Svensk Kirurgisk Förening
Verksamhetsberättelse för år 2017

Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 24 augusti under
Kirurgveckan i Jönköping.
Föreningen hade den 31 december 2017 1448 fullt betalande medlemmar, 323
pensionärsmedlemmar, 21 utlandsboende medlemmar och 27 hedersmedlemmar. Under
verksamhetsåret invaldes 82 nya medlemmar.
Styrelsen har under året haft ett internat, fyra sittande möten och sex telefonmöten.
Protokollen finns tillgängliga på kansliet och hos sekreterarna.
Styrelsen har arrangerat ett dialogmöte där samtliga kirurgiska verksamhetschefer, professorer
och studierektorer varit inbjudna till Faculty Club på Karolinska Universitetssjukhuset i mars.
Några ämnen som diskuterades var
• Vart är länskirurgin på väg?
• Är Sverige rustat för katastrofer?
• Vem ska styra svensk kirurgi?
Styrelsen har också haft ett dialogmöte med samtliga delföreningar dit ordförande,
sekreterare, kassör och utbildningsansvariga varit kallade. Mötet hölls i mars på Faculty Club,
Karolinska Universitetssjukhuset. Där diskuterades bl a klinisk kirurgisk forskning vid
länssjukhus.

Ekonomisk redovisning
Händelser under räkenskapsåret
Under året har Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB varit aktivt. 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 KUBoch BKT-kurser, bakjoursskola, övriga kurser och ATLS. Aktiebolaget driver sedan 2017 den
gemensamma hemsidan för Svensk Kirurgisk Förening och har under 2017 tagit över ansvaret
för finansiering av Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris. Aktiebolaget ansvarar också
för Kirurgveckan och Kirurgveckan i Jönköping bjöd på, förutom högklassiga arrangemang,
även på ett gott ekonomiskt resultat.
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. I samband med att Svensk Kirurgisk Förening tog över drift av ATLSutbildningen i Sverige 2013 överfördes ett driftskapital med från Landstinget Östergötland.
Under 2016 överfördes ATLS-verksamheten till aktiebolaget. Detta driftskapital om

1 034 364 kronor har under 2017 tagits upp som intäkt i bokföringen. Bolagsstämma
genomfördes 2018-06-04. På grund av de kostnader som bokförts på föreningen under
tidigare år för ATLS drift beslutade bolagsstämman överföra en del av årets resultat som
utdelning till föreningen.
Aktiviteten i aktiebolaget har inneburit att moderföreningens omsättning krympt i
motsvarande grad som aktiebolaget har expanderat. Detta innebär sålunda att betydande
intäkter såväl som kostnader flyttats från förening till aktiebolaget vilket illustreras nedan i de
ekonomiska rapporterna. Den huvudsakliga ekonomisk aktiviteten i föreningen är nu
produktion och distribution av tidskrifterna Svensk Kirurgi och BJS förutom sedvanlig
föreningsverksamhet och medlemsservice. Skattekostnaden för annonsintäkter om 105 290
bokfördes inte under 2016, detta har under året justerats mot eget kapital, Tillgångar i form av
aktieposter har redovisats till bokförda värden.

RESULTATRAPPORT
SVENSK KIRURGISK FÖRENING
Intäkter
Intäkterna för räkenskapsåret 2017 (2016) uppgick till 3 826 172 (3 846 920) kr. De
huvudsakliga intäkterna är medlemsavgifter, bidrag och annonser i Svensk Kirurgi.
Kostnader
Kostnaderna för räkenskapsåret 2017 (2016) uppgick till 3 664 151 (4 053 574) kr.
Resultat
År 2017 (2016) års resultat, inklusive resultatet från finansiella poster men före skatt uppgick
därmed till 162 021 (-206 927) kronor. Skatt på årets resultat är 147 253 kronor och resultat
efter skatt 14 757 kronor.

