
Svensk Kirurgisk Förening 
 

Verksamhetsberättelse för år 2012 
 

 
 

Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 22 augusti under 

Kirurgveckan i Linköping vecka 34. 

 

Styrelsen har under året haft ett internat, fem sittande möten och fyra telefonmöten. 

Protokollen finns tillgängliga på kansliet och hos sekreterarna. 

 

Föreningen hade den 31 december 2011 1413 fullt betalande medlemmar, 299 pensionärs-

medlemmar och 27 utlandsboende medlemmar. Under verksamhetsåret invaldes 91 nya 

medlemmar. 

 
Ekonomisk redovisning 
 

RESULTATRAPPORT 

Intäkter 

Antalet medlemmar har ökat och tillsammans har intäkter från medlemsavgifter och bidrag 

ökat till 1 906 tkr (1 717 tkr). Intäkter från kurser har ökat (956 tkr), medan annonsintäkter till 

Svensk Kirurgi har minskat (-159 tkr) och även intäkterna från Kirurgveckan 2012 var lägre  

(-686 tkr) än 2011.  

De totala intäkterna uppgick 2012 till 5 165 915 kr (5 071 441 kr). 

 

Kostnader 

Kostnaden för prenumeration av BJS var oförändrat drygt 1,1 miljoner kr, kanslikostnaderna 

var 901 tkr (879) tkr, kostnaderna för Svensk Kirurgi har minskat till 494 tkr (530 tkr), 

styrelsens omkostnader uppgick till 297 tkr (256 tkr).  

De totala kostnaderna uppgick till 5 480 926 kr (4 606 457).   

 

Resultat 

Årets resultat efter finansiella poster var -90 391 kr (549 381 kr). 

 

BALANSRAPPORT 

Tillgångar 

Summa tillgångar 2012-12-31: 6 819 475 kr 2011-12-31: 7 490 868 kr 

 

Skulder 

Summa skulder 2012-12-31: 1 420 030 kr 2011-12-31: 2 001 032 kr 

 

Kapital 

Summa eget kapital 2012-12-31: 5 399 445 kr 2011-12-31: 5 489 836 kr 

 

Sammanfattning 

Svensk Kirurgisk Förenings ekonomiska ställning är god. Resultatet uppgick till -90 391 kr. 

Styrelsen föreslår att underskottet balanseras i ny räkning enligt ovanstående balansrapport. 

  



Utbildningskommittén 
Marianne Hall Angerås, Göteborg Ordförande 

Jörgen Nordenström, KI Professorsrepresentant 

Peter Elbe, Stockholm Ledamot 

Marcus Sundén, Luleå Studierektorsansvarig  

Helena Taflin, Göteborg Ledamot  

Jessica Frisk, Norrköping Sekreterare och yngre representant 

Karsten Offenbartl, Eksjö Adjungerad 

 

Utbildningskommittén har under 2012 haft två i internat samt sex telefonmöten. 

Utbildningskommitténs arbete har under verksamhetsåret bestått i: 

 

Årets utbildningsinsats 

Priset för årets utbildningsinsats 2012 tilldelades Dan Sevonius med motivering att han de 

senaste tio åren arbetat med utbildning av ST-läkare och detta med berömbar struktur och stor 

entusiasm. Mycket av Dans fritid har åtgått till detta. Resultatet ser vi nu i en strukturerad ST-

utbildning nationellt som omfattar Basal kirurgisk teknik, BKT som för närvarande bedrivs på 

sex sjukhus i Sverige och även en nationell bråckkurs som båda är grundstenar i ST- 

utbildningen. Dan har också varit en av projektledarna för träningscentrum Practicum på 

Lunds universitetssjukhus och har entusiastiskt pläderat för simulatorträningens stora 

betydelse i utbildningen. 
 

Nationella ST-kurser 
KUB-konceptet har under året blivit successivt mer inarbetat. Den 18 oktober hölls möte med 

delföreningarna för diskussion och dialog om bl.a. KUB-kurserna och regelverket kring dessa. 

Det finns numera en central administration för kurserna, första halvåret bestående av Barbara 

Dürr men andra halvåret togs administreringen av kurserna över av Birgitta Haglund som till 

årsskiftet successivt har tagit över samtliga arbetsuppgifter, inklusive de ekonomiska 

transaktionerna. Birgitta har under 2012 haft en 20 % tjänst betald av SKF för detta men 

kommer under 2013 öka denna tjänsteandel. Utbildningskommittén har också för avsikt att 

utse en speciell KUB-ansvarig för att underlätta kommunikationen för Birgitta. Åtgärder för 

att underlätta administreringen av kurserna för kursgivare, KUB-kansli och kursgivare har 

under året diskuterats och planerna på ett IT-stöd fortsätter med dialog med flera tänkbara 

leverantörer.  

