
Svensk Kirurgisk Förening                           
 

Verksamhetsberättelse för år 2013 
 

 
 

Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 21 augusti under Kirurg-

veckan i Uppsala. 

 

Styrelsen har under året haft ett internat, sju sittande möten och tre telefonmöten. 

Protokollen finns tillgängliga på kansliet och hos sekreterarna. 

 

Föreningen hade den 1 januari 2013 1430 fullt betalande medlemmar, 292 pensionärs-

medlemmar och 23 utlandsboende medlemmar. Under verksamhetsåret invaldes 67 nya  

medlemmar. 

 
 
Ekonomisk redovisning 
 

RESULTATRAPPORT 

Intäkter 

Intäkterna för räkenskapsåret 2013 (2012) uppgick till 7 306 997 (5 165 919) kr. Den stora 

skillnaden jämfört med 2012 hänför sig fr.a. till en engångssumma för kapitalförvaltning åt 

ATLS i Sverige, samt överskottet från Kirurgveckan i Linköping 2012.  

 

Kostnader 

Kostnaderna för räkenskapsåret 2013 (2012) uppgick till 8 399 334 (5 480 930) kr. De ökande 

kostnaderna består fr.a. i utbetalningar till delföreningarna som ersättning för nedlagt arbete i 

samband med Kirurgveckan 2012, en ökad aktivitet från föreningen (möten med verksam-

hetschefer och professorer, ledarskapsår, internationellt år) utbetalningar från KUB-kurser, 

utbetalning för stora forskarpriset från tidigare år, samt slutligen sorgligt nog från en polisan-

mäld förskingring.  

 

Resultat 

År 2013 (2012) års resultat, inklusive resultatet från finansiella poster uppgick därmed till  

-1 051 106 (-90 391) kr. 

 

BALANSRAPPORT 

Tillgångar, Skulder och Kapital 

Summa tillgångar var vid 2013 års ingång 8 805 185 (6 819 475) kr, långfristiga skulder 

2 161 500 (-) kr, kortfristiga skulder 2 295 346 (1 420 030) kr och eget kapital 5 399 445 

(5 489 836) kr.  

 

Sammanfattning 

Det ekonomiska resultatet år 2013 uppvisar ett underskott, som föreslås balanseras i ny räk-

ning. Därmed minskar Svensk Kirurgisk Förenings kapital från 5 399 445 kr till 4 348 339 kr. 

Underskottet beror dels på engångskostnader beskrivna ovan, men även på en ökad förenings-

aktivitet. Om medlemmarna önskar en fortsatt hög föreningsaktivitet är det skattmästarens 



bedömning att medlemsavgiften framöver bör höjas, för att på så vis behålla ett buffertkapital 

på 30-50 procent av Svensk Kirurgisk Förenings årsomsättning. 

 
 
Utbildningskommittén 
Peter Elbe, Stockholm Ordförande 

Jörgen Nordenström, Stockholm och  

Martin Björck, Uppsala Professorsrepresentanter 

Marcus Sundén, Luleå Ledamot 

Helena Taflin, Göteborg Ledamot  

Björn Frisk, Skövde Ledamot 

Jessica Frisk, Norrköping  Sekreterare och yngre representant,  

 

Martin Björck från Uppsala efterträdde Jörgen Nordenström som professorsrepresentant. I 

övrigt har utbildningskommittén, för att förbättra arbetet, fördelat ansvarområdena enligt 

följande: Peter Elbe har varit ordförande och ansvarig för fortbildningsnätverket och SPUR. 

Björn Frisk har varit ansvarig för KUB-kurserna. Helena Taflin har varit ansvarig för studie-

rektorsnätverket och arbetet med den nya specialistutbildningen. Jessica Frisk har varit sekre-

terare och yngre representant samt ansvarig för ATLS. Marcus Sundén har varit ansvarig för 

bakjoursskolan.  

Utbildningskommittén har under 2013 haft tre möten varav ett internat. Dessutom har nio 

telefonmöten hållits. 

Utbildningskommitténs arbete har under verksamhetsåret bestått i: 

 

Årets utbildningsinsats 

Priset för årets utbildningsinsats 2013 tilldelades Valeri Strokan, studierektor i Borås, med 

motivering att han i flera års tid systematiskt byggt upp och strukturerat ST-utbildningen inte 

bara på sin klinik. Valeri har också bidragit till att förbättra ST-utbildningen i hela Västra  

Götalandsregionen. Han har lyckats etablera en kanal in i regionens sektorsråd i kirurgi och 

därigenom kunnat påverka ST-utbildningen i positiv riktning. Särskilt berömvärt är det intro-

duktionsår för ST-läkare som Valeri har varit med och tagit fram. När Svensk Kirurgisk  

Förening tillsammans med övriga kirurgiska specialiteter ska skapa en så kallad common 

trunk i den nya specialistutbildningen kommer Valeris arbete att tjäna som en stor inspira-

tionskälla!” 

