
Svensk Kirurgisk Förening 
 

Verksamhetsberättelse för år 2011 
 

 
 

Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid Kirurgveckan i Visby,  

22-26 augusti 2011. 

 

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

Protokollen finns tillgängliga på kansliet och hos sekreterarna. 

 

Föreningen hade den 31 december 2011 1421 fullt betalande medlemmar, 246 pensionärs-

medlemmar och 27 utlandsboende medlemmar. Under verksamhetsåret invaldes 104 nya 

medlemmar. 

 
Ekonomisk redovisning 
Intäkter 

De totala intäkterna uppgick till 4 931 442 kr. Föreningens tre stora intäktsposter var liksom 

tidigare år medlemsavgifter, Kirurgveckan och Svensk Kirurgi. Glädjande nog har antalet 

medlemmar ökat, så intäkterna från medlemsavgifter var 112 tkr över budget. Likaså var 

Kirurgveckan i Göteborg lyckad även från ekonomisk synpunkt och vinsten översteg budget 

med 848 tkr, medan resultatet för Svensk Kirurgi blev 19 tkr lägre än budgeterat. 

 

Kostnader 

De totala kostnaderna uppgick till 4 446 352 kr. Föreningens största kostnader är British 

Journal of Surgery respektive kansliet. På grund av gynnsam valutakurs blev resultatet för 

BJS 144 tkr bättre än budgeterat, men kansliet 128 tkr dyrare än budget.  

 

Resultat 

Resultatet för 2011 uppgick till 517 787 kr efter skatt. Det var väsentligt bättre än det 

budgeterade resultatet på -335 tkr, i huvudsak beroende på överskottet från Kirurgveckan 

2010.  

 

Tillgångar 

Föreningens tillgångar uppgick till 7 437 tkr vid utgången av 2011, varav fonderade medel till 

4 525 tkr.  

 

Skulder 

Föreningens skulder och hänsynsbokningar uppgick vid utgången av 2011 till 1979 tkr 

 

Sammanfattning 

Svensk Kirurgisk Förenings ekonomi är fortsättningsvis god. Resultatet för år 2011 visar på 

ett överskott. Fonderade medel är placerade i fasträntekonton. 

  



Utbildningskommittén 
Marianne Hall Angerås, Göteborg Ordförande 

Jörgen Nordenström, KI Professorsrepresentant 

Peter Elbe, Stockholm Ledamot 

Marcus Sundén, Luleå Studierektorsansvarig  

Helena Taflin, Göteborg Ledamot  

Karsten Offenbartl, Eksjö Ledamot  

Jessica Frisk, Norrköping Sekreterare och yngre representant 

 

Utbildningskommittén har under 2011 haft två i internat samt sex telefonmöten. 

 

Utbildningskommitténs arbete har under verksamhetsåret bestått i: 

 

Kompetensbevis 

Kompetensbevis i kirurgi utdelades till Christina Florin, Suzanne Johansson, Helena Taflin, 

Maria Wikström, Daniel Asklid, Lidija Mijaljevic, Johan Svensson, Mira Tholin, Linda 

Lundgren, Fredrik Gullberg, Johan Linders, Helene Malm, Oscar Åkesson, Tommy Bergman, 

Johannes Croner, Karolina Eklöv, Marie Engman, Andreas Forsvall, Magnus Jonsson, Thanos 

Kakoulidis, Fredrik Karlsson, Frida Ledel, Peter Moberger, Helena Sackey, Joachim Starck, 

Helena Vlastos, Göran Rietz. 

 

Årets utbildningsinsats 

Priset för årets utbildningsinsats tilldelades Martin Björk med motivering att han förnyat den 

kärlkirurgiska utbildningen i Sverige och skapat en treårig distansutbildning i kärlkirurgi, där 

träffar i Uppsala varvas med egenstudier och analys av hemsjukhusens operationsresultat i det 

nationella kvalitetsregistret Swedvasc. Genom detta har nätverket för utbildningsläkarna 

stärkts liksom samarbetet mellan universitetssjukhus och länssjukhus. Rekrytering till 

forskarutbildning har underlättats. 