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB
Intäkter
Intäkterna för räkenskapsåret 2017 (2016) uppgick till 14 587 105 (5 616 023) kronor.
Kostnader
Kostnaderna för räkenskapsåret 2017 (2016) uppgick till 12 031 849 (5 457 238) kronor.
Resultat
Resultatet för räkenskapsåret 2017 (2016) inklusive resultat från finansiella poster uppgick till
2 802 853 (155 296) kronor. Från årets resultat avsätts 700 000 kronor till periodiseringsfond
och skatt på årets resultat uppgår till 465 977 kronor.

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

2017
6 191 274
1 544 327
4 646 947

2016
6 652 717
1 915 236
4 737 481

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

2017
5 257 827
4 569 534
9 827 361

2016
2 980 026
515 745
3 495 771

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

100 000
1 897 612
700 000
7 129 749
9 827 361

100 000
260 736
3 135 035
3 495 771

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet år 2017 innebär för Föreningen ett mindre överskott 14 757
(-206 927), som föreslås balanseras i ny räkning. Svensk Kirurgisk Förenings kapital minskar
från 4 737 481 kronor till 4 646 947 kronor. Resultatet för Svensk Kirurgisk Förenings
Verksamheter AB uppgick till 1 897 612 (119 962) kronor. Bolagsstämman har beslutat att
disponera detta som utdelning till ägaren Svensk Kirurgisk Förening om 500 000 kronor och
överföra 1 397 612 kronor i ny räkning.

Utbildningskommittén
Peter Elbe, Stockholm
Per Hellman, Uppsala
Layla Mirzaei, Helsingborg
Björn Frisk, Skövde
Linda Lundgren, Jönköping
Johan Ungerstedt, Stockholm

Ordförande
Professorsrepresentant
Sekreterare och yngre representant
Ledamot och KUB ansvarigt
Ledamot
Ledamot

Utbildningskommittén fortsatte med principen att fördelat ansvarområdena enligt följande:
Peter Elbe har varit ordförande och ansvarig för SPUR. Björn Frisk har varit ansvarig för
föreningens kursverksamhet utom bakjourskurserna. Linda Lundgren har varit ansvarig för
ATLS. Johan Ungerstedt har varit ansvarig för studierektorsnätverket. Layla Mirzaei har varit
sekreterare och yngre representant och tillika IT-ansvarig och ansvarig för hemsidan. Posten
som bakjouransvarig har under 2017 varit vakant och dess arbetsuppgifter har därför
utbildningskommittén delat på.
Utbildningskommittén har under 2017 haft två sittande möten varav ett internat. Kommittén
har också haft fyra telefonmöten. Utöver det har det tillkommit möten enligt nedan.
Utbildningskommitténs arbete har under verksamhetsåret bestått i:
Årets utbildningsinsats
Priset för årets utbildningsinsats 2017 tilldelades KUB Jessica Frisk med motiveringen:
”Jessica Frisk, verksamhetschef på Vrinnevisjukhuset, får utbildningspriset för att hon som
verksamhetschef i praktiken har introducerat det utbildningsprogram som hon tidigare varit
med att arbeta fram inom ramen för Svensk Kirurgisk Förening och KIRUB. Ett föredöme för
andra verksamhetschefer!”
Nationella ST-kurser
Björn Frisk har under 2017 varit fortsatt ansvarig för KUB-kurserna. Vi har fortsatt att
utveckla den centrala administrationen samtidigt som arbetsuppgifterna har ökat. Birgitta

