
Svensk Kirurgisk Förening                           
 

Verksamhetsberättelse för år 2014 
 
 

Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 20 augusti under  

Kirurgveckan i Karlstad. 

 

Föreningen hade den 1 januari 2014 1451 fullt betalande medlemmar, 299 pensionärs-med-

lemmar och 20 utlandsboende medlemar. Under verksamhetsåret invaldes 89 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 dialogmöte där samtliga kirurgiska verksamhetschefer, professorer 

och studierektorer varit inbjudna till Faculty Club på Karolinska Universitetssjukhuset i sep-

tember. Kort sammanfattat så diskuterades den nya ST-utbildningen i kirurgi, informerades 

om ett inter-nationellt projekt ”Global Surg” i vilket tio svenska kirurgkliniker deltog. Dis-

kussion om vårdrelaterade skador lett av representanter från LÖF samt en diskussion om hur 

ledarskapet för en kirurgklinik kan fungera för att bli framgångsrikt.   

 

Styrelsen har också haft dialogmöte med samtliga delföreningar dit ordförande, sekreterare, 

kassör och utbildningsansvariga varit kallade. Detta möte hölls också i september i Stock-

holm. En diskussion om att sätta fokus på den fortsatta vidareutbildningen, efter att under 

många år fokuserat på ST-utbildningen och bakjourskolan, initierades och många spännande 

idéer och projekt redovisades. 

 

Den 19 september anordnades UEMS (den Europeiska sammanslutningen av medicinska spe-

cialiteter) möte av Malin Sund (internationell sekreterare) på Faculty Club vid Karolinska 

Universitetssjukhuset. Efter detta arrangerade föreningen, lett av Malin, ett öppet symposium 

i Nobel Forum som var mycket spännande och välbesökt. Där fick kirurgsverige chans att pre-

sentera sig i ett internationellt forum. Arrangemanget avslutades med en ”Nobelmiddag” i 

Statshuskällaren för internationella gäster. 

 
 

Utbildningskommittén 
Peter Elbe, ordförande   Stockholm   

Martin Björck, professorsrepresentant   Uppsala 

Marcus Sundén, ledamot   Luleå 

Helena Taflin, ledamot   Göteborg 

Björn Frisk, ledamot   Skövde 

Jessica Frisk, ledamot   Norrköping 

Ann-Cathrin Moberg Hägvall, nytillträdd ledamot Malmö/Lund 

Oskar Hemmingsson, sekr/yngre representant Umeå 

 

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 bakjours-

skolan. Helena Taflin har varit ansvarig för studierektorsnätverket och arbetet med den nya 

specialistutbildningen. Marcus Sundén har varit ansvarig för bakjoursskolan. Ann-Cathrin 

Moberg Hägvall ersatte under året Marcus och tog därmed över ansvaret för bakjourskolan. 

Jessica Frisk har varit fortbildningsansvarig samt ansvarig för ATLS. Oskar Hemmingsson 

har varit sekreterare och yngre representant samt ansvarig för IT frågor inklusive hemsidan.  

 

Utbildningskommittén har under 2014 haft två sittande möten varav ett internat. Kommittén 

har också haft åtta telefonmöten. Utöver det har det tillkommit möten enlig nedan. 

 

Utbildningskommitténs arbete har under verksamhetsåret bestått i: 

 

Årets utbildningsinsats 

Priset för årets utbildningsinsats 2014 tilldelades KIRUB dagarna med motiveringen: "Årets 

utbildningsinsats 2014 tilldelas KIRUB-dagarna. Sedan det första mötet i Kalmar 2003 till 

årets KIRUB-dagar i Södertälje har KIRUB-dagarna lyckats etablera sig som ett av de popu-

läraste utbildningstillfällena under året. KIRUB har tillsammans med driftiga lokala arrangö-

rer fortsatt att utveckla KIRUB-dagarna år för år och KIRUB-dagarna har därigenom stärkt 

sin ställning som en viktig mötesplats för yngre kirurger i Sverige. Konceptet med State-of-

the-art föreläsningar kombinerat med praktiska moment utgör ett värdefullt komplement till 

Kirurgveckan och de obligatoriska kurserna i ST-utbildningen." 