Som nationell studierektor för kärlkirurgi har Martin också lett genomförandet av hela den 

nya grenspecialistutbildningen i Sverige på ett snabbt och effektivt sätt. 

 

Nationella ST-kurser 
Utbildningskommittén har fortsatt arbetet med KUB-konceptet. Den 27 oktober hölls möte 

med delföreningarna och det har bildats en nationell fakultet inom varje subspecialitet. Varje 

delförening är ansvarig för innehållet i kurserna. Ansökan att hålla en kurs ska skickas in 

centralt för skattmästarens godkännande av kursens ekonomi och för registrering. 

Delföreningarna har nu accepterat att det tillsätts en central administration för kurserna, som 

ska sköta annonsering i vår tidskrift och på hemsidan, ta emot kursanmälningar och fördela 

kursplatser. Utbildningskommittén fortsätter arbetet med att arbeta fram en lösning på detta. 

 

Bakjoursskolan 

Karsten Offenbartl presenterade det färdiga bakjoursdokumentet på utbildningskommitténs 

programpunkt under Kirurgveckan i Visby. 

Dokumentet har även presenterats och diskuterats på mötet med verksamhetschefer och 

professorer som ägde rum 26 oktober. Alla har visat ett positivt intresse.  

I december presenterades dokumentet av Karsten, Peter Naredi och Marianne för Göran 

Stiernstedt och Britt-Inger Kajnäs på SKL, som var mycket positiva och förstod intentionen 

med riktlinjerna.  

Tanken från utbildningskommittén är att när bakjoursutbildningen är fullgjord sker en 

ackreditering, där verksamhetschefen intygar att utbildningen fullföljts och diplom delas ut av 

kirurgföreningen.  



Karsten har deltagit i en arbetsgrupp på Läkarförbundet om bakjoursfrågan i ett mer allmänt 

perspektiv och detta har nu lett till en skriftlig rekommendation. 

 

SPUR 
Peter Elbe har varit fortsatt ansvarig för samordningen av SPUR. Det har varit trögt att 

fullfölja SPUR inspektionerna under året, då tillgången på inspektörer minskat. SPUR har 

organisatoriskt övertagits av IPULS och med anledning av detta bjöd vi in VD Björn-Ove 

Ljung till vårt internat i mars. Bland annat diskuterades frågan om huruvida resultaten ska 

offentliggöras eller ej. IPULS har tidigare framfört förslaget att det ska vara frivilligt för 

klinikerna att offentliggöra resultaten från SPUR-inspektionerna. Utbildningskommitténs 

inställning är att alla resultat ska offentliggöras, vilket framfördes. 

 

KIRUB 

Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB och Jessica Frisk, yngre 

representant i SKF:s styrelse ingår nu också i utbildningskommittén.  

 

Studierektorsnätverk 

Studierektorsansvarig Marcus Sundén är fortsatt studierektorssamordnare och hade en 

sammankomst för studierektorer under kirurgveckan i Visby. Fortsättningsvis ska 

studierektorerna ha återkommande schemalagd tid i programmet underkirurgveckan. Marcus 

har regelbundet skickat ut nyhetsbrev till studierektorerna under året. Han har också varit vår 

representant i arbetsgruppen som arbetat med föreningens nya hemsida som öppnades i 

december.   

 

ATLS 

ATLS rikskansli har nu genomfört regionaliseringen av kursorterna efter det beslut som 

tidigare tagits av SKF:s styrelse. Jessica är utbildningskommitténs representant i styrelsen. 

 

Hemsidan 

Den nya hemsidan är betydligt mer lättarbetad och Marcus har till stora delar uppdaterat våra 

sidor. 