 

Nationella ST-kurser 

Det ökade arbetet med KUB-kurserna gjorde att Björn Frisk under 2013 utsågs till ansvarig 

för KUB-kurserna. Den centrala administrationen har blivit mer inarbetad. Birgitta Haglund i 

Uppsala har ansvarat för KUB-kansliet och har under 2013 haft en 50 % tjänst betald av SKF 

men tjänsteandelen kommer att ökas ytterligare under 2014 för att kunna hantera administrat-

ionen. 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 2013 genomfördes 29 kurser med sammanlagt 563 deltagare (en ökning från 2012 då 15 

kurser genomfördes med 306 deltagare). Kursplatserna fördelades enligt följande: tre kärl-

kurser med sammanlagt 76 deltagare, åtta bråckkurser med sammanlagt 125 deltagare, fyra 

endokrinkurser med sammanlagt 99 deltagare, fyra kurser i övre abdominell kirurgi med 

sammanlagt 85 deltagare, en bröstkurs med 26 deltagare, en kolorektalkurs med 25 deltagare 

och åtta BKT-kurser med sammanlagt 128 deltagare.  

 

  



Planeringen påbörjades för att starta upp två helt nya kursfakulteter, ”Akut kirurgi” och  

”Basal endoskopi”. Dessa kurser är tänkta att börja ges under 2015. 

Svensk Kirurgisk Förening har deltagit i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nya riktlinjer 

för kurser (SK-kurserna), det så kallade KUST-projektet (Kursämnen Under ST). Peter Elbe 

och Björn Frisk har tillsammans med KIRUB deltagit i arbetet som efter två möten i Stock-

holm och ett telefonmöte utmynnade i ett förslag på kursämnen för ST-läkare. KUST-

projektet kommer att fortsätta under 2014. Svensk Kirurgisk Förening är således starkt enga-

gerade i att Socialstyrelsen ska kunna komma igång med en fungerande kursverksamhet. 

 

Bakjoursskolan 

Under 2013 tog Marcus Sundén över som ny nationell studierektor för bakjoursskolan. I 

övrigt fortsatte bakjoursskolan med samma kurser och samma kursgivare som tidigare år. 

2013 gavs en kurs i övre gastrointestinal kirurgi, en kurs i kolorektal kirurgi, en kärl-trauma 

kurs och två DSTC-kurser. Kurserna tar emot 15-20 deltagare.  

Hösten 2013 genomfördes även den andra kursen i funktionellt ledarskap med 12 deltagare. 

Beslut har fattats att genomföra nästa kurs i november 2014 med max 18 deltagare.  

Under 2013 började Birgitta Haglund, som också har hand om KUB-kurserna, att admini-

strera bakjourskurserna. I ett första skede har Birgitta skött annonsering och kursansökningar 

medan ekonomin har skötts via respektive kursgivare. Ett fungerande nätverk av kontaktper-

soner inom de olika deltagande delföreningarna har upprättats.  

Under Kirurgveckan i Uppsala ackrediterades två stycken nya bakjourer, Efter att den senaste 

kursen i funktionellt ledarskap har avslutats förväntas fler ackrediteringar under 2014.  

Målet för nästkommande år har varit att förbättra annonseringen för bakjourskurerna och att 

ytterligare förbättra den centrala antagningen. Utbildningskommittén räknar med att minst 

fördubbla antalet ackrediteringar under 2014.  

 

SPUR 

Peter Elbe har varit ansvarig Svensk Kirurgisk Förenings SPUR samordnare.  

I början av 2013 startade LIPUS som tog över SPUR verksamheten efter det att IPULS lades 

ner. 2013 var alltså ett uppstartsår för LIPUS som ägnade mycket tid åt att få en bred förank-

ring bland specialitetsföreningarna, något som IPULS saknade sista åren. LIPUS har öppnat 

för ett mer flexibelt inspektionssystem där specialitetsföreningarna kommer att få en stark roll 

men med ökat administrativt stöd. Beslut togs bland annat att reaktivera SPUREX, en expert-

grupp på SPUR med läkare från olika specialiteter. SPUREX lades tidigare ner av IPULS.  