Under 2012 genomfördes 15 KUB-kurser med sammanlagt 306 deltagare. Det är fortfarande 

oklart hur stort det totala kursbehovet är beroende på bristen på historiska data, samordning 

med andra kurser (t.ex. SK-kurser), mm men det kan antas att kursutbudet hittills varit alltför 

litet. Vidare har utbildningskommittén under 2012 fortsatt att ha en aktiv och kontinuerlig 

dialog med IPULS angående SK-kurserna, framför allt gällande behovet av fler kursplatser, 

organisatoriska frågor och finansieringsfrågor. Två möten har ägt rum och därtill har en 

tämligen omfattande mail kontakt. Vid årsskiftet 2012/2013 lades IPULS ned och resurserna 

flyttades till Socialstyrelsen. Fortsatta kontakter med den nya huvudmannen planeras. 

 

Bakjoursskolan 

Arbetet med bakjoursskolan fortskrider. Under 2012 gavs kurser inom områdena övre 

abdominell kirurgi (2 st), kolorektalkirurgi (2 st), trauma, kärl-trauma (1 st). Ingen kurs i 

funktionellt ledarskap gavs men är dock planerat till 2013.   

Inom kolorektalföreningen finns nu ett färdigt kursmaterial för framtida kurser. Detta 

färdigställdes under 2012. Sedan tidigare finns DSTC-konceptet inom trauma. Arbete pågår 

med att färdigställa ett kursmaterial inom SFÖAK och kärlföreningen. En etablerad 

bakjourskurs finns i kärl-trauma som ges i Stockholm. Samtliga inblandade delföreningar har 

en person utsedd som ansvarar för bakjoursfrågorna. 



Under 2012 ackrediterades den första bakjouren under Kirurgveckan i Linköping. 

Bakjoursskolans koncept uppmärksammades under UEMS mötet i Malta i mars 2012. Detta 

då flera av de Europeiska länderna brottas med liknande problem som i Sverige dvs. en allt 

större subspecialisering med samtidiga krav på att lösa jourfrågan. 

Utmaningen för framtiden inom bakjoursskolan är att få så många av landets bakjourer som 

möjligt att ta del av kursutbudet och sedan ansöka om ackreditering. 

För att få ett bättre ansökningsförfarande och också bättre kunna uppskatta behov av 

kursplatser är det mycket angeläget att åstadkomma en central antagning via ett kurskansli. 

En annan viktig fråga för framtiden är att hitta ett sätt att fortlöpande uppdatera sina 

kunskaper för de som gått igenom alla kurser. 

 

SPUR 

Två SPUR-inspektioner genomfördes under 2012. Den turbulens som uppstod vid IPULS 

övertagande av SPUR ledde till att inspektionsverksamheten hade ett uppehåll under en stor 

del av året. Hösten 2012 beslutade regeringen att IPULS skulle läggas ner. Orsaken till detta 

var att IPULS kursverksamhet skulle flyttas över till Socialstyrelsen. Några direktiv om vad 

som skulle hända med SPUR inspektionerna gavs inte. Läkarförbundet har dock arbetat för att 

ta fortsätta med SPUR inspektionerna tillsammans med specialitetsföreningarna. Tyvärr har 

inte SKL varit med vid planeringen av SPUR:s fortsättning. SKF stöder ändå satsningen som 

mynnade ut i att Läkarförbundet i början av 2013 startade LIPUS som tog över SPUR 

verksamheten. SKF planerar att återuppta SPUR inspektionerna under 2013. 

 

KIRUB 

Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB genom Jessica Frisk.  

 

Studierektorsnätverk 

Marcus Sundén fortsatt som studierektorssamordnare under 2012. Studierektorsnätverket hade 

en sammankomst för studierektorer under kirurgveckan i Linköping. Marcus har regelbundet 

skickat ut nyhetsbrev till studierektorerna under året.  