 

Professorsrepresentant 

Lars Lundell har med ålderns rätt avgått och vi har välkomnat Jörgen Nordenström som är 

professor i kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet. 

 

Utbildningsboken 

Arbetet med revidering av utbildningsboken har påbörjats och fortsätter under nästa år. 

 

Ny specialitetsindelning 

Socialstyrelsen har tagit initiativ till ny specialitetsindelning och Marianne har deltagit i två 

”hearings”, som ordnats av utredaren Ulf Kvist. Vår förening har starkt förordat att akutläkare 

blir en egen specialitet och detta har framförts vid dessa tillfällen. Dessutom har Peter Naredi 

och Marianne undertecknat ett brev till utredaren med många argument varför vi stöder 

SWESEMs (Svensk Förening för Akutsjukvård) önskan om att bli basspecialitet.  

 

 

 

 

 



Programkommittén 
Programkommittén avhöll under verksamhetsåret 2011 sex organiserade sammanträden varav 

fem tillsammans med delföreningarna. Ett eget internat hölls i Stockholm i maj 2011. 

Gruppen bestod under 2011 av fem ledamöter: 

Per Hellman, Uppsala, ordförande 

Bo Westman, Falun 

Mikael Bergenheim, Karlstad 

Axel Ros, Jönköping 

Malin Sund, Umeå 

 

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 2011 

genomförda Kirurgveckan i Visby. Under hösten 2011 sattes arbetet igång med att planera för 

Kirurgveckan i Linköping 2012. Där kommer veckans struktur att ytterligare justeras, vilket 

föranlett flera kontakter med de lokala arrangörerna där. 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 Linköping 2012, 

Uppsala 2013, Karlstad 2014, Örebro 2015 och Malmö/Lund 2016. 

 

Svensk Barnkirurgisk Förening deltog för femte gången vid Kirurgveckan i Visby (ca 50 st 

deltagare), vilket fortsätter att vara ett lyckat samarbete. Svensk Plastikkirurgisk Förening var 

med för andra gången (ca 40 deltagare), med positiva omdömen. Svensk transplantations-

förening deltog i ett symposium tillsammans med endokrinkirurgerna.  

 

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

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

programkommittén, och hade såväl samverkanspunkter som egen session i Visby. 

Programkommittén ordnar också British Journal of Surgery-föreläsare, vilket i Visby var 

professor Graeme Poston från Liverpool. Plenarsessionen ägnades åt ”Framtidens kirurgi”, 

vilket fick bra respons och en framtidsgrupp organiserades omedelbart efter sessionen. 

Graham Copeland redovisade sin syn på ”Risk assessment before surgery” och 

kvalitetssymposiet tog upp frågan om hur registren används för forskning. Även 

utbildningskommittén och kommittén för klinisk forskning hade egna symposier. 

 
Svensk Kirurgi 
Tidskriften Svensk Kirurgi utkom med sex nummer under 2011 med sammanlagt 354 sidor. 

Det är en stabilisering på en högre nivå, ca 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 femton artiklar om Framtidens Kirurg har gjorts under året som ett led i 

styrelsens satsning på samma tema.  

 

År 2011 var hela första året då tidskriften var indexerad genom Svemed. 

 

Annonsintäkterna har under 2011 ökat med cirka 50 procent jämfört med föregående år. 

Annonsintäkterna blev ca 1,35 milj kr. 

 



Redaktionskommittén har sammanträtt vid tre tillfällen. 

 
Hemsidan/IT-gruppen  
Micke Björk   Web-master 

Lena Landquist  Bitr web-master 

Barbara Dürr  Adm. SKF 

Malin Sund  Repr programkommittén 

Marcus Sundén Repr utbildningskommittén 

Fredrik Lindner 

Fredrik Jonsson 

Marie-Lois Ivarsson SKF, sammankallande 

 

IT-gruppen har haft två telefonmöten, 22 september samt 12 maj. Vidare har gruppen träffats 

vid två tillfällen för arbetsmöte, varav ett hölls under Kirurgveckan i Visby och det andra 

mötet hölls på Svenska läkaresällskapet i november. Dessutom så har ett flertal telefon-

konsultationer skett under året. 