 

Nationella ST-kurser 

Björn Frisk har under 2014 varit fortsatt ansvarig för KUB-kurserna. Den centrala administ-

rationen har blivit mer inarbetad, samtidigt som arbetsuppgifterna har ökat. Birgitta Haglund i 

Uppsala har ansvarat KUB-kansliet och har ökat sin tjänsteandel under 2014 från 50 procent 

till 80 procent och arbetar därmed endast 20 procent åt Akademiska Sjukhuset Uppsala. 

Såsom tidigare har dock Birgitta sin grundanställning på Uppsala Universitet som fakturerar 

SKF månatligen inklusive ett litet administrativt påslag.  

 

Birgitta har under året haft utvecklingssamtal med Agneta Montgomery samt många mail- 

och telefonkontakter med Peter Elbe och Björn Frisk. Birgitta har också deltagit delvis på ut-

bildningskommitténs internat. KUB-kansliet får cirka 100 inkommande mail varje vecka och 

hanterar kursavgifter för cirka 2,5 miljoner kronor årligen. Därtill kommer en mängd fakturor.  

År 2014 genomfördes 34 kurser med sammanlagt ca 600 deltagare (en klar ökning från 2013 

då 29 kurser genomfördes med drygt 550 deltagare). Kurserna fördelades enligt följande: 2 

kärlkurser, 7 bråckkurser, 4 endokrinkurser, 5 ÖAK-kurser, 4 bröstkurser, 4 kolorektalkurser 

och 8 BKT-kurser. 

 

Två nya kursfakulteter har startats upp med planen att ge de första kurserna under hösten 

2015. Den ena fakulteten är för kursen ”Akut kirurgi” som kommer att bli obligatorisk enligt 

den nya ST-utbildningen (SOSFS 2015:8). Kursen är tänkt att ingå i den gemensamma kun-

skapsbasen och kursfakulteten består därför, utöver kirurger, även av kärlkirurger, urologer 

och plastikkirurger. Den andra kursen är ”Basal endoskopi”. I den fakulteten ingår förutom 

företrädare för SKF och SFÖAK även företrädare för Svensk Gastroenterologisk Förening. 

 

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 något i underkant. Huvudbekymret de senaste två åren har dock varit ryckigheten, 

vissa delföreningar har ett år ordnat ett stort antal kurser och på så sätt hållit nere väntelistorna 



för att nästa år bara ordna en eller ett par kurser varvid köerna snabbt ökar igen. Utbildnings-

kommittén har dock haft en aktiv dialog med delföreningarna angående detta och delförening-

arna är väl införstådda med problematiken. 

 

Vidare har Utbildningskommittén haft fortsatt kontakt under 2014 med Socialstyrelsen, både 

gällande deras projekt ”Kursämnen under ST”, men också i andra kursrelaterade frågor, t.ex. 

framtida SK-kurser mm. 

 

Bakjoursskolan 

Marcus Sundén har under 2014 varit nationell studierektor för bakjoursskolan.  

 

En ny upplaga av bakjourskolans måldokument (motsvarande ST-läkarnas målbeskrivning) 

fastställdes av föreningen.  

 

Kursutbudet har varit 30-40 platser per kursområde fördelat på två kurstillfällen. Kurser i 

Övre GI har hålls i Linköping och Malmö/Lund, kurserna i kolorektal kirurgi har hålls i 

Stockholm och Göteborg och kärl-trauma kurserna hålls i Stockholm och Uppsala. DSTC-

kurserna hålls på olika orter. Kursen i funktionellt ledarskap ges en gång per år i Stockholm 

med något färre antal kursplatser (18 stycken). Kursansökningar har till största delen skötts 

via föreningens kurskansli i Uppsala där Birgitta Haglund är den som sköter kansliet. 

 

Under Kirurgveckan i Karlstad ackrediterades sex nya bakjourer. Diplom delades ut under 

årsmötet. 

”Bakjoursfallet” har fortsatt publicerats i tidningen Svensk Kirurgi. 

