemmarna emellan. Stort fokus har legat på
att samordna kurser för att ge möjlighet för ST-utbildning inom kirurgi att fortgå även om
förutsättningarna förändrats till följd av pandemin. Fortsatt kontakt med KIRUB för att
tillsammans arbeta för förbättrad ST-utbildning inom kirurgi, ett arbete som kommer att
fortsätta 2022. Vi planerar för SR-program för att kunna diskutera viktiga utbildningsfrågor
under Kirurgveckan och även en digital träff nu under våren.
KIRUB
Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB genom Karin Adamo och
Patrik Larsson. KIRUB-dagarna i Malmö blev inställda på grund av covid-19. Karin och
under hösten Patrik har aktivt deltagit i utbildningskommitténs arbete och engagerat sig i
arbetet med specialistexaminationen.
SPUR
Sammanlagt har cirka 250 inspektioner (inom samtliga specialiteter) genomförts under 2021
jämfört med 140 inspektioner 2020. För närvarande finns det 400 aktiva inspektörer och 51
SPUR-samordnare inom SPUR-organisationen. Svensk Kirurgisk Förening har för närvarande
elva SPUR-inspektörer och planerar att via LIPUS utbilda ytterligare två–tre inspektörer
under 2022. Under 2021 inspekterades endast fyra kirurgkliniker på grund av fortsatta
restriktioner sekundärt till pandemin. De kliniker som granskades var Södertälje sjukhus,
Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset (Solna, Huddinge, Ersta) samt Centralsjukhuset Kristianstad.
Svensk Kirurgi
Utbildningskommittén har bidragit till flera artiklar under året.
Symposium Kirurgveckan och årets utbildningsinsats
Under Kirurgvecka hölls utbildningssymposiet med ämnet ”Vad kan en svensk kirurg?” som
diskuterade om hur bakjourskompetens kan uppnås på olika nivåer av sjukhus.
Årets utbildningsinsats gick till Magnus Sundbom, Uppsala, för nationell efterutbildning för
specialister inom övre abdominell kirurgi.
ATLS
År 2021 blev precis som 2020 ett annorlunda år med tanke på pandemin. Vi lyckades dock
ändå genomföra ett antal kurser på ett mer fullständigt sätt än 2020. Detta då hybridkurserna
kunde genomföras av fler fakulteter än den nationella.
ATLS-kurser
Sammantaget har vi till slutet av 2021 cirka 70 personer i kö som tilldelats plats och med
extrainsatser under våren 2022 beräknar vi vara helt ifatt till sommaren 2022. Därmed har
också ekonomin hållits i balans. Instruktörskurserna fick tyvärr återigen ställas in och
uppsamling av väntande görs under 2022 där fler kurser än ordinärt planeras.

Internationellt
Alla internationella möten justerades till webinars. ATLS Sverige är nu med i CMS i USA.
Specialistexamen
Utbildningskommittén har under året arbetat med att återinföra en specialistexamen i kirurgi.
Vi har haft ett flertal möten inom UK men även bildat en arbetsgrupp med utbildningsansvariga representanter från alla delföreningarna inklusive urologi. Vi har haft ett
hybridmöte där vi planerade struktur och format. Examinationen planeras till den 6 maj i
Stockholm. Delföreningarna ansvarar för frågorna inom sina områden och
utbildningskommittén kommer att redigera och sammanställa examinationen.
Övriga aktiviteter
Gabriella Palmer kvarstod som svensk representant i UEMS Section of Surgery, samtliga
möten var digitala under året. Gabriella deltog på Läkarförbundets fullmäktige i november.