Haglund i Uppsala har ansvarat för KUB-kansliet. Under 2017 har Birgitta, liksom 2016, lagt
80 % av sin arbetstid för Svensk Kirurgisk Förening och 20 % för Akademiska Sjukhuset
Uppsala. Såsom tidigare har Birgitta sin grundanställning på Uppsala Universitet som
fakturerar SKF månatligen inklusive ett litet administrativt påslag.
År 2017 genomfördes 31 kurser med sammanlagt ca 644 deltagare. Detta är en liten
minskning jämfört med 2016.
Kurserna fördelades enligt följande: 4 BKT, 3 kärlkurser, 5 bråckkurser, 4 endokrinkurser,
2 ÖAK-kurser, 2 bröstkurser, 4 kolorektalkurser, 5 kurser i akutkirurgi samt 2 kurser i basal
endoskopi.
Bakjoursskolan
Fyra bakjourskurser har genomförts. Två i kärl/trauma en i övre abdominell kirurgi och en i
kolorektal kirurgi. Kursansökningar har till största delen skötts via föreningens kurskansli i
Uppsala där Birgitta Haglund är den som sköter kansliet.
Under Kirurgveckan i Jönköping ackrediterades 11 nya bakjourer. Diplom delades ut under
årsmötet.
”Bakjoursfallet” har publicerats i tidningen Svensk Kirurgi.
SPUR
SPUR-inspektion genomfördes under 2017 i Karlskoga, Lindesberg och Örebro.
KIRUB
Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB genom Layla Mirzaei.
KIRUB-dagarna anordnades 2017 i Norrköping. Utbildningskommittén representerades här
av både Peter Elbe på telefonlänk samt Layla Mirzaei. ST-läkarna fick i samband med
utbildningskommitténs programpunkt på KIRUB-dagarna svara på en del mentometerfrågor
om deras ST-utbildning.
Layla Mirzaei har deltagit i KIRUB-styrelsen två internat.
Studierektorsnätverk
Johan Ungerstedt tog över ansvaret som studierektorsansvarig under 2017. Utöver kontakt
med Sveriges studierektorer via studierektorsnätverket initierades arbetet med nya
bedömningsmallar för operativ träning. En arbetsgrupp bestående av fyra specialister (två
allmänkirurger inom akutkirurgi, en kolorektalkirurg och en kärlkirurg, varav tre är
studierektorer och en yngre representant från KIRUB) tillsattes och den amerikanska OPRSmallen bedömdes vara mest lämplig efter genomgång av flera existerande internationella
bedömningsmallar. Tillstånd från ”the American Board of Surgery” erhölls för att översätta
och använda OPRS-mallarna i Sverige. Gruppen har sedan haft flertalet Skype-möten och
internatdagar där varje mall har översatts och anpassats för svenska förhållanden, samt att
gruppen har arbetat fram nya mallar för tex. gastroskopi och öppen appendektomi.
Vidare påbörjades under 2017 översynen av Svensk Kirurgisk Förenings utbildningsbok och
ett nytt kapitel om ”utbildning och fortlöpande bedömning av kompetens” har lagts till, där
bland annat de nya bedömningsmallarna rekommenderas. De nya bedömningsmallarna
presenterades även på ett av Svenskt Kirurgiskt Råds möte den 13 november. Vidare bjöds en
av de mest framträdande forskarna inom fältet operativ bedömning, ass prof Brian George, in
till Stockholm den 14 december för en föreläsning i ämnet samt presentation av en elektronisk
bedömningsmall via en app, SIMPL för diskussion om det är något som är lämpligt att
använda i Sverige för en bättre utbildning och återkoppling efter operativ träning.

