Svensk Kirurgisk Förening
Verksamhetsberättelse för år 2016

Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 24 augusti under
Kirurgveckan i Malmö.
Föreningen hade den 31 december 2016 1451 fullt betalande medlemmar, 316 pensionärsmedlemmar, 21 utlandsboende medlemmar och 22 hedersmedlemmar. Under verksamhetsåret
invaldes 72 nya medlemmar.
Styrelsen har under året haft ett internat, fyra sittande möten och åtta 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 april.
Kort sammanfattat så diskuterades den nya ST-utbildningen i kirurgi och nivåstrukturering
med inbjudna gäster, bland andra Måns Rosén, Gunilla Gunnarsson och Stefan Rydén.
Styrelsen har också haft ett dialogmöte med samtliga delföreningar dit ordförande, sekreterare, kassör och utbildningsansvariga varit kallade. Mötet hölls i april på Faculty Club, Karolinska Universitetssjukhuset. Där diskuterades bl a ST-utbildning, KUB-kursverksamheten,
ekonomi samt nivåstrukturering – en kort presentation från varje delförening (aktuellt läge för
diagnosgrupperna, planerade och förväntade förändringar och arbete samt konsekvenser på
kort och lång sikt.

Ekonomisk redovisning
Händelser under räkenskapsåret
Under året har Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB, för föreningens samtliga
momspliktiga verksamheter, varit aktivt. AB´t är helägt av föreningen och dess ekonomiska
resultat skall således fullt ut beaktas när föreningens totala ekonomiska utfall för verksamhetsåret bedöms.
Aktiviteten i AB´t har inneburit att moderföreningens omsättning krympt i motsvarande grad
som AB´t har expanderat. Detta innebär sålunda att betydande intäkter såväl som kostnader
flyttats från förening till AB´t vilket illustreras nedan i de ekonomiska rapporterna.
Under året har även ATLS´ verksamhet införlivats fullt ut i Föreningens regi.
Som en konsekvens av bildandet av AB´t och med de krav på principer för redovisning av
detta som ställts har avsevärda förändringar genomförts under 2016. Bland annat har nya principer för den ekonomiska redovisningen avseende principer för periodiseringar av intäkter och
kostnader. införts vilket har inneburit att det ekonomiska utfallet per räkenskapsårets utgång
för första gången återspeglar den faktiska ekonomiska aktiviteten i Föreningen.

Vidare har ett nytt system för den löpande redovisningen införts under 2016 för att förenkla
den löpande bokföringen och samtidigt säkerställa kvaliteten i densamma.
Tillgångar i form av aktieposter har redovisats till bokförda värden.
Som tidigare har aktivitetsgraden i föreningen varit hög. Kirurgveckan i Malmö bjöd på,
förutom högklassiga arrangemang, även på ett gott ekonomiskt resultat.

RESULTATRAPPORT
SVENSK KIRURGISK FÖRENING
Intäkter
Intäkterna för räkenskapsåret 2016 (2015) uppgick till 3 846 920(4 928 581) kr. Skillnaden
jämfört med 2015 beror framför allt på att betydande intäkter återfinns i föreningens AB.
Kostnader
Kostnaderna för räkenskapsåret 2016 (2015) uppgick till 4 053 574 (5 549 236) kr.
Resultat
År 2016 (2015) års resultat, inklusive resultatet från finansiella poster uppgick därmed till
-206 927 (-620 655).
Eftersom redovisningsprinciperna ändrats fr.o.m. 2016 kommer de tidigare betydande svängningarna i resultatet beroende på en problematik med rätt periodisering av såväl intäkter som
utgifter att försvinna.

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB
Intäkter
Intäkterna för räkenskapsåret 2016 (2015) uppgick till 5 616 023 (5 744 545).
Kostnader
Kostnaderna för räkenskapsåret 2016 (2015) uppgick till 5 457 238 (5 564 098).
Resultat
Resultatet för räkenskapsåret 2016 (2015) inklusive resultat från finansiella poster och skatt
uppgick till 119 962 (140 774).

BALANSRAPPORT
SVENSK KIRURGISK FÖRENING
Tillgångar, skulder och kapital
Summa tillgångar var per 31/12, 2016 (2015) Summa 6 652 717(8 377 092) kr, långfristiga
skulder 0 (1 983 589) kr, kortfristiga skulder 1 915 236(2 449 096) kr och Summa eget kapital
4 737 481(3 944 407) kr.