Programkommittén

Under 2021 utgjordes programkommittén av följande medlemmar:
Mikael Bergenheim, Karlstad, ordförande
Johanna Hanson Wennerblom, Göteborg
Mattias Block, Göteborg
Programkommittén har ett övergripande ansvar för schemaplanering och struktur av Kirurgveckan. Detta arbete bedrivs tillsammans med och i nära samarbete med samtliga
kontrakterade Kirurgveckoarrangörer samt med vetenskapliga sekreterare för de olika
delföreningarna.
På grund av pandemiläget fattade styrelsen i januari beslut om att Kirurgveckan 2021 skulle
genomföras i digital form på Svenska Mässan i Göteborg.
Efter detta har ett stort antal digitala möten hållts med den lokala kommittén och
programkommittén. Ett mycket omfattande arbete krävdes för att genomföra en digital vecka.
Belastningen på kommitténs medlemmar var avsevärt högre än tidigare år. Stuktur på
program, avtal med sponsorer och rutiner kring inlämnande av abstract och förinspelade
föredrag fick ändras. Från första början deltog ett produktionsteam utgående från Svenska
Mässan. Teamet var också närvarande på plats och hanterade allt det praktiska under själva
veckan.
Den digitala Kirugveckan genomfördes vecka 34. Totalt 288 inskickade abstrakts och 1758
unika registrerade deltagare. Enkäten efter veckan visade att den digitala Kirurgveckan
uppfattades leverera samma vetenskapliga kvalitet och samma generella omdöme som de
senaste fysiska Kirurgveckorna.
Efter Kirurgveckan i augusti hölls ett digitalt möte med samtliga vetenskapliga sekreterare,
samarbetspartners och den lokala kommittén i Stockholm då arbetet med det översiktliga
programmet för 2022 startatdes. Detta program spikas som vanligt i januari 2022.
Möten med delar av programkommittén, flera vetenskapliga sekreterare för delföreningarna,
ordförande i SKF styrelse, Traveko och utvalda industrirepresentanter har arangerats på
samma sätt som 2020. Tanken är att fortsätta utvecklandet av samarbetet för att skapa
långsiktiga förutsättningar att arrangera kirurgveckan.
På grund av pandemin tvingas Västerås skjuta på sitt arrangemang från 2022 till 2024. Istället
tar Stockholm på sig arrangemanget. Av samma skäl tvingas mot slutet av året även Luleå
avböja 2023. Örebro tar på sig Kirurgveckan 2023.

Arrangörer av kommande Kirurgveckor är således:
• 2022 Stockholm
• 2023 Örebro
• 2024 Västerås

Svensk Kirurgi

Redaktionskommittén har under 2021 bestått av:
Anna Leifler, chefredaktör och ansvarig utgivare, Stockholm (första halvåret)
Christina Jansson, redaktör, Östersund
Hildur Thorarinsdottir, redaktör, Malmö
Jonas Wallinder, redaktör, Sundsvall
Oskar Hemmingsson, redaktör, Umeå
Izrawit Medhanie, redaktör, Karlstad
Vladimir Gatzinsky, redaktör, Göteborg
Redaktionskommittén har sammanträtt vid fyra tillfällen via videolänk (Zoom). Det planerade
mötet vid Kirurgveckan blev inställt på grund av pandemin.
Under 2022 och fortsättningsvis planerar redaktionen att sammanträda vid cirka sju tillfällen
per år, två gånger IRL i Stockholm på Läkaresällskapet under en hel dag, vid ett tillfälle under
lunch vid Kirurgveckan och vid ytterligare fyra möten via Zoom.
Tidskriften Svensk Kirurgi utkom med sex nummer under 2021. Tidningen är miljömärkt och
diskussion har förts kring att bli ytterligare klimatneutrala genom klimatkompensation.
En ny krönikör värvades till tidningen för 2021, Ramia Stolt, och efter mycket positiv
feedback från läsarna överenskom vi om fortsatt uppdrag för 2022. Inslaget med stående
krönikor i tidningen har varit uppskattat och planeras att fortsätta.
Instagramkontot som öppnades år 2018 hade under året 2021 ökat från omkring 1800 följare
till ca 2500 följare. Kontot ska fortsatt rapportera från kirurgkliniker runtom i Sverige, men
också återkommande varje år med information från värdstaden inför Kirurgveckan och med
kontinuerlig uppdaterad information från Svensk Kirurgisk Förenings styrelse.
Svensk Kirurgis twitterkonto med ca 450 följare har fokuserat på uppdaterad forskning, nya
artiklar från internationella tidskrifter och olika utbildningstillfällen, men varit huvudsakligen
vilande under 2021. Ansvaret för kontot har sedan 2020 legat på redaktör Oskar
Hemmingsson och olika alternativ för twitterkontots framtid har diskuterats.
År 2021 hade SKF tema Samarbete och olika verksamhetsföreträdare har speglat detta med
olika infallsvinklar under Kolumnen, liksom i flera artiklar i tidningen.
Annonsintäkterna blev 750 050 kr.