 

Vid årsskiftet tog Ann-Cathrin Moberg Hägvall över ansvaret för bakjourskolan i och med att 

Marcus Sundén slutade i utbildningskommittén.  

 

SPUR 

En SPUR-inspektion genomfördes under 2014. Den låga aktiviteten berodde till stor del på att 

LIPUS koncentrerades sig på att få landstingsinspektionen av Västmanland klart. I samband 

med detta inspekterades även en kärlkirurgisk klinik för första gången. 

 

Ett femårschema för när alla kirurgklinker ska bli inspekterade presenterades under höstmötet 

med verksamhetscheferna, studierektorerna och professorerna. Schemat finns på föreningens 

hemsida. 

 

Peter Elbe valdes till ordförande i SPUREX. SPUREX drev bland annat en kampanj för att 

behålla den externa granskningen i den nya ST utbildningen. 

 

KIRUB 

Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB genom Oskar Hemmingsson. 

KIRUB-dagarna anordnades i Södertälje och bland föreläsarna fanns både svenska och inter-

nationellt erkända kirurger. Utbildningskommittén representerades här av Peter Elbe och 

Oskar Hemmingsson och nytt för i år var att kommittén träffade ST-läkarna gruppvis under en 

workshop för att diskutera aktuella utbildningsfrågor. Under KIRUB-dagarna deltog yngre re-

presentanter för specialistföreningarna i Norge och Danmark. Detta var ett resultat av före-

ningens satsning på internationellt samarbete. Oskar Hemmingsson och representanter från 

KIRUB besökte också YDK (Yngre Danska Kirurger) i Danmark. 

 

  



Studierektorsnätverk 

Helena Taflin har under året varit engagerad som ansvarig för SKF studierektorsnätverk.  

Kommunikation har skett löpande med Sveriges studierektorer, dels under möte på kirurg-

veckan där framförallt den aktuella frågan om gemensam kunskapsbas behandlades, dels vid 

två möten (höst och vår), där vi diskuterat mer allmänna SR-frågor. 

 

Professorsrepresentanten 

Martin Björck har varit aktiv med att försöka få universiteten mer involverade i ST utbild-

ningen i Sverige. Martin skrev en debattartikel i tidningen Svensk Kirurgi och har också  

För diskussioner med resten av professorsgruppen. Från professorernas sida uttrycktes en vilja 

att engageras mer i både specialistutbildning och examination, samt en kritik mot att SKF:s 

examination har avvecklats 

 

ATLS 

Jessica Frisk har fortsatt som ansvarig för ATLS i Sverige. Möten har hållits med ATLS 

kansli och dess styrgrupp.  

 

Fortbildning 

Jessica Frisk har deltagit som SKF:s representant i Läkarförbundets fortbildningsnätverk.  

 

En fortbildningsinspektion förbereds. Ann Kjellin och Helena Taflin har gått ”moderator” ut-

bildning för att kunna moderera en inspektion. Denna var planerad i maj i Skövde, men fick 

skjutas på till hösten 2015. 

 

Ny specialitetsindelning 

Utbildningskommittén har under året lagt mycket arbete på att ta fram underlag för den nya 

ST-utbildningen. Ett internat ägnades åt att skriva ett grundligt remissvar till Socialstyrelsen 

angående den nya målbeskrivningen. I och med att urologi, kärlkirurgi och plastikkirurgi blir 

egna basspecialiteter har utbildningskommittén strävat efter att öka kraven i målbeskriv-

ningen. Nytt är också att det skapas en gemensam kunskapsbas (populärt kallat common 

trunk) med urologerna, kärlkirurgerna och plastikkirurgerna. Barnkirurgerna är officiellt inte 

med men har ändå önskat ta kunna ta del av utbildningen. Socialstyrelsen har lämnat stort ut-

rymme till specialitetsföreningarna att bestämma hur den gemensamma kunskapsbasen ska se 

ut. Helena Taflin och Peter Elbe har därför deltagit i ett internat tillsammans med urologerna, 

kärlkirurgerna, plastikkirurgerna och barnkirurgerna för att sätta upp ramarna för hur den ge-

mensamma kunskapsbasen ska se ut. Det beslutades att den gemensamma kunskapsbasen ska 

omfatta ungefär ett år med betoning på akut placering. Under internatet fastställdes de kapitel 

i utbildningsboken som berör den gemensamma kunskapsbasen så att de ska se lika dana ut 

för alla iblandade specialiteter. 

