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Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 22 augusti under  

Kirurgveckan i Helsingborg. 

 

Föreningen hade den 31 december 2018 1470 fullt betalande medlemmar, 330 

pensionärsmedlemmar, 22 utlandsboende medlemmar och 27 hedersmedlemmar. Under 

verksamhetsåret invaldes 91 nya medlemmar. 

 

Styrelsen har under året haft ett internat, tre sittande möten och tio telefon-/videomöten. 

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 mars. 

 

Några ämnen som diskuterades var 

• #utantystnadsplikt – hur ska vi förbättra kirurgin? 

• Framtidens akutkirurgi 

 

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

sekreterare, kassör och utbildningsansvariga varit kallade. Mötet hölls i mars på Faculty Club, 

Karolinska Universitetssjukhuset. Där diskuterades bl a ”Hur gör vi tillsammans kirurgin 

jämställd”? 

 

 
Ekonomisk redovisning 
Händelser under räkenskapsåret 
Under 2018 har Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB varit aktivt. Aktiebolaget är 

helägt av föreningen och dess ekonomiska resultat skall således fullt ut beaktas när 

föreningens totala ekonomiska utfall för verksamhetsåret bedöms. Aktiebolagets huvudsakliga 

verksamhet är administration och ekonomiansvar för föreningens utbildningsverksamhet i 

form av KUB- och BKT-kurser, bakjoursskola, övriga kurser och ATLS. Aktiebolaget driver 

sedan 2017 den gemensamma hemsidan för Svensk Kirurgisk Förening och finansierar 

Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris. Aktiebolaget ansvarar också för Kirurgveckan 

och Kirurgveckan i Helsingborg bjöd förutom högklassiga arrangemang, även på ett gott 

ekonomiskt resultat. 

 

Aktiebolagets syfte är att bidra till god utbildning inom svensk kirurgi och utveckling av 

svensk kirurgi med sunda ekonomiska förutsättningar. Ägaren har inget uttalat vinstsyfte med 

aktiebolaget. I samband med att Svensk Kirurgisk Förening tog över drift av ATLS- 

utbildningen i Sverige 2013 överfördes ett driftskapital med från Landstinget Östergötland. 

Under 2016 överfördes ATLS-verksamheten till aktiebolaget. Detta driftskapital om  



1 034 364 kronor har under 2017 tagits upp som intäkt i bokföringen. För att kompensera de 

ökade kostnader som Svensk Kirurgisk Förening haft under åren 2015–2017 i ATLS-

verksamheten beslutade bolagsstämman 2018 dela ut 500 000 kronor till ägaren.  

 

Samordning av aktiebolagets administration med föreningens kansli inom gemensamma 

lokaler i Stockholm har inletts under slutet av 2018. På sikt kommer detta att leda till lägre 

kostnader men initialt belastas resultaträkningen av kostnader för att flytta administration. 

Kostnaderna för ATLS-kurser har ökat under 2018 pga nytt curriculum med färre elever och 

högre lärartäthet per kurs. Detta medför att resultatet för år 2018 är negativt. 

 

Den huvudsakliga ekonomisk aktiviteten i föreningen är nu produktion och distribution av 

tidskrifterna Svensk Kirurgi och BJS förutom sedvanlig föreningsverksamhet och 

medlemsservice. Kostnader för tryckning och distribution av papperstidskrifter har ökat 

påtagligt under senare år och intäkten av annonsförsäljning i Svensk Kirurgi har minskat 

betydligt under 2018.Med syfte att fortsatt tillgodose medlemmarnas behov har styrelsen 

under 2018 beslutat avsluta medlemmarnas prenumeration på pappersutgåvan av BJS och 

endast tillhandhålla den digitala utgåvan. Svensk Kirurgi kommer tillsvidare att ges ut som 

pappersutgåva. 

 

Tillgångar i form av aktieposter har redovisats till bokförda värden. 

 

RESULTATRAPPORT  
SVENSK KIRURGISK FÖRENING 
Intäkter 

Intäkterna för räkenskapsåret 2018 (2017) uppgick till 3 798 727 (3 826 172) kr. De 

huvudsakliga intäkterna är medlemsavgifter, bidrag och annonser i Svensk Kirurgi. 

 

Kostnader 

Kostnaderna för räkenskapsåret 2017 (2016) uppgick till 3 402 727 (3 664 151) kr. 