 

ATLS 

Jessica Frisk har fortsatt som ansvarig för ATLS i Sverige. Under 2012 har styrgruppen för 

ATLS återupptagit sin verksamhet. Ett möte hölls med ATLS Tore Wikström och Maria 

Lampi, samt deras pedagog Margareta Fallsberg där representanter från Glesbygdsmedicin, 

SFAI, ortopedföreningen samt Jessica deltog. Det konstaterades att tillräckligt antal kurser 

bedrivs. ATLS letar efter en ny pedagog, då Margareta ska gå i pension. ATLS ekonomi 

måste bli mer transparent på kursorterna. Kursgivarna har nu fått en budget att förhålla sig till 

så att alla får samma villkor. Jessica deltog i ATLS egna möte med alla kursgivare och många 

instruktörer, där det diskuterades och bestämdes att det ska finnas refreshment courses. Dock 

blev de senare inställda på grund av lågt antal sökande. Vi påbörjade arbetet med att säkra 

ATLS ekonomi, under annat tak än landstinget, helst SKF. 

 

Hemsidan 

Marcus Sundén har under 2012 varit utbildningskommittén ansvarige för hemsidan.  

 

Fortbildning 

Peter har deltagit som SKF:s representant i Läkarförbundets fortbildningsnätverk. 

Fortbildningsnätverket har under 2012 bland annat arbetat med att ta fram en modell för 

fortbildningsinspektioner.  

 

  



Utbildningsboken 

Arbetet med att revidera utbildningsboken avslutades och den nya utbildningsboken 

presenterades under kirurgveckan. 

 

Ny specialitetsindelning 

Socialstyrelsen har 2012 beslutat att kirurgi, urologi, kärlkirurgi och plastikkirurgi skall vara 

egna basspecialiteter, med möjlighet att direkt utbilda ST-läkare. De fyra specialiteterna delar 

dock ett antal fundament utifrån sin kirurgiska verksamhet och detta har av SoS benämnts ” 

Gemensam Kunskapsbas”. 

Utbildningskommittén har medverkat i en hearing i september 2012, tillsammans med de 

övriga inblandade specialitetsföreningarna, för att utifrån de av Socialstyrelsen givna ramarna 

diskutera hur vi bäst kan utforma en balanserad Gemensam Kunskapsbas. 

Med denna hearing som grund, har Helena Taflin, i nära samarbete med representanter från 

SKF och utbildningskommittén, på SoS uppdrag arbetat fram ett förslag till Gemensam 

Kunskapsbas.  

Vi föreslår ett mycket kondenserat år med en tydlig utbildningsstruktur, som kommer ligga 

som grund för fortsatt kirurgisk färdighetsutbildning inom avsedd specialitet. 

Förslaget ligger sedan årsskiftet 2013 på SoS bord, men arbetet med att skicka ut detta på 

remiss dröjer tyvärr på grund av administrativa problem på handläggande enhet. Det tidigare 

beskedet att förslaget skall börja gälla 2014-01-01, är tills vidare framflyttat, och exakt datum 

för när arbetet kan återupptas har ännu ej lämnats. Utbildningskommittén har dock redan 

börjat arbeta proaktivt och börjat inventera hur behovet av obligatoriska kurser kommer att se 

ut, och hur vi skall omforma vår kursverksamhet för att kunna erbjuda kurser anpassade till 

det nya upplägget. 

 

 
Programkommittén 
Programkommittén avhöll under verksamhetsåret 2012 fem organiserade sammanträden 

tillsammans med delföreningarna. Ett eget internat hölls i Stockholm i maj 2012. Gruppen 

bestod under 2012 av fem ledamöter: 

Per Hellman, Uppsala, ordförande 

Bo Westman, Falun 

Mikael Bergenheim, Karlstad 

Malin Sund, Umeå 

Göran Wallin, Örebro 

 

Programkommittén har ett övergripande ansvar för schemaplanering och struktur vid 

Kirurgveckan. Detta arbete bedrivs tillsammans med samtliga kontrakterade Kirurgvecko-

arrangörer 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 2012 

genomförda Kirurgveckan i Linköping. Den nya strukturen med banketten på onsdagen och 

ett gemensamt tema (akutkirurgi) föll väl ut. Den till Linköpingsveckan presenterade ”appen” 

användes av drygt 50 procent av deltagarna, vilket är en hög andel. Den fick gott betyg, och 

kommer utvecklas ytterligare framöver. Under hösten 2012 sattes arbetet igång med att 

planera för Kirurgveckan i Uppsala 2013, som kommer använda samma struktur, dvs bankett 

på onsdag och tema (tumörkirurgi). Programkommittén håller ständig kontakt med kommande 

Kirurgveckoarrangörer, i avsikt att följa utveckling om ekonomi, lokaler etc. Under året har 

också Örebro (2015) och Malmö/Lund (2016) kontrakterats för att arrangera Kirurgveckan. 