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB
Tillgångar, skulder och kapital
Summa tillgångar var per 31/12, 2016 (2015) Summa 3 495 771(1 743 390) kr, kortfristiga
skulder 3 135 035(1 502 616) kr. Summa eget kapital 360 736(240 774) kr.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet år 2016 uppvisar för Föreningen ett mindre underskott -206 927
(-620 443), som föreslås balanseras i ny räkning. Svensk Kirurgisk Förenings kapital ökar
från 3 944 407 kr till 4 737 481kr. Resultatet för Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter
AB uppgick till 119 962(140 774) vilket föreslås balanseras i ny räkning.
Det sammanlagda resultatet för Förening och AB uppgick således till -86 965 (-479 669)

Utbildningskommittén
Peter Elbe, Stockholm
Per Hellman, Uppsala
Björn Frisk, Skövde
Linda Lundgren, Jönköping
Ann-Cathrin Moberg Hägvall, Malmö/Lund
Oskar Hemmingsson, Umeå

Ordförande
Professorsrepresentant
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Sekreterare och yngre representant

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 som har vilat på ansvarig för bakjoursskolan. Linda Lundgren har varit ansvarig för ATLS samt studierektorsnätverket.
Ann-Cathrin Moberg Hägvall har varit ansvarig för bakjoursskolan. Oskar Hemmingsson har
varit sekreterare och yngre representant och tillika IT-ansvarig och ansvarig för hemsidan.
Utbildningskommittén har under 2016 haft två sittande möten varav ett internat. Kommittén
har också haft fem telefonmöten. Utöver det har det tillkommit möten enligt nedan.
Utbildningskommitténs arbete har under verksamhetsåret bestått i:
Årets utbildningsinsats
Priset för årets utbildningsinsats 2016 tilldelades KUB-fakulteten för kursen ”akut kirurgi”
med motiveringen ”för att på kort tid byggt upp en för kirurgutbildningen central kurs.
Arbetet har i gott samarbete förts över specialitetsgränserna och har rönt stor uppskattning
bland deltagarna.”
Nationella ST-kurser
Björn Frisk har under 2015 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 KUB-kansliet. Under 2016 har Birgitta, liksom 2015, 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 2016 genomfördes 39 kurser med sammanlagt ca 755 deltagare.
Kurserna fördelades enligt följande: 6 BKT-kurser, 3 kärlkurser, 4 bråckkurser, 4 endokrinkurser, 4 ÖAK-kurser, 1 bröstkurs, 4 kolorektalkurser, 3 kurser i akutkirurgi samt 2 kurser i
basal endoskopi.

Bakjoursskolan
Ann-Cathrin Moberg har under 2016 varit nationell studierektor för bakjoursskolan.
Sju bakjourskurser har genomförts. Två kurser i funktionellt ledarskap, tre 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.
Två kurser i DSTC har genomförts utanför kurskansliets organisation.
Under Kirurgveckan i Örebro ackrediterades elva nya bakjourer. Diplom delades ut under
årsmötet.
”Bakjoursfallet” har publicerats i tidningen Svensk Kirurgi.
SPUR
SPUR-inspektioner genomfördes under 2016 i Norrköping, Hudiksvall och Gävle.
Peter Elbe anordnade en SPUR-inspektörsutbildning under Kirurgveckan i Malmö. Han medverkade i ytterligare en SPUR-inspektörsutbildning under mötet Framtidens Specialistläkare i
Malmö.
Peter Elbe var ordförande för SPUREX fram till november 2016 då han valde att inte förlänga
sitt mandat. SPUREX har under 2016 bland annat gjort harmoniserat SPUR inspektörsutbildningen så att den ser mer eller mindre lika dan ut för alla specialiteter utom för primärvården
som lite andra förutsättningar. Ett arvodessystem för SPUR-samordnare lanserades. SPUREX
hade under 2016 två sittande möten.
KIRUB
Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB genom Oskar Hemmingsson.
KIRUB-dagarna anordnades 2016 i Växjö. Utbildningskommittén representerades här av
Oskar Hemmingsson. ST-läkare fick då bland annat ge sin syn på utbildningen i ett workshopformat.
Studierektorsnätverk
Linda Lundgren har under året varit engagerad som ansvarig för SKF studierektorsnätverk.
Kommunikation har skett löpande med Sveriges studierektorer, dels under möte på kirurgveckan dels vid ett möte i april på Faculty Club på Karolinska Universitetssjukhuset där vi
diskuterat mer allmänna SR-frågor. Dessutom har nyhetsbrev skickats ut via e-mail.
Kirurgveckan
Vid utbildningskommitténs symposium föreläste professor Teodor Grantcharov från University of Toronto om ”Surgical Training, Assessment and Quality Improvement – we can and
should do better”
ATLS
Linda Lundgren har varit ordförande i styrgruppen för ATLS i Sverige. Möten har hållits med
ATLS kansli och dess styrgrupp. Arbetet med att formellt flytta ATLS-organisationen från
Practicum i Lund till Svensk Kirurgisk Förening slutfördes.
Under 2016 var det sammanlagda deltagarantalet för studentkurserna 535 st. Av dessa var 298
ST-läkare, 156 AT-läkare, 9 andra underläkare, 11 specialistläkare och 7 överläkare. Fördelat
på specialitet så var 67 kirurger, 66 akutläkare, 63 anestesiläkare och 49 ortopeder.