Hemsidan/IT

Catharina Ihre Lundgren, Stockholm
Föreningens hemsida har uppdaterats regelbundet under året med syfte att sprida information
om föreningen men också för att nå ut till medlemmarna med uppdaterad information kring
covid-19.
Barbara Dürr och Mikael Björk har fortsatt arbetat med att konvertera artikelarkivet av
tidningen Svensk Kirurgi från PDF-format till riktiga artiklar i webbformat.

Catharina Ihre Lundgren har varit IT-ansvarig och den tekniska utvecklingen har skötts av en
IT-byrå (Rappapå) med webmaster Mikael Björk.
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.

Kommittén för kirurgisk forskning

Kommittén har under året bestått av:
Lisa Rydén, ordförande och Arthur Jänes, Svensk Kirurgisk Förenings (SKF) styrelses
representant och sekreterare.
Ledamöter utsedda av Svensk Kirurgi Förenings styrelse:
Eva Angenete, Kevin Mani, Malin Sund, Anders Thorell och Henrik Thorlacius som
tillsammans utgör KKF:s arbetsutskott (AU). Anders Thorell och Henrik Thorlacius ersattes
andra halvåret av Magnus Nilsson, KI, och Torsten Olbers (LiU) som utsetts av SKF:S
styrelse. SKF:s styrelse och KKF tackar Anders och Henrik för många års engagemang i
KKF.
Därutöver har delföreningarna representerats av:
Håkan Pärsson, kärlkirurgi, Soheil Redas som ersatts av Maria Melkemichel, KIRUB, Eva
Szabo, övre abdominell kirurgi, Charlotta Wadsten som ersatts av Andreas Karatkasanis,
SFFB, Shahin Mohseni, SFAT, Pär Myrelid, kolorektal kirurgi, Gabriel Sandblom, SIKT
samt Ivan Szabo, endokrin kirurgi.
Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF) har under 2021 haft tre protokollförda
sammanträden (210322, 210528 och 211126) som samtliga varit digitala.
Under 2021 återupptog KKF prioriteringsarbetet för Stora Forskarpriset, Ihre-stipendiet samt
Bästa avhandling och Bästa ST-arbeten. Prioriteringsarbetet har under åren strukturerats och
AU handlägger Stora Forskarpriset och Ihre stipendiet medan två andra prioriteringsgrupper
tar fram vinnarna för Bästa avhandling och Bästa ST-arbeten.
I år kunde vi även dela ut BJS Prize i samarbete med BJS Society där editorerna för BJS och
BJS Open deltar i urvalet av det bästa submitterade manuskriptet under nomineringstiden.
Ansökningsförfarandet kräver att kansliet och Barbara Dürr kontrollerar medlemskap innan
nomineringarna kan gå vidare till BJS editorial office. BJS Prize återkommer även 2022 och
är en fin medlemsförmån som ger pristagaren en personlig prissumma.
Kirurgveckan genomfördes i Göteborg som ett hybridmöte med sedvanlig prisutdelning av
våra priser. Passande nog var det en mycket stolt göteborgare, Roger Olofsson, som fick ta
emot årets Stora Forskarpris. BJS Prize delades ut vid en särskild session där samtliga
nominerade fick tillfälle att presentera sina arbeten. Kommittén arrangerade även ett digitalt
symposium under Kirurgveckan ”Hur ska vi göra den kirurgiska forskningen attraktiv och
locka begåvade kollegor till kirurgin?” med flera korta föredrag från kollegor som gjort
postdoc eller fellowship utomlands för att inspirera yngre kollegor att fortsätta sin forskning
efter disputationen. Trots den sena timmen på fredag eftermiddag och det digitala formatet
lockades många åhörare.
Samarbetet mellan styrelsen för SKF och KKF har under 2021 varit fortsatt gott. KKFs
ordförande och sekreterare deltog vid föreningens dialogmöte med verksamhetschefer och
professorer. KKF fortsätter att begränsa kommitténs fysiska möten och under 2021 var
samtliga digitala. SKF:s styrelse har tidigare beslutat att alla kommittémedlemmar som utses
av SKF:s styrelse ska sitta på tidsbegränsat mandat och under 2021 har därför två nya
medlemmar ersatt de som suttit längst och arbetet med förnyelse av medlemmar i AU
fortsätter under 2022.