Framtida arrangörer är således i skrivande stund Uppsala 2013, Karlstad 2014, Örebro 2015 

och Malmö/Lund 2016. Vi har haft annons i Svensk Kirurgi för att arrangera Kirurgveckan 

2017 och 2018, och även om inget är beslutat i skrivande stund finns intressenter för dessa år. 

 



Svensk Barnkirurgisk Förening deltog för sjätte gången vid Kirurgveckan i Linköping, vilket 

fortsätter att vara ett lyckat samarbete. Svensk Plastikkirurgisk Förening var med för tredje 

gången med positiva omdömen. Dessa föreningar har etablerat sig på onsdagen respektive 

torsdagen, och plastikkirurgerna har gjort till vana att fortsätta med en kosmetiskt inriktad 

kongress på fredag-lördag.  

 

Programkommittén har också eget program på Kirurgveckan, bland annat innefattande det 

som arbetsgruppen i perioperativ vård anordnar. Denna arbetsgrupp styrs direkt av 

programkommitté. Programkommittén ordnar också BJS-föreläsare, vilket i Linköping var 

professor Donald Trunkey från Seattle. Plenarsessionen ägnades åter till ”Framtidens kirurgi”, 

där den i Visby formerade framtidsgruppen presenterade ett antal scenarion hur det kan se ut i 

sjukvården 2023. Styrelsen gav också utrymme åt kvalitetsregistren, utbildningskommittén 

och kommittén för klinisk forskning, och ordnade med Jon Ahlbergs hjälp ett patient-

säkerhetssymposium. 

 

 
Svensk Kirurgi 
Redaktionskommittén har under 2012 bestått av Christina Jansson, Disa Kalman, Birger 

Pålsson, Anders Wanhainen, Jon Tsai, Johan Rubenson, Barbara Dürr och Lars Johansen. 

Redaktionskommittén har sammanträtt vid tre tillfällen. 

 

Tidskriften Svensk Kirurgi utkom med sex nummer under året med sammanlagt 344 sidor. 

Vilket är en fortsatt stabilisering på en högre nivå, cirka 20 procent, med fler redaktionella 

sidor jämfört med åren före 2009. Innehållet har berört samtliga subspecialiteters områden 

genom medicinska översiktsartiklar, avhandlingsreferat, debattartiklar, referat från 

kirurgveckan och andra kongresser, föreningsangelägenheter, utbildningsfrågor samt 

resereportage. En speciell satsning med sex artiklar om Akutsjukvård har gjorts under året 

som ett led i styrelsens satsning på samma tema.  

Justeringar i tidningens layout till ett modernare snitt har genomförts fullt ut under året. 

Annonsintäkterna blev ca 0,85 milj. Kr.  

 

 
Hemsidan/IT-gruppen 
Micke Björk    Web-master 

Lena Landquist  Bitr. web-master 

Barbara Dürr Adm. SKF 

Malin Sund Programkommittén 

Marcus Sundén Utbildningskommittén 

Fredrik Jonsson  

Marie-Lois Ivarsson SKF, sammankallande  

 

Under året har SKFs IT-grupp haft två telefonmöten. Vidare har gruppen haft två arbets-

möten, varav det första vid Kirurgveckan i Linköping, augusti 2012 samt ytterligare ett möte 

vilket hölls på Svensk Läkaresällskapet i Stockholm 

IT-gruppen arbetar kontinuerligt med att uppdatera och utveckla nya hemsidan. Bland 

nyheterna under verksamhetsåret finns ett debattforum samt en nyhetsspalt.  

 
  



Kommittén för klinisk forskning 
Under 2012 har kommittén bestått av följande medlemmar: 

Ulf Gunnarsson, Stockholm  Ordförande 

Per Sandström, Linköping  Ledamot 

Catharina Ihre-Lundgren, Stockholm  Ledamot 

Marie-Lois Ivarsson, Varberg  Styrelserepresentant 

Ewa Lundgren, Östersund  Ledamot 

Lisa Rydén, Lund  Ledamot 

Peter Stålberg, Uppsala  Ledamot 

 

Samt följande medlemmar från delföreningarna: 

Ursula Aho (KIRUB), Martin Björck (kärl), Göran Liljegren (bröst), Lars Lundberg (Trauma; 

ny) Gabriel Sandblom (SIKT), Anders Thorell (SFÖAK; ny), Henrik Thorlacius (kolorektal; 

ny), Bo Wängberg (endokrin). 