Kirurgveckan
På utbildningskommitténs symposium presenterade professor Wojciech Pawlina, från Mayo
Clinic erfarenheterna av kirurgisk träning på donerade kroppar. Symposiet anordnades i
samarbete med Svenskt Kirurgiskt Råd. Magnus Kjellman var moderator.
ATLS
Linda Lundgren har under året varit ordförande i styrgruppen för ATLS Sverige®.
Styrgruppen utgörs av utsedda representanter för aktuella specialistföreningar (SKF, SOF,
SFAI, SVESAM och glesbygdsmedicin) samt nationella kansliet för ATLS.
Under 2017 genomgick nationella kansliet för ATLS Sverige® stora förändringar. I slutet av
mars månad 2017 delgavs styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening en skriftlig uppsägning
från både Tore Vikström, då nationell kursledare och Maria Lampi, då nationell koordinator.
Kort därefter meddelade även ATLS Educator om uppsägning av sitt uppdrag.
Årsmöte för styrgruppen hölls under maj månad och då tackades även Maria och Tore av för
sin genomförda tjänst för ATLS Sverige®.
Styrgruppen fick i uppdrag av styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening att rekrytera ny
nationell kursledare och koordinator. Tjänsterna annonserades ut och därefter hölls intervjuer
med samtliga sökanden. Under juni månad kunde sedan en ny nationell kursledare, Martin
Sundelöf och en ny nationell koordinator, Sofi Sarin, utses. Maria Lampi fanns kvar som stöd
i verksamheten fram till och med september månad.
I början av hösten 2017 togs beslut om att de kommande instruktörskurserna i september och
december skulle strykas på grund av att ATLS Educator saknades i verksamheten, samt att
både nationell kursledare och koordinator var nytillsatta. Istället fokuserades arbetet på att få
en överblick över verksamheten och ekonomin samt att börja planera för nya instruktörskurser
under kommande år och förbereda för införandet av 10:e upplagan. Arbetet för att rekrytera
en ny ATLS Educator tog också form. Framtagande av en ny websida har också varit i fokus.
ATLS fakulteter finns spridda på 14 orter och det sammanlagda deltagarantalet för 2017 var
544 studenter, vilket är en viss ökning sedan föregående år. Av dessa var 243 ST-läkare, 167
AT-läkare, 20 specialister och 5 överläkare samt utöver detta 109 av okänd tillhörighet.
Fördelat på specialitet var 53 kirurger, 51 anestesiologer, 49 ortopeder, 52 akutläkare, 11
urologer, 27 övrigt (bl a glesbygdsmedicin, allmänmedicin). Under våren 2017 genomfördes
två instruktörskurser.
Under september månad deltog Martin Sundelöf vid det årliga mötet med ATLS Europa®.
Under sommaren och hösten 2017 har regelbundna telefonmöten och ett fysiskt möte ägt rum
mellan styrgruppens ordförande och den nytillträdda nationella kursledaren och koordinatorn.
Övriga aktiviteter
Peter Elbe deltog som svensk representant på UEMS Section of Surgery-mötena i
Köpenhamn i maj och Bryssel i oktober där utbildningsfrågor var centrala ämnen.
Utbildningskommittén deltog i mötena föreningen hade med delföreningarna och
Verksamhetschefer, professorer och studierektorer.
Peter Elbe och Johan Ungerstedt deltog på Svenskt Kirurgiskt Råds möte i november 2017.
Peter Elbe deltog på Läkarförbundets representantskap våren och hösten 2017.

Programkommittén
Programkommittén avhöll under verksamhetsåret 2017 tre fysiska möten samt ett telefonmöte
tillsammans med delföreningarna. Programkommittén bestod under 2017 av fem ledamöter.
Vid styrelsemötet i november bestämdes att Erik Wellander ersätts med Pia Näsvall (Luleå).
Lars Enochsson, Stockholm, ordförande
Jessica Frisk, Norrköping
Pia Näsvall, Luleå
Abbas Chabok, Västerås
Programkommittén har ett övergripande ansvar för schemaplanering och struktur av Kirurgveckan. Detta arbete bedrivs tillsammans med samtliga kontrakterade Kirurgveckoarrangörer
och utformningen av veckan sker i nära samverkan med dessa.
Under året gick mycket arbete åt till att planera och ha ett övergripande ansvar för den i
augusti 2017 genomförda Kirurgveckan i Jönköping. En uppföljande enkät med hjälp av
Survey Monkey gjordes för att utvärdera Kirurgveckan i Jönköping. Resultatet av denna har
redovisats vid ovanstående möten samt även vid vårmötet med Faculty Club. Under hösten
2017 initierades arbetet med att planera för Kirurgveckan i Helsingborg 2018, som fortsätter
på den inslagna vägen med att i webb-applikationen successivt bygga upp programmet och att
förändringarna i programmet omedelbart syns på hemsidan. Vi fortsätter ytterligare ett år med
en tryckt folder som deltagarna kan ha i fickan men riktningen går helt klart mot att i högre
grad använda den interaktivitet som erbjuds via app-lösningen.
Programkommittén håller ständig kontakt med kommande Kirurgveckoarrangörer, i avsikt att
följa utveckling om ekonomi, lokaler etc. Programkommittén fick två ansökningar angående
att arrangera kommande kirurgveckorna 2021 och 2022. Bägge dessa ansökningar bedömdes
som väl genomtänkta och bra presenterade och programkommittén enades om att föreslå att
kirurgveckan 2021 skall hållas i Göteborg och att kirurgveckan 2022 skall hållas i Västerås.
Detta förslag antogs av styrelsen.
Framtida arrangörer är:
• Helsingborg 2018
• Norrköping 2019
• Luleå 2020
• Göteborg 2021
• Västerås 2022
Akademikonferens AB och Traveko AB har ett avtal vad gäller att arrangera Kirurgveckan
som sträcker sig fram till och med 2020.