 

Resultat 

Resultatet för 2018 (2017, inklusive resultatet från finansiella poster men före skatt, uppgick 

därmed till 894 589 (162 021) kronor. Skatt på årets resultat är 197 165 kronor och resultat 

efter skatt 697 424 kronor.   

 

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB 
Intäkter 

Intäkterna för räkenskapsåret 2018 (2017) uppgick till 16 544 442 (14 587 105) kronor. 

 

Kostnader 

Kostnaderna för räkenskapsåret 2018 (2017) uppgick till 16 797 025 (12 031 849) kronor. 

 

Resultat 

Resultatet för räkenskapsåret 2018 (2017) inklusive resultat från finansiella poster uppgick till 

– 45 703 (2 802 853) kronor. 

 

 

BALANSRAPPORT 
SVENSK KIRURGISK FÖRENING 
Tillgångar, skulder och kapital 2018 2017 

Summa tillgångar 7 138 490 6 191 274 

Kortfristiga skulder 1 794 119 1 544 327 

Eget kapital 5 344 371 4 646 947 



 

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB 
Tillgångar 2018 2017 

Kortfristiga fordringar  5 979 437 5 257 827 

Kassa och bank 2 280 894 4 569 534 

Summa tillgångar 8 260 331 9 827 361 

 

Skulder och eget kapital 2018 2017 

Aktiekapital 100 000 100 000 

Fritt eget kapital 1 351 909 

Obeskattade reserver 490 000 700 000 

Kortfristiga skulder 6 318 422 7 129 749 

Summa eget kapital och skulder 8 260 331 9 827 361 

 
Sammanfattning 
Det ekonomiska resultatet år 2018, 697 424 kronor föreslås balanseras i ny räkning. Den 

viktigaste orsaken till bättre resultat jämfört med 2017 var utdelning från aktiebolaget. 

 

 
Utbildningskommittén 

Utbildningskommittén 2018 bestod av 

Peter Elbe, Stockholm   Ordförande 

Per Hellman, Uppsala   Professorsrepresentant 

Layla Mirzaei, Helsingborg   Sekreterare och yngre representant 

Björn Frisk, Skövde   Ledamot och KUB ansvarigt 

Linda Lundgren, Jönköping   Ledamot 

Johan Ungerstedt, Stockholm    Ledamot 

Louis Riddez   Ledamot 

 

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.  

Linda Lundgren har varit ansvarig för ATLS.   

Johan Ungerstedt har varit ansvarig för studierektorsnätverket.  

Layla Mirzaei har varit sekreterare och yngre representant och tillika IT-ansvarig och ansvarig 

för hemsidan.  

Louis Riddez tillträdde efter Kirurgveckan 2018 som bakjoursansvarig, innan dess delade 

utbildningskommittén på arbetsuppgifter knutna till bakjoursskolan. 

 

Utbildningskommittén har under 2018 haft tre sittande möten varav två internat. Kommittén 

har också haft sju telefon/videolänkmöten. Utöver det har det tillkommit möten enligt nedan. 

Utbildningskommitténs arbete har under verksamhetsåret bestått i: 

 
Årets utbildningsinsats 
Priset för årets utbildningsinsats 2018 tilldelades Mikael Öman med motiveringen:  

”Mikael Öman, docent och överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus, tilldelas årets 

utbildningsinsats för hans arbete med ett nytt kurskoncept för träning i öppen kirurgi. ST-

kurser i Öppen Kirurgi (STÖK) består av fyra delkurser som innehåller micro-teaching i 

kirurgisk anatomi och teknik och träning på grismodell. Mikael har samlat en bred 

kursfakultet som utarbetat manualer för standardiserade ingrepp. Därtill kartläggs deltagande 

ST-läkares erfarenheter och färdigheter med enkäter. Sammantaget förbättrar detta den 

operativa träningen för ST-läkare och ökar kunskapen om vilka färdigheter som måste tränas 



bland den nya generationen av kirurger. Genom STÖK-kurserna för Mikael vidare en stor och 

viktig kunskap om öppen kirurgi till nästa generation.” 