 

Efter ett flertal förseningar beslutades det slutligen att förordningen för den nya ST utbild-

ningen (SOSFS 2015:8) skulle börja gälla 1 maj 2015. 

 

Utbildningsboken kommer att revideras i sin helhet under 2015. 

 

Hemsidan 

Under året har föreningen fått en ny hemsida och utbildningskommittén har i samband med 

detta uppdaterat samtliga sidor rörande utbildning. 

 

Övriga aktiviteter 

Peter Elbe representerade föreningen under AT stämman i Stockholm 27 mars. KIRUB var 

också på plats. 



Peter Elbe var inbjuden till SFOG-dagarna i Varberg 29 augusti för att tala om SKF:s utbild-

ningsaktiviteter. 

Peter Elbe deltog som föreningens representant på ett utbildningssymposium under Fram-ti-

dens Specialistläkare 16 september. 

Peter Elbe deltog i UEMS mötena i Rom i april och Stockholm i september. En fråga som har 

diskuterats är om Sverige skulle kunna vara med i den europeiska examen. Föreningens inter-

nationella sekreterare Malin Sund har varit drivande från svenskt håll och frågan kommer att 

diskuteras vidare under 2015. 

 

 

Programkommittén 
Programkommittén avhöll under verksamhetsåret 2014 fem organiserade sammanträden till-

sammans med delföreningarna. Gruppen bestod under 2014 av fem ledamöter:  

 

Robert Bränström, ordförande Stockholm 

Mikael Bergenheim  Karlstad (t.o.m 2015) 

Göran Wallin  Örebro 

Erik Nordenström  Lund/Malmö 

Erik Wellander  Jönköping 

 

Programkommittén har ett övergripande ansvar för schemaplanering och struktur vid Kirurg-

veckan. 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 2014 genomförda Kirurg-

veckan i Karlstad. Det gemensamma temat för veckan, och framför allt onsdagen var ”Framti-

den”. Under hösten 2014 sattes arbetet igång med att planera för Kirurg-veckan i Örebro 

2015, 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 eko-

nomi, lokaler etc. Framtida arrangörer är i skrivande stund Örebro 2015, Malmö/Lund 2016, 

Jönköping 2017, Helsingborg 2018 och Norrköping 2019.  

 

Både Svensk Barnkirurgisk Förening och Svensk Plastikkirurgisk Förening var nu varit med 

ett antal kirurgveckor med generellt positiva omdömen. Båda föreningarna deltar aktivt med 

tillsammans med övriga delföreningar i arbetet med det vetenskapliga programmet. 

 

Programkommittén har också eget program på Kirurgveckan, bland annat BJS-föreläsare, vil-

ket i Karlstad var professor Jane Blazeby från England. Plenarsessionen ägnades åt internat-

ionella frågor med flera inbjudna gäster, bl a professor Roy Nobhojit från Indien. Styrelsen 

gav också utrymme åt kvalitetsregistren, utbildningskommittén och kommittén för klinisk 

forskning, och ordnade med Pelle Gustavsson på LIF ett patientsäkerhetssymposium. 

 

Under 2014 avslutades en upphandlingsprocess med kongressbyrå och hantering av industri-

utställningen. Ett 3-årsavtal tecknades med Akademikonferens och med Traveko. Förhopp-

ningen är att underlätta för kommande arrangörer. Avtalet stäcker sig från 2015-2017. Därtill 

har ett arbete pågått inom lilla programkommittén för att förtydliga ansvarsfördelningen mel-

lan SKF, lokala arrangörer, kongressbyrå (Akademikonferens) och industriutställningen (Tra-

veko). Avtalet har mynnat ut dokument där parternas olika roller definieras.  