Remisser

Svensk Kirurgisk Förening har under verksamhetsåret erhållit ca 40 remisser från bland andra
Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund och Regionala Cancercentrum. Av de
remisser som besvarats, finns remissvaren tillgängliga på kansliet och på hemsidan.

Internationellt

År 2021 präglades, liksom 2020, av covid-19-pandemin. SKF är representerade i Nordisk
Kirurgisk Förening och Section of Surgery i UEMS, Union Europeen Medicins Specialistes.
SKF är också s.k. Strategic Partner för BJS Society.
Trots pandemin har vi i Nordisk Kirurgisk Förening varit aktiva med digitala styrelsemöten
210409, 210510 och 210913. Föreningen ordnade ett webinarium med tema trauma 210525
och har skrivit en historik över föreningen som vi hoppas få tryckt i Scandinavian Journal of
Surgery.
Turbulensen inom Section of Surgery i UEMS, Union Europeen Medicins Specialistes, vilken
präglade 2020, har lagt sig, och en helt ny styrelse har utsetts. SKF är representerade både
genom internationella sekreteraren och utbildningsansvarige. Styrelsemöten har hållits digitalt
210416 och 210922.
Pandemin försvårade också UEMS ackrediteringar. Styrelsen uppmuntrar delföreningarna att
fortsätta att stimulera sina medlemmar till att avlägga dessa examinationer då dessa
återupptas.
2021 års BJS-föreläsare var professor Aneel Bhangu, från Birmingham, England.
Föreläsningen genomfördes virtuellt i samband med den digitala Kirurgveckan i Göteborg.
Acta Chirurgica-föreläsare var professor Melina Kibbe, Durham, North Carolina, USA. SKF
och Acta Chirurgica Scandinavia-stiftelsen representeras i ledningen av BJS Society av två
medlemmar i den s.k. Council. Svensk Kirurgisk Förening är s.k. Strategic Partner och
samarbetet med BJS Society fungerar väl.
Genom donationen från Acta Chirurgica Scandinavia har alla medlemmar i SKF fri
prenumeration på BJS. BJS erbjuder också möjlighet att publicera abstrakten från
Kirurgveckan. De bekostar och stödjer den inbjudna föreläsaren till Kirurgveckan, BJS
Lecturer, och ordnar också pris för bästa vetenskapliga arbete, BJS Prize Session, med
möjlighet till publikation i BJS eller BJS Open. Nytt är också att BJS avsätter medel för
vårdprogramsarbete. Medlen söks i konkurrens och totalt kan 50 000 Euro utbetalas under
fem års tid.
En ny satsning från BJS under 2021 är BJS Academy. Den nystartade webplatsen,
https://www.bjsacademy.com, skall erbjuda kirurger runtom i världen aktuella, högkvalitativa
uppdateringar inom många kirurgiska ämnen.

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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