 

Utbildningsboken 
Utbildningsboken har redigerats och uppdaterats under året. Utbildningsboken redigerades av 

utbildningskommittén under våren och gick sedan ut på remiss till delföreningarna, 

verksamhetschefer, studierektorer och professorer. Ett utkast fanns också tillgängligt på 

föreningens hemsida så att alla medlemmar hade möjlighet att kommentera innehållet. Ett 

stort antal kommentaren skickades in till föreningen varefter slutversionen skrevs av 

utbildningskommittén under hösten 2018. 

Ett helt nytt avsnitt har lagts till i den nya utbildningsboken och det är hur ST-läkarnas 

praktiska kompetenser ska kunna utvärderas. En särskild arbetsgrupp bestående av Jenny 

Brändstedt, Anneli Linné, Johan Ungerstedt och Nathalie Young har bistått med arbetet att 

skriva det avsnittet. 

 

Nationella ST-kurser 
Svensk Kirurgisk Förenings kursorganisation har under året genomgått en stor 

omorganisering.  

En ny kurskanslists, Helena Grönbacke har rekryterats och kurskansliet har flyttats från 

Uppsala till förenings kansli på Grev Turegatan. Det nya kurskansliet kommer att 

administrera huvuddelen av förenings kurser vilka inkluderar KUB-kurserna, ATLS-kurserna 

och bakjourskurserna.  

Ett nytt kursprogram har skapats. Alla som deltar och arbetar med kurserna kommer att få ett 

eget konto. Programmet startades på hösten 2018 men kommer att introduceras på allvar 

under 2019.  

Björn Frisk har fram till september 2018 varit fortsatt ansvarig för KUB-kurserna. Därefter 

påbörjades rekryteringen av en ny kursansvarig. Denna position kommer att vara en på deltid 

arvoderad tjänst för att kunna leda den nya kursorganisationen. Tjänsten kommer att motsvara 

den Nationell Kursledaren för ATLS. 

År 2018 genomfördes 36 kurser med sammanlagt 702 deltagare vilket är en ökning från 2017 

då vi hade 31 kurser med 644 deltagare.  

Kurserna fördelades enligt följande: 8 BKT, 2 kärlkurser, 6 bråckkurser, 4 endokrinkurser, 4 

kolorektalkurser, 3 ÖAK-kurser, 1 bröstkurs, 4 kolorektalkurser, 6 kurser i akutkirurgi samt 2 

kurser i basal endoskopi. 

 

ATLS 
Linda Lundgren har varit Svensk Kirurgisk Förenings representant och ordförande i ATLS 

styrgrupp. Martin Sundelöf har varit Nationell Kursledare och den som ansvarat för den 

löpande verksamheten. Sofi Sarin har varit Nationell Koordinator. 

Under 2018 implementerades den 10:e upplagan av ATLS. Den nya upplagan har innefattat 

en av de största förändringarna gällande den pedagogiska delen, sedan ATLS startade i 

Sverige 1996. ATLS kursen har kortats ner från 2,5 dagar till 2 dagar och antalet föreläsningar 

har minskat till förmån för praktiska övningar. Detta har i sin tur medfört att det är nödvändigt 

att läsa på och förbereda sig inför kursen. Fortfarande behöver studenten klara en skriftligt 

och muntlig examen för att bli godkänd på kursen.  

För fakulteterna har den nya upplagan inneburit behov av fler instruktörer per kurs, med en 

optimal fördelning av 2 studenter per instruktör. För en del fakulteter är det en utmaning att 

kunna få ihop så många instruktörer och det påverkar också ekonomin med ökade kostnader. 

Sammantaget har det nya sättet att lära ut via workshops och övningar dock setts som en 

positiv utveckling. 

Under ett par dagar i början av maj 2018 samlades ATLS nationella kansli, regionalt 

ansvariga och instruktörer på ett gemensamt internat i Stockholm. Under mötet introducerades 

den 10:e upplagan via gemensamma föreläsningar och workshops. Mötet samlade drygt 100 

deltagare och var det första i sitt slag att hållas i Sverige. Det var ett mycket positivt gensvar 



och deltagarna var överens om att det finns ett behov av att samlas och diskutera utveckling 

och dela med sig av olika erfarenheter. Vid mötet presenterades Hayley Allan, som är ny 

Educator för ATLS Sverige och som ansvarar för att vi håller en hög pedagogisk kvalitet i 

våra ATLS kurser och instruktörsutbildningar. Hayley Allan är även Educator för ATLS i 

England och också delaktig nationellt i att utveckla utbildningen för ST-läkare inom kirurgi i 

England. 