 
  



Svensk Kirurgi 
Redaktionskommittén har under 2013 bestått av  

 

Lars Johansen, redaktör  Skövde  

Christina Jansson  Östersund 

Disa Kalman   Linköping 

Birger Pålsson  Kronoberg 

Anders Wanhainen  Uppsala 

Jon Tsai   Stockholm 

Mile Bergvall  Skövde 

Barbara Dürr, red sekr  Stockholm 

  

Redaktionskommittén har sammanträtt vid tre tillfällen. 

 

Tidskriften Svensk Kirurgi utkom med sex nummer under året med sammanlagt 324 sidor för-

delat på 103 artiklar. Innehållet har berört samtliga subspecialiteters områden genom medi-

cinska översiktsartiklar, avhandlingsreferat, debattartiklar, referat från kirurgveckan och andra 

kongresser, föreningsangelägenheter, utbildningsfrågor samt resereportage.  

 

En speciell satsning med tjugotre artiklar i ämnet Internationell Kirurgi har gjorts under året 

som ett led i styrelsens satsning på samma tema. Dessutom publicerades ett supplement på 

120 sidor inför Kirurgveckan i Uppsala. 

 

Ytterligare justeringar i tidningens layout till ett modernare snitt har genomförts under året. 

 

Annonsintäkterna blev ca 0,97 milj kr. 

 

  

Hemsidan/IT 
Oskar Hemmingsson, IT-ansvarig Umeå 

Mikael Björk, web-master   

 

Under året har föreningens hemsida omarbetats i grunden inför en ny lansering 2015. Den ti-

digare IT-gruppen har avslutat sitt arbete och istället har Oskar Hemmingsson och Mikael 

Björk utvecklat en ny sida i samarbete med styrelsen och kommittéerna. Den nya plattformen 

för hemsidan innebär en ny layout och flera nya funktioner. Bland annat bereds möjlighet att 

följa styrelsens twitterflöde direkt på hemsidan och aktuella remisser och remissvar går att 

läsa. Inför forskningens år har kommittén för klinisk forskning förberett sidor rörande forsk-

ning. Vi har också arbetat för att medlemmarna har fått tillgång till British Journal of Surgery 

och Scandinavian Journal of Surgery online.  

 

 

Kommittén för klinisk forskning 
Under 2014 har kommittén bestått av följande medlemmar:  

 

Ulf Gunnarsson, ordförande  Stockholm  

Per Sandström, ledamot  Linköping (i nov ersatt av Henrik Thorlacius, Malmö) 

Catharina Ihre-Lundgren, ledamot Stockholm 

Marie-Lois Ivarsson, ledamot Varberg 

Ewa Lundgren, ledamot  Östersund 

Yücel Cengiz, styrelserepresentant Sundsvall 

Peter Stålberg, ledamot  Uppsala 



Samt följande medlemmar från delföreningarna:  

Andreas Skoglar/Hanna Nyström (KIRUB), Anders Wanhainen/Peter Qvarfordt (kärl), Malin 

Sund (bröst), Lars Lundberg (trauma) Gabriel Sandblom (SIKT), Anders Thorell (SFÖAK), Pär 

Myrelid/Henrik Thorlacius (kolorektal) och Viktor Johansson/Andreas Muth (endokrin). 

 

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

skapet. Dessutom hölls fem telefonmöten. 

 

På Kirurgveckan 2013 ansvarade kommittén för ett välbesökt symposium: ”Fusk, oegentligheter 

eller slarv - var går gränsen? En debatt om forskningsresultat och etik”. 

 Deltagare var Johan Söderholm (dekanus, Linköpings universitet), Pia Näsvall (doktorand, Sun-

derby Sjukhus), Malin Sund (ass editor BJS/Umeå), Anders Ekbom (Nils Erik Sahlin (VRs etik-

råd) och Ulf Gunnarsson (moderator). 