 

Kommittén har haft tre möten under året, ett under Kirurgveckan och två på Svenska 

Läkaresällskapet. Dessutom hölls fyra telefonmöten.  

 

På Kirurgveckan 2012 ansvarade kommittén för ett symposium: Nobelpris eller budget i 

balans? Deltagare var Mats Eriksson (Region Halland), Måns Rosén (SBU), Britt Skogseid 

(Uppsala universitet), Staffan Gröndahl (Ersta), Fariba Kamran (S:t Göran)Torbjörn Myrnäs 

(Umeå) och Ulf Gunnarsson (moderator). 

 

En viktig uppgift för kommittén har varit implementering av ST-utbildningens delmål 

medicinsk vetenskap. Som ett led i detta genomförde kommittén det avslutande kurtillfället i 

den första nationella KUB-kursen i vetenskap för ST-kirurger 19-20 april. En ny kuromgång 

planeras starta våren 2013. Målsättningen med kursen är att ge en introduktion till 

vetenskapligt arbete och hjälp med att skriva projektplan för ST-arbetet. Delkurs I och II 

planeras som en årlig aktivitet. 

 

Utdelade stipendier 
SKF:s stora forskarstipendium: Jonas Manjer, Skånes Universitetssjukhus Malmö, 

(200 000 kr). 

Bengt Ihre-stipendium: Sara Regnér, Skånes Universitetssjukhus Lund (100 000 kr). 

 

 
SVESEK – Sveriges Seniora Kirurger 
Förutom föreningens årsmöte under Kirurgveckan har styrelsen under året haft två protokoll-

förda sammanträden. I övrigt har styrelsearbetet skötts via täta e-postdiskussioner.  

Medlemsrekryteringen har skett med invitationsbrev till medlemmar i SKF under det år de 

fyller 65. Antalet medlemmar ökar stadigt och har nu passerat 130. Ekonomin är god och 

utgifterna ryms inom det anslag på 35 000 SEK som erhållits av SKF.  

 

Styrelsens arbete har dominerats av genomförandet av det egna programmet under 

Kirurgveckan i Linköping och planeringen för detsamma under Kirurgveckan 2013 i Uppsala. 

SVESEK´s program under Kirurgveckan följde traditionen med ett symposium på temat ”I 

går, i dag och i morgon”. Professor Henry Johansson talade om endokrinkirurgi och professor 

Christian Olin om thoraxkirurgiutvecklingen i detta perspektiv.  

SVESEK-föreläsningen hölls av professor Kent Jönsson (Zimbabwe och Botswana) på temat 

”Sjukvård i Afrika”. Till detta hade vi som kommentator inbjudit professor Orvar Johnson, 

Addis Ababa. Föreläsningarna och den följande diskussionen föreföll ha intresserat auditoriet 



(c:a 70 personer). Styrelsen beslöt därför att utreda möjligheten att hjälpa till med 

utbildningen av afrikanska kirurger. 

 

Styrelsen har under året haft kontakter/diskussioner med SIKT och KIRUB angående 

samarbete under Kirurgveckorna. Diskussionerna har varit positiva men har ännu inte 

resulterat i något konkret. 

 

Under årsmötet respektive styrelsemötet i november avtackades föreningens ordförande Bengt 

Frisk och kassören Lo Hafström, vilka båda verkat sedan föreningen startade 2006. 

Efter årsmötet samlades medlemmarna för en gemensam lunch. 

 

Information om SVESEK uppdateras fortlöpande på SKF:s hemsida. 

 

Remisser 
Svensk Kirurgisk Förening har under verksamhetsåret erhållit ett stort antal remisser från i 

första hand Svenska Läkaresällskapet. Av de remisser som besvarats finns remissvaren  

tillgängliga på kansliet. 

 

Kansliet 
Kansliet finns beläget centralt i Stockholm på Grev Turegatan 10. Ansvarig för kansliet är 

Barbara Dürr. 

Kanslistens huvuduppgift har som tidigare varit att tillsammans med redaktör och redaktions-

kommitté ansvara för produktion av tidskriften Svensk Kirurgi. En stor del av ekonomin sköts 

också av kansliet samt administration av KUB-kurser. 

Kanslisten har ansvar för medlemsadministration för moderföreningen samt för 

delföreningarna Bröst, Kärl, MIK, SFÖAK och Trauma.  

Kanslisten har under verksamhetsåret bistått styrelsen och kommittéer/arbetsgrupper med 

administrativ hjälp. 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 