 

Under året har det nationella kansliet arbetat med att ta fram en ny websida för ATLS med 

kvarvarande domännamnet atls.se, då den tidigare web-plattformen inte varit aktuell att 

använda längre. Planerad uppstart av ny websida för ATLS är våren 2019. 

 

Bakjoursskolan 
Louis Riddez tillträdde hösten 2018 som ansvarig för bakjoursskolan, en position som varit 

vakant under över ett år.  

Fem bakjourskurser genomfördes med sammanlagt 106 deltagare.  

Kurserna fördelades enligt följande: ÖAK i Linköping 22 deltagare, ÖAK i Göteborg 25 

deltagare, Kolorekatal i Stockholm 25 deltagare, Kärl/trauma i Uppsala 18 deltagare, 

Funtionellt Ledarskap 16 deltagare. 

Under Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte fick fem personer motta diplom som 

ackrediterade bakjourer. 

 

Studierektorsnätverk 
Utöver kontakt med Sveriges studierektorer via studierektorsnätverket fortsatte arbetet under 

2018 med att utveckla och revidera de nya bedömningsmallarna samt att färdigställa Svensk 

Kirurgisk Förenings utbildningsbok. De bedömningsmallar som utformats är för 

laparoskopisk och öppen appendektomi, laparoskopisk kolecystektomi, öppen främre 

nätplastik av ljumskbråck, bedömningsmall för 

tarmresektion/tarmanastomos/stomiuppläggning, gastroskopi och partiell mastektomi. 

Ett lunchmöte för studierektorer organiserades under kirurgveckan i Helsingborg för 

diskussion och presentation av de nya bedömningsmallarna samt övriga frågor om ST 

utbildningen i kirurgi i Sverige. 

 

KIRUB 
Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB genom Layla Mirzaei. 

KIRUB-dagarna anordnades 2018 i Örebro med temat Framtidens Kirurgi, dåtid, nutid och 

framtid. Utbildningskommittén representerades här av Layla Mirzaei och Peter Elbe. ST-

läkarna fick även i år i samband med utbildningskommitténs programpunkt på KIRUB-

dagarna svara på en del mentometerfrågor om deras ST-utbildning. 

Layla Mirzaei har deltagit i KIRUB-styrelsen två internat. Layla Mirzaei har även deltagit på 

samtliga telefonmöten 12 telefonmöten som KIRUB haft.  

 

Kirurgveckan 
Utbildningskommitténs symposium under kirurgveckan handlade om Swedish Surgical 

Training in the Future. Jaap Hammings från den nederlänska kirurgföreningen, Göran Wallin, 

professor i kirurgi i Örebro, Philipp Martin från Svensk Förening för Akutsjukvård 

(SWESEM) och Hildur Thorarinsdottir från KIRUB deltog i symposiet. Peter Elbe var 

moderator. 

 

SPUR 
Peter Elbe har varit Svensk Kirurgisk Förenings SPUR samordnare.  

Sex SPUR-inspektioner genomfördes under 2018:  Helsingborg, Växjö/Ljungby, 

Halmstad/Varberg, Borås, Linköping och Malmö/Lund. 

Peter Elbe har ordnat två SPUR-inspektörsutbildningar. En under Kirurgveckan i Helsingborg 

och en under Framtidens Specialistläkare i Helsingborg. 



Peter Elbe deltog på SPUR-samordnarmötet som LIPUS arrangerade i Stockholm våren 2018. 

 

UEMS 
Peter Elbe deltog som svensk representant på UEMS Section of Surgery-mötena i Madrid maj 

och Malta i september där utbildningsfrågor var centrala ämnen.  Peter har varit svensk 

representant i arbetsgruppen Teaching Basic Surgical Sciences och blev vald som Foundation 

Chairman för arbetsgruppen Endoscopy and GI-Functional Diagnostics. 

 

Svensk Kirurgi 
Utbildningskommittén har under 2018 bidragit med fyra artiklar till tidningen Svensk Kirurgi. 

 

Övriga aktiviteter 
Utbildningskommittén deltog i mötena föreningen hade med delföreningarna och verksam-

hetschefer, professorer och studierektorer våren 2018.  

Peter Elbe deltog på Läkarförbundets representantskap våren och hösten 2018. 