 

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

dicinsk vetenskap. Som ett led i detta genomförde kommittén den andra nationella KUB-kursen i 

vetenskap för ST-kirurger med två internat 3-4 april och 9-10 oktober. En fjärde kursomgång pla-

neras starta våren 2014. Målsättningen med kursen är att ge en introduktion till vetenskapligt ar-

bete och hjälp med att skriva projektplan för ST-arbetet. Delkurs I och II planeras även fortsatt 

som en årlig aktivitet. 

 

Stort fokus har under hösten 2014 lagts vid att utarbeta ett konceptprogram för Forskningens År 

2015-2016 och som del i detta arbete har ett separat beredningsmöte och två telefonmöten avhål-

lits. 

 

Kommittén har också medverkat vid mötet mellan Professorer verksamhetschefer och studie- 

rektorer. 

Utdelade stipendier  
SKF:s stora forskarstipendium: Tomas Lorant, Uppsala Akademiska Sjukhus, Uppsala,  

(200 000 kr).  

Bengt Ihre-stipendium: Omid Azoudi, Karolinska Institutet, Stockholm  

(100 000 kr). 
 

 

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 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 del- 

föreningarna Bröst, Kärl, MIK, SFÖAK, Kolorektal och Trauma.  

Kanslisten har under verksamhetsåret bistått styrelsen och kommittéer/arbetsgrupper med  

administrativ hjälp. 

  



Ekonomisk redovisning 
 

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

 

Föreningens tidigare redovisnings- och bokföringskonsult polisanmäld på grund av försking-

ring från Föreningens skattekonto. 

 

Förlikning uppnådd med ett av två företag som riktat krav mot Föreningen som efterspel till 

kirurgveckan i Uppsala 

 

Bildandet av Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB, för SKF:s momspliktiga verk-

samhet. 

 

Som tidigare hög föreningsaktivitet. 

 

RESULTATRAPPORT 

Intäkter 

Intäkterna för räkenskapsåret 2014 (2013) uppgick till 9 362 465 (7 306 997) kr. Den stora 

skillnaden jämfört med 2013 hänför sig bl.a. till intäkter från kirurgveckan, ökade annonsin-

täkter samt ökade kursavgifter.  

 

Kostnader 

Kostnaderna för räkenskapsåret 2014 (2013) uppgick till 7 317 245 (8 399 334) kr. Noterbart 

är att kostnaderna i samtliga resultatposter reducerats jämför med 2013 vilket resulterat i en 

totalt minskad kostnadsmassa. Dock är överföringar till delföreningarna för täckning av upp-

komna kostnader i samband med kirurgveckan inte bokförda då dessa ännu inte genomförts.  

 

Resultat 

År 2014 (2013) års resultat, inklusive resultatet från finansiella poster uppgick därmed till  

1 958 920 (-1 051 106) kr. 

 

BALANSRAPPORT 

Tillgångar, skulder och kapital 

Summa tillgångar var per 31/12, 2014 Summa 11 316 528 (8 805 185) kr, långfristiga skulder 

2 882 000 (2 161 500) (-) kr, kortfristiga skulder 2 041 385 (2 295 346) (-) kr och Summa eget 

kapital 6 393 143 (4 348 338) kr.  

(Långfristiga skulder utgörs huvudsakligen av förvaltat kapital för ATLS) 

 

Sammanfattning 

Det ekonomiska resultatet år 2014 uppvisar ett överskott, som föreslås balanseras i ny räk-

ning. Därmed ökar Svensk Kirurgisk Förenings kapital från 4 348 338 kr till 6 307 258 kr. Det 

förbättrade resultatet 2014 jämfört med 2013 beror bl.a. på ett antal engångskostnader under 

2013 som ej belastat 2014 samt, som ovan nämnts, att delföreningarnas kostnadstäckning för 

kirurgveckan 2014 ännu inte verkställts och sålunda ej heller kunnat bokföras. För att bibe-

hålla ett rimlig buffertkapital på 30-50 procent av Svensk Kirurgisk Förenings årsomsättning 

beslutade årsmötet 2014 om en höjning av medlemsavgifterna från 750 kr till 1000 kr vilket 

rimligen kommer att återspeglas i 2015 års resultaträkning. 
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