Svensk Kirurgi
Redaktionskommittén har under 2017 bestått av
Jakob Hedberg, redaktör
Christina Jansson
Disa Kalman
Kevin Mani
Mattias Block
Anna Leifler
Charlotte Wenzelberg
Barbara Dürr, red sekr

Uppsala
Östersund
Linköping
Uppsala
Göteborg
Stockholm
Malmö
Stockholm

Redaktionskommittén har sammanträtt vid tre tillfällen.
Tidskriften Svensk Kirurgi utkom med sex nummer under året. Innehållet har berört samtliga
subspecialiteters områden genom medicinska översiktsartiklar, avhandlingsreferat,
debattartiklar, referat från kirurgveckan och andra kongresser, föreningsangelägenheter,
utbildningsfrågor samt resereportage.
Satsningen på Länskirurgins år har bland annat resulterat i kolumner på temat från
verksamhetsföreträdare på olika länssjukhus i landet. Debatten om centralisering av kirurgi i
tidningen har bidragit till SVTs intresse att göra Dokument Inifrån på detta tema.
Annonsintäkterna blev 951.000 kr.

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. En större uppdateratering har även gjorts avseende hemsidans plattform
från Joomla till Wordpress samt flytt av den befintliga webbplatsen. Dessutom har en
uppdatering skett avseende artikelarkivet av tidningen Svensk Kirurgi i PDF-format på
hemsidan till riktiga artiklar i webbformat för att öka användarvänligheten.
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 Facebook-sida som används för att nå ut med
information via ytterligare en plattform har fått fler följare under året som gått. SKF har under
året även startat ett Instagramkonto där man som följare får ta del av vardagen på olika
kirurgkliniker i landet.

Kommittén för kirurgisk forskning
Under 2017 har kommittén bestått av följande medlemmar:
Ulf Gunnarsson, ordförande Umeå
Henrik Thorlacius, ledamot Malmö
Tomas Lorant, ledamot Uppsala
Marie-Lois Ivarsson, ledamot Varberg
Anders Thorell, ledamot, Stockholm
Malin Sund, ledamot, Umeå
Sara Regnér, styrelserepresentant Malmö
Samt följande medlemmar från delföreningarna:
Karin Adamo, KIRUB, Stefan Acosta, kärl, Anna-Karin Falck, bröst, Carl Montan, trauma,
Gabriel Sandblom, SIKT, Ellen Andersson, SFÖAK, Pär Myrelid, kolorektal och Inga Lena
Nilsson, endokrin.
Kommittén har haft tre möten under året, ett under Kirurgveckan och två på Svenska
Läkaresällskapet. Dessutom hölls fem telefonmöten.
På Kirurgveckan 2017 ansvarade kommittén för ett symposium: Forskning i länssjukvården?