Peter Elbe representerade Svensk Kirurgisk Förening på mötet Framtidens Specialistläkare i 

Malmö hösten 2018. 

Peter Elbe har deltagit i Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för stärkt interndemokrati. 

 
Programkommittén   
Under 2018 så utgjordes programkommittén av följande medlemmar: 

Lars Enochsson, Umeå, ordförande  

Jessica Frisk, Norrköping 

Pia Näsvall, Luleå 

Erik Johnsson, Göteborg 

Abbas Chabok, Västerås 

 

Programkommittén har tillsammans med de vetenskapliga sekreterarna för respektive 

delförening, träffats fysiskt vid tre tillfällen under verksamhetsåret 2018:  

1. 2018-01-19 på Helsingborgs arena för inspektion av lokalerna inför Kirurgveckan. 

2. 2018-03-22 – 23 på Faculty Club, Karolinska. Uppföljning av Kirurgveckan i 

Jönköping samt presentation av programmet för Kirurgveckan i Helsingborg. 

3. 2018-12-13 på Freys Hotell för uppföljning av Kirurgveckan i Helsingborg samt en 

första grovplanering inför Kirurgveckan 2019 i Norrköping. 

 

Förutom de fysiska mötena så har programkommittén haft täta mailkontakter vad gäller att 

skapa ett bra program till kirurgveckan Helsingborg. 

 

Programkommittén bestod under 2018 av fem ledamöter. Erik Johnsson har varit temporär 

”general” för Göteborg under 2018 men permanent ersättare kommer att utses under 2019.  

 

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

veckan. Detta arbete bedrivs tillsammans med och i nära samarbete med samtliga 

kontrakterade Kirurgveckoarrangörer.  

 

Under året gick merparten av arbetet åt till att planera och ha ett övergripande ansvar för den i 

augusti, vecka 34, 2018 genomförda Kirurgveckan i Helsingborg. Efter Kirurgveckan gjordes 

en utvärdering via Survey Monkey om hur deltagarna upplevde Kirurgveckan i Helsingborg 

och resultatet av denna redovisades för de vetenskapliga sekreterarna för delföreningarna i 

samband med decembermötet på Freys Hotell. Dessa resultat kommer även att redovisas i 

samband med ett planerat möte med delföreningarna samt verksamhetschefer och Professorer 

2019-03-28--29.  

 



Under hösten 2018 så har tyngdpunkten för Programkommitténs arbete varit inriktat på 

planeringen av den kommande Kirurgveckan i Norrköping 2019. Den av AppInConf 

utvecklade applikationen, som jag i egenskap av vetenskaplig sekreterare för SKF använder 

för att lägga programmet, har delvis förändrats och uppdaterats. Förändringarna gör 

applikationen lättare att använda. En nymodighet är att det tidigare har varit så att endast den 

vetenskapliga sekreteraren har tillåtits göra ändringar vad gäller de fria föredragen vilket gjort 

det hela lite tungrott då det inte sällan är föredragshållare som av sociala-, hälso- och 

kommunikationsrelaterade problem inte har möjlighet att hålla sina föredrag eller behöver 

ändra tid osv. I och med uppdateringen av programmet är det nu dock möjligt för respektive 

delförenings vetenskapliga sekreterare att göra dessa ändringar vilket medför en stor 

effektivitetsvinst och verkar vara uppskattat av de flesta.  

Arrangörer av kommande Kirurgveckor är: 

• Helsingborg 2018 

• Norrköping 2019 

• Luleå 2020 

• Göteborg 2021 

• Västerås 2022 

 

Akademikonferens AB, ansvariga för själva kongressen, och Traveko Scandinavia, ansvariga 

för Industriutställningen, har avtal vad gäller att arrangera Kirurgveckorna fram till och med 

2020. 

 

Svensk Kirurgi 
Redaktionskommittén har under 2018 bestått av:  

 

Anna Leifler, redaktör och ansvarig utgivare, Stockholm 

Christina Jansson, redaktör, Östersund 

Disa Kalman, redaktör, Linköping 

Mattias Block, redaktör, Göteborg 

Charlotte Wenzelberg, redaktör, Malmö 

Jonas Wallinder, redaktör, Sundsvall 

Per Videhult, redaktör, Västerås 

 

Redaktionskommittén har sammanträtt vid fyra tillfällen, både IRL och på videolänk (Zoom). 