Arbetet med att reorganisera SPUR gjorde att bara en kirurgklinik blev SPUR-inspekterad 

2013. En utbildning för SPUR inspektörer hölls dock under kirurgveckan i Uppsala. Under 

2014 kommer utbildningskommittén att presentera planer på hur alla kirurgkliniker ska kunna 

inspekteras framöver. 

 

KIRUB 

Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB genom Jessica Frisk. Under 

KIRUB-dagarna i Eksjö representerades utbildningskommittén av Peter Elbe. 

 

Studierektorsnätverket 

Helena Taflin tog över som ansvarig för studierektorsnätverket. Utbildningskommittén har 

haft som avsikt att stärka studierektorsnätverket då detta bedöms vara en nyckelfråga när det 

gäller att förbättra utbildningen på de enskilda klinikerna. Ett möte med studierektorerna hölls 

under kirurgveckan i Uppsala. För första gången bjöds även studierektorerna in till Svensk 

Kirurgisk Förenings möte med verksamhetscheferna och professorerna. Mötet gick av stapeln 

hösten 2013 och ansågs vara mycket lyckat. Studierektorerna kommer fortsättningsvis att bli 

inbjuda till mötet. Helena har regelbundet via mail skickat ut nyhetsbrev till studierektorerna.  

  



ATLS 

Jessica Frisk har fortsatt som ansvarig för ATLS i Sverige. ATLS ekonomi har säkrats genom 

att öppna ett konto under Svensk Kirurgisk Förening.  

 

Hemsidan 

Marcus Sundén har under 2013 varit utbildningskommittén ansvarige för hemsidan.  

 

Fortbildning 

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

fortbildningsinspektionen ungefär enligt SPUR-konceptet har tagits fram. Projektet går för 

närvarande under arbetsnamnet ”Fortbildning i dialog”. Verksamheten är tänkt att påbörjas 

under 2014 och Svensk Kirurgisk Förening kommer då att vara en av pilotföreningarna. SKF 

har verkat för att även bakjoursverksamheten ska granskas vid eventuella inspektioner.  

 

Ny specialitetsindelning 

Helena Taflin utsågs till ansvarig för föreningens arbete med den nya specialistindelningen. 

Socialstyrelsen beslutade att skjuta upp införandet av den nya förordningen specialistutbild-

ning av läkare till 2015-01-01. Svensk Kirurgisk Förening har dock fortsatt att arbeta med nya 

specialistindelningen och den gemensamma kunskapsbasen så att den nya ST-utbildningen 

ska kunna börja fungera så snart som möjlig efter årsskiftet 2014/2015. Arbetet har inneburit 

möten, mailkorrespondens och regelbundna telefonkontakter med Socialstyrelsen och övriga 

specialiteter som är tänkta att ingå i den gemensamma kunskapsbasen för kirurgi, ibland 

kallad Common Trunk. Övriga Specialitetsföreningar som ingår i den gemsamma kunskaps-

basen för kirurgi är kärlkirurgi, urologi och plastikkirurgi. 

Utbildningskommittén har svarat på remisser om hur den nya förordningen och målbeskriv-

ningen ska utformas och det slutgiltiga förslaget ska enligt Socialstyrelsen skickas ut på  

remiss sommaren 2014.  

En ny utbildningsbok i kirurgi, anpassad efter den nya specialistutbildningen, är tänkt att 

presenteras under 2015. 

 

AT-stämman 

Under AT-stämman i Stockholm representerades Svensk Kirurgisk Förening av Peter Elbe. 

 

Svensk Kirurgi 

Utbildningskommittén har haft för avsikt att tydligare informera om föreningens utbildnings-

aktiviteter, bland annat genom att regelbundet skriva i tidningen Svensk Kirurgi. Under 2013 

skrev utbildningskommittén fyra artiklar i Svensk Kirurgi. 

 

 

Programkommittén 
Programkommittén avhöll under verksamhetsåret 2013 fem organiserade sammanträden 

tillsammans med delföreningarna. Gruppen bestod under 2013 av sex ledamöter:  

 

Per Hellman, Uppsala, ordförande  

Bo Westman, Falun (t.o.m dec 2013) 

Mikael Bergenheim, Karlstad  

Malin Sund, Umeå (t.o.m aug 2013) 

Göran Wallin, Örebro 

Erik Nordenström, Lund/Malmö 

 

Vid årsmötet i Uppsala valdes Robert Bränström, Karolinska Sjukhuset, till ny vetenskaplig 

sekreterare och han adjungerades direkt till PK för några månaders inskolning. 