 

Hemsidans tidigare web-redaktör Håkan Ohlsson avgick efter åtta års arbete och tackades av 

vid årsmötet under Kirurgveckan.  

 

Under verksamhetsåret 2011 har hemsidegruppen arbetat med att få ett mer användarvänligt 

och funktionellt gränssnitt. Styrelsen beslöt att hemsidan skulle anta plattformen Joomla 

vilken stöds av befintligt webhotell Levoneline.  

 

Micke Björk och Lena Landquist ersatte Håkan som webredaktörer och avtal har skrivits 

mellan SKF och nya webmasters för uppdraget. De nya webredaktörerna har under året utfört 

ett digert arbete med att lägga över och uppdatera textmaterial, artiklar och länkar till Joomla 

plattformen.  

 

En av många nyheter är att artikelarkivet är sökbart.  För att göra hemsidan än mer aktuell så 

finns nu även utrymme för nyheter och ett debattforum.  

 

Hemsidegruppen arbetar kontinuerligt med att uppdatera och utveckla nya hemsidan.   

 

Kommittén för klinisk forskning 
Under 2011 har kommittén bestått av följande medlemmar: 

Johan Dabrosin Söderholm, Linköping  Ordförande 

Ulf Gunnarsson, Stockholm  Ledamot 

Catharina Ihre-Lundgren, Stockholm  Ny 

Marie-Lois Ivarsson, Varberg  Styrelserepresentant 

Ewa Lundgren, Östersund  Ledamot 

Lisa Rydén, Lund  Ledamot 

Peter Stålberg, Uppsala  Ny 

 

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 tre telefonmöten.  



 

På Kirurgveckan 2011 ansvarade kommittén för ett symposium: Leder kirurgisk forskning till 

bättre vård? Deltagare var Olle Stendahl, Måns Rosén (SBU), Jean-Luc af Geijerstam 

(OCTOPUS-studien), Agneta Montgomery och Johan Söderholm (moderator).  

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

medicinsk vetenskap. Som ett led i detta genomförde kommittén den första nationella KUB-

kursen i vetenskap för ST-kirurger 15-16 september. Uppföljande delkurs planeras till april 

2012. 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 genomföras årligen i 

fortsättningen.  

 

Utdelade stipendier 
SKF:s stora forskarstipendium: Anders Wanhainen, Uppsala (200 000 kr) 

Bengt Ihre-stipendium: Michael Hermansson, Göteborg (100 000 kr) 

 
SVESEK – Sveriges Seniora Kirurger 
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden varav ett som telefonmöte. 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 stadig och var 121 vid årets slut. 

    

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 Visby och planeringen för detsamma under Kirurgveckan 2012 i Linköping. 

På onsdagskvällen under Visbyveckan, anordnade SVESEK för första gången en egen social 

aktivitet. Vi besökte Riksantikvarieämbetet i Visby och fick där avnjuta intressanta föredrag 

och demonstrationer. Efter besöket samlades vi på en trivsam restaurang för en gemensam 

middag. 

 

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

”igår, idag och i morgon”. Professor Per-Ebbe Jönsson talade om mammarkirurgi och 

professor Ola Stenqvist om anestesiutvecklingen i detta perspektiv. SVESEK-föreläsningen 

hölls av professor Johannes Järhult på temat ”Kulturella kirurger – finns dom?” 

 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att anordna ett eget program under Kirurgveckan 2012. 

Styrelsen uppmanades att söka samarbete med yngre kirurger. Som följd av detta har kontakt 

tagits med ordföranden i Kirub i syfte att planera för en gemensam programpunkt under en 

kommande Kirurgvecka. 

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.  

Under innevarande år har en viss del av ekonomin lags över på kansliet. 

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 