Deltagare i symposiet var Karin Jones, FoUU chef Norrbotten, prof Anders Wanhainen,
Uppsala, prof Roland Andersson, Jönköping, doc Ewa Lundgren, Östersund, Med Dr Pia
Näsvall, Sunderbyn och doktorand Lotta Wadsten, Sundsvall. Moderator var Ulf Gunnarsson.
En viktig uppgift för kommittén har fortsatt varit implementering av ST-utbildningens delmål
medicinsk vetenskap. Under 2017 gavs ingen kurs pga vikande efterfrågan. Styrelsen har
därefter beslutat att värdera alternativa möjligheter att driva kursen vidare – till exempel i
samverkan med annan specialitetsförening. Målsättningen med kursen är att ge en
introduktion till vetenskapligt arbete och hjälp med att skriva projektplan för ST-arbetet.
Kommittén gav den 30/3 på Svenska Läkaresällskapet en välbesökt FoUU kurs för
verksamhetschefer i kirurgi som ett sista led i satsningen ”Forskningens År”.
Kommittén har också medverkat vid mötet mellan professorer, verksamhetschefer och studierektorer.
Utdelade stipendier
SKF:s stora forskarstipendium: Eva Angenete, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
(200 000 kr).
Bengt Ihre-stipendium: Jacob Hedberg, Uppsala (100 000 kr).
Pris för bästa ST-arbete: Ebba Kihlstedt, Norrköping och Madeleine Granlind, Eskilstuna
(5000 kr vardera).
Pris för bästa avhandling: Erik Stenberg, Örebro, för avhandlingen: ”Preventing complications in bariatric surgery”.

Remisser
Svensk Kirurgisk Förening har under verksamhetsåret erhållit cirka 20 remisser från i första
hand Svenska Läkaresällskapet. Av de remisser som besvarats, finns remissvaren
tillgängliga på kansliet och på hemsidan.

Internationellt
Under 2017 har arbetet som internationell sekreterare omfattat uppdrag inom UEMS samt
Nordisk Kirurgisk Förening (NKS). SKFs internationella sekreterare Malin Sund är
sekreterare för Section of Surgery inom UEMS och har ett specifikt uppdrag inom denna att
utreda arbetsförhållanden för kvinnliga kirurger inom UEMS området. Detta har genomförts
delvis under år 2017 och ska slutföras under år 2018. UEMS vårmöte 2017 hölls i
Köpenhamn och höstmötet i Bryssel. SKF representeras vid dessa av utbildningssekreterare
och internationella sekreteraren.
I samarbete med UEMS och Kirub ska SKF pröva General Surgery ESBQ som examinationen
för nyblivna specialister i kirurgi. Detta kommer att ske under år 2018 och under år 2017
förbereddes denna pilot. År 2017 avlades sammanlagt fem ESBQ ackrediteringar av svenska
kirurger: SFKRK två stycken, SFÖAK (HPB) en styck och SFFB två̊ stycken. Styrelsen
uppmuntrar delföreningarna att fortsätta att stimulera sina medlemmar till att avlägga dessa
examinationer.
Arbetet för utbyten/audits mellan enheter inom Norden fortsätter och SKF deltar aktivt i
arbetet med NKFs tidskrift Scandinavian Journal of Surgery i form av två redaktörer. Man har
enats om att inom NKF bereda ärenden som är viktiga för de nordiska länderna och sedan
kunna driva dessa gemensamt inom UEMS.
År 2017 BJS föreläsare var professor Debra A. Darosa från Northwestern University i
Chicago USA. SKF representeras i ledningen av BJS Society av två medlemmar i den s.k.
Council samt en medlem i Executive. Under kommande år ska SKF ta ställning till huruvida
man ska fortsätta med tryckt tidning eller övergå till digital tidning enbart. Vad medlemmarna
tycker om detta kommer att utredas med enkät innan beredning av ärendet.

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 har under verksamhetsåret bistått styrelsen och kommittéer/arbetsgrupper med
administrativt stöd.
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