 

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 2013 genomförda Kirurg-

veckan i Uppsala. Det gemensamma temat för veckan, och framför allt onsdagen var ”tumö-

rer”, och flertalet symposier mm uppmärksammades i media. Veckan hade också en något 

större internationell prägel än tidigare med fler inbjudna gäster och internationella delprogram 

av flera delföreningar. Under hösten 2013 sattes arbetet igång med att planera för Kirurg-

veckan i Karlstad 2014, som kommer bli 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. 

Framtida arrangörer är i skrivande stund Karlstad 2014, Örebro 2015, Malmö/Lund 2016, 

Jönköping 2017 och Helsingborg 2018.  

 

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

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

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. Programkommittén ordnar också BJS- 

föreläsare, vilket i Uppsala var professor Kenneth Boffard från Sydafrika. Plenarsessionen 

ägnades åt nivåstrukturering och styrning. Styrelsen gav också utrymme åt kvalitetsregistren, 

utbildningskommittén och kommittén för klinisk forskning, och ordnade med Jon Ahlbergs 

hjälp ett patient-säkerhetssymposium. 

 

Höstens arbete i programkommittén gick också åt att hantera den konkurs som Congrex drab-

bades av, den kongressfirma som hade anlitats. Processen med konkursförvaltning efteråt är 

lång, och i skrivande stund inte klar, varför det ekonomiska utfallet efter veckan ännu är 

oskrivet. 

 

 
Svensk Kirurgi 
Redaktionskommittén har under 2013 bestått av Christina Jansson, Disa Kalman, Birger 

Pålsson, Anders Wanhainen, Jon Tsai, Mile Bergvall, Barbara Dürr och Lars Johansen.  

Redaktionskommittén har sammanträtt vid tre tillfällen. 

 

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

fördelat 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-gruppen 
Mikael Björk    Web-master 

Lena Landquist  Bitr. web-master 

Barbara Dürr Adm. SKF 

Malin Sund Programkommittén 

Marcus Sundén Utbildningskommittén 

Bärbel Jung SKF, sammankallande  

 

Under året har SKFs IT-grupp haft ett par telefonmöten samt regelbunden mailkorrespondens. 

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

 

 
Kommittén för klinisk forskning 
Under 2013 har kommittén bestått av följande medlemmar:  

Ulf Gunnarsson, Stockholm, ordförande  

Per Sandström, Linköping, ledamot  

Catharina Ihre-Lundgren, Stockholm, ledamot  

Marie-Lois Ivarsson, Varberg, ledamot  

Ewa Lundgren, Östersund, ledamot  

Yücel Cengiz, Sundsvall, styrelserepresentant 

Peter Stålberg, Uppsala, ledamot 

 

Samt följande medlemmar från delföreningarna:  

Hanna Nyström (KIRUB), Peter Qvarfordt (kärl), Göran Liljegren (bröst), Mikael Öman (trauma, 

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

Andreas Muth (endokrin). 

 

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

skapet. Dessutom hölls fyra telefonmöten. 

 

På Kirurgveckan 2013 ansvarade kommittén för ett symposium: Innovativ Kirurgisk Forskning – 
Hur lyckas man? Deltagare var Elisabeth Nielssen (VINNOVA), Martin Björck (Akademiska 

Sjukhuset, Uppsala), Marie-Lois Ivarsson (Region Halland), Lars Jonsson (UU-innovation), 

Sjoerd Haasl (KTH) Anilla Edeholm (Innovation Akademiska, Uppsala) Anders Grönberg 

(Carponovum AB) 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 den andra nationella KUB-kursen i veten-

skap för ST-kirurger med två internat 14-15 mars och 10-11 oktober. En tredje kursomgång plane-

ras starta våren 2014. 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 även fortsatt som en 

årlig aktivitet.  

 

Kommittén har också arbetat med att implementera utvärdering av forskning och forskningsklimat 

i SPUR-liknande utformning. I detta arbete har två separata telefonmöten och ett fysiskt möte 

hållits i en separat beredningsgrupp. 

 

Styrelsen har uppdragit åt kommittén för klinisk forskning att förbereda ett ”Forskningens år” 

2015 och detta beredningsarbete har inletts under hösten. 

 

  



Utdelade stipendier  
SKF:s stora forskarstipendium: Anna Martling, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,  

(200 000 kr).  

Bengt Ihre-stipendium: Robert Brännström, Karolinska Universitetssjukhuset, 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. En stor del av ekonomin sköts också av 

kansliet med assistans av en redovisningskonsult. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 