Deltagarna har fördelats på 30 kurser. Utöver det har det hållits 4-5 så kallade Refresherkurser.
År 2016 utbildades 15 nya instruktörer.
Övriga aktiviteter
Peter Elbe deltog som svensk representant på UEMS Section of Surgery-mötena i Belfast i
maj och Lissabon i september där utbildningsfrågor var centrala ämnen. Malin Sund har varit
drivande i arbetet med att introducera den europeiska examinationen för svenska kirurger.
Sedan tidigare har ett flertal svenska kirurger tagit europeiska ackrediteringsbevis inom sin
subspecialitet.
Utbildningskommittén deltog i mötena föreningen hade med delföreningarna och verksamhetschefer, professorer och studierektorer.
Pete Elbe deltog på Läkarförbundets representantskap våren och hösten 2016.
Peter Elbe representerade föreningen på mötet Framtidens Specialistläkare i Malmö.

Programkommittén
Programkommittén avhöll under verksamhetsåret 2016 fem organiserade sammanträden tillsammans med delföreningarna. Gruppen bestod under 2016 av fem ledamöter. Vid styrelsemötet i november bestämdes att Erik Nordenström ersätts med Jessica Frisk (Norrköping):
Robert Bränström, Stockholm, ordförande
Per-Anders Larsson, Helsingborg
Erik Nordenström, Lund/Malmö
Jessica Frisk, Norrköping
Erik Wellander, Jönköping
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 2016 genomförda Kirurgveckan i Malmö-Lund. Under hösten 2016 sattes arbetet igång med att planera för Kirurgveckan i Jönköping 2017, som kommer att fortsätta på den inslagna vägen med en mer IT-baserad vecka, utan programbok och mer interaktivitet med smartphones och ”paddor”. Programkommittén håller ständig kontakt med kommande Kirurgveckoarrangörer, i avsikt att
följa utveckling om ekonomi, lokaler etc. Vid styrelsemötet i januari bestämdes att 2020-års
kirurgvecka organiseras i Luleå. Framtida arrangörer är:
• Jönköping 2017
• Helsingborg 2018
• Norrköping 2019
• Luleå 2020
Programkommittén har också eget session på Kirurgveckan, bland annat BJS-föreläsare.
Plenarsessionen ägnades åt att diskussion om forskningsfusk och etik med inbjudna föreläsare. Styrelsen gav också utrymme åt kvalitetsregistren, utbildningskommittén och kommittén
för klinisk forskning, och ordnade med Pelle Gustavsson på LIF ett patientsäkerhetssymposium med inriktning på säker traumavård. Under årsmötet valdes Lars Enochsson till ny vetenskaplig sekreterare med start 1 januari 2017.

Under 2016 avslutades även en upphandlingsprocess om förlängning av kontrakt med kongressbyrå och hantering av industriutställningen. Ett treårsavtal tecknades med Akademikonferens AB och Traveko AB. Avtalet stäcker sig från 2018-2020.

Svensk Kirurgi
Redaktionskommittén har under 2016 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 Forskningens år har fortsatts och del 7–12 i kolumnen om klinisk forskning har
presenterats.
Ytterligare justeringar i tidningens layout till ett modernare snitt har genomförts under året.
Ett nytt twitterkonto, @SKFredaktion, har skapats och meddelar om nya nummer och enskilda artiklar.
Annonsintäkterna blev 1.045.000 kr.

Hemsidan/IT
Oskar Hemmingsson, IT-ansvarig Umeå
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. Oskar Hemmingsson 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 av både kirurger, politiker och
media. Föreningen har också fått en Facebook-sida för att nå ut med information via ännu en
plattform.