Tidskriften Svensk Kirurgi utkom med sex nummer under 2018. En enkät genomfördes i 

början av året och redovisades på årsmötet i Helsingborg. Av denna kunde bland annat utläsas 

att en majoritet av läsarna kunde tänka sig att läsa BJS i enbart digital form. Med stöd av detta 

beslutade styrelsen senare under året att helt övergå till digital prenumeration på BJS. Det 

visade sig också att läsarna efterfrågade debattartiklar, översiktsartiklar och bakjoursfall i stor 

utsträckning. Innehållet i tidningen har försökt täcka alla subspecialiteters områden med bland 

annat just översiktsartiklar och debattartiklar, men även referat från Kirurgveckan och andra 

kongresser, samt utbildningsfrågor, föreningsangelägenheter, resereportage och 

avhandlingsreferat. 

År 2018 hade tema Akutkirurgins år och olika verksamhetsföreträdare har speglat detta med 

olika infallsvinklar under Kolumnen, liksom i flera artiklar i tidningen. 

Annonsintäkterna blev 693 000 kr. 

 

Under året startade Svensk Kirurgi ett Instagramkonto som under året haft veckovisa värdar 

från olika kirurgkliniker runtom i Sverige. Syftet med kontot har varit att belysa olika 

kirurgklinikers skilda vardag och dela med sig av de olika verksamheterna. Instagramkontot 

har blivit mycket uppskattat och har nästan 1200 följare. Tidningen har också ett twitterkonto 

där framförallt vetenskapliga artiklar och händelser twittras. 



Hemsidan/IT  
Layla Mirzaei, IT-ansvarig, Helsingborg 

 

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. Efter föregående års stora uppdatering av hemsidans plattform från 

Joomla till Wordpress fortsätter arbetet med att konvertera artikelarkivet av tidningen Svensk 

Kirurgi från PDF-format till riktiga artiklar i webbformat för att öka användarvänligheten.  

Layla Mirzaei 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 fortsatt av både kirurger, 

politiker och media. Även föreningens Facebooksida som används för att nå ut med 

information via ytterligare en plattform har fått fler följare under året som gått. Under året har 

man även fortsatt fått ta del av vardagen på olika kirurgkliniker i landet via föreningens 

Instagramkonto. Ansvarig för föreningens Instagramkonto är redaktör för Svensk Kirurgi, 

Anna Leifler.  

 
Kommittén för kirurgisk forskning 
Kommittén har under året haft sex protokollförda sammanträden (180131, 80315, 180528, 

180822, 180924 samt 181123), varav tre telefonmöten.  

 

Kommittén har bestått av: 

Lisa Rydén, ordförande, Sara Regnér, Svensk Kirurgisk Förenings styrelses representant och 

sekreterare och ledamöter utsedda av Svensk Kirurgi Förenings styrelse:  Eva Angenete 

Tomas Lorant, Malin Sund, Anders Thorell och Henrik Thorlacius som tillsammans utgör 

KKF:s arbetsutskott (AU).  

 

Därutöver har följande personer representerat delföreningar inom Svensk Kirurgisk Förening: 

Stefan Acosta (kärlkirurgi), Karin Adamo (KIRUB), Ellen Andersson (SFÖAK), Anna-Karin 

Falck (SFFB), Shahin Mohseni (SFAT), Pär Myrelid (SFKRK), Gabriel Sandblom (SIKT) 

Göran Wallin (SFEK).  

 

Kommittén har under året prioriterat nomineringar till Stora Forskarpriset, Årets bästa 

avhandling samt pris för bästa ST-arbete inom etablerad forskargrupp samt utanför etablerad 

forskargrupp och utsett dessa pristagare. Därutöver har ansökningar till Ihre stipendiet 

bedömts och utdelats.  I kategorin Stora Forskarpriset utsågs 2018 även en vinnare i varje 

region som även erhöll en prissumma. Prisutdelningen är from 2018 förlagd till årsmötet för 

Stora Forskarpristagaren och de regionala vinnarna, medan övriga priser delades ut i samband 

med get together under Kirurgveckan. Årets pristagare till Stora Forskarpriset, Kevin Mani, 

presenterade sin forskning i anslutning till årsmötet. 

 

Ett förtydligande av prioriteringsgrunder av nominerade personer i respektive prisklass liksom 

Ihrepriset initierades under 2017 och det arbetet har