Kommittén för kirurgisk forskning
Under 2016 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
Ewa Lundgren, adjungerad, Östersund
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 2016 ansvarade kommittén för två välbesökta symposier: Utrymme för
forskning i den kliniska vardagen och Fusk – ett hot mot kirurgisk forskning?
Deltagare i symposiet Utrymme för forskning i den kliniska vardagen var prof Mikael
Wiberg, FoUU direktör Västerbottens Läns Landsting, prof Göran Larsson, FoUU chef
Region Jämtland Härjedalen, docent Kevin Mani, Uppsala Universitet, verksamhetschef
Johanna Albert, Danderyds Sjukhus AB och studierektor Hans-Ivar Pålsson, Visby Lasarett.
Symposiet om oredlighet i forskning inleddes med en Acta-föreläsning av docent Tone
Ikdahl, biträdande sjukhusdirektör på Aakershus Universitetssykehus i Norge varefter moderatorerna prof Malin Sund och prof Ulf Gunnarsson lyfte ett flertal frågeställningar kring
oredlighet för kommentarer från panelen. Medverkande var docent Tone Ikdahl (Acta föreläsare), prof Anders Ekbom, Stockholm, prof Bo Risberg, Göteborg, prof Niels Lynöe,
Stockholm, docent Karl-Henrik Grinnemo och docent Oscar Simonsson, båda Stockholm.
En viktig uppgift för kommittén har fortsatt varit implementering av ST-utbildningens delmål
medicinsk vetenskap. Under 2016 gavs ingen kurs pga vikande efterfrågan. Hösten 2016 utvärderades det fortsatta behovet i samråd med Styrelsen och det beslutades att utlysa en kurs
med start våren 2017 enligt samma koncept som tidigare. Målsättningen med kursen är att ge
en introduktion till vetenskapligt arbete och hjälp med att skriva projektplan för ST-arbetet.
Åren 2015–2016 har av SKF utsetts till Forskningens år och Kommittén för Kirurgisk Forskning har arbetat intensivt utifrån ett konceptprogram som beslutades i samverkan med styrelsen hösten 2014. Detta har inneburit ett flertal aktiviteter bl.a. i form av publikationer och debatt i Svensk Kirurgi, uppmärksammande av de bästa ST-arbetena, kirurgiska avhandling och
Föreningens olika priser. Viden en slutsummering konstaterades att en mycket god måluppfyllelse uppnåtts.
Kommittén har också medverkat vid mötet mellan professorer, verksamhetschefer och studierektorer.

Utdelade stipendier
SKF:s stora forskarstipendium: Martin Almqvist, Universitetssjukhuset i Lund
(200 000 kr).
Bengt Ihre-stipendium: Martin Rutegård, Umeå Universitet, Umeå, (100 000 kr).
Pris för bästa ST-arbete: Veronica Hedberg, Gävle och Carl Johan Grahnat, Jönköping
(5000 kr vardera).
Pris för bästa avhandling: Jenny Löfgren från Östersund (Umeå Universitet), för avhandlingen: ”Groin hernias and unmet need for surgery in Uganda. Epidemiology, mosquito nets
and cost-effectiveness”.

Remisser
Svensk Kirurgisk Förening har under verksamhetsåret erhållit cirka 40 remisser från i första
hand Svenska Läkaresällskapet. Av de remisser som besvarats, cirka häften, finns remissvaren
tillgängliga på kansliet och på hemsidan.
Utöver sedvanlig remisshantering har föreningen lagt extra kapacitet på remissen ”Högspecialiserad vård – träning ger färdighet”, Måns Roséns utredning SOU 2015:98.

Internationellt
Under 2016 har arbetet som internationell sekreterare omfattat uppdrag inom UEMS samt
Nordisk Kirurgisk Förening (NKS). UEMS-möten under året hölls under våren 2016 i Belfast
i anslutning till Association of Surgeons of Great Britain and Irelands (ASGBI) möte. Sverige
representerades av internationella sekreteraren och utbildningssekreteraren. SKFs internationella sekreterare Malin Sund valdes vid detta möte till sekreterare i styrelsen för Section of
Surgery i UEMS. Höstmötet 2016 hölls i Lissabon och då representerades Sverige av utbildningssekreteraren.
Arbetet för att provköra General Surgery ESBQ examinationen för nyblivna specialister i
kirurgi har försenats på grund av införandet av elektroniska examinationsplattformar och
verktyg centralt i organisationen. Vi har avvaktat med det svenska deltagandet tills allt är på
sin plats. År 2016 avlades sammanlagt fem ESBQ ackrediteringar av svenska kirurger:
SFKRK tre stycken och bröstkirurgi två stycken. Styrelsen uppmuntrar delföreningarna att
fortsätta att stimulera sina medlemmar till att avlägga dessa examinationer.
Inom NKF arbetas vidare med planering av korta utbyten/audits mellan enheter inom Norden
som en del av att skapa fler nordiska nätverk. Dessutom deltar NKF och medlemsländerna i
arbetet med tidskriften Scandinavian Journal of Surgery.

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 samt för alla
delföreningar och för Svensk Barnkirurgisk Förening.
Kanslisten har under verksamhetsåret bistått styrelsen och kommittéer/arbetsgrupper med
administrativt stöd.

Styrelsen

Augusti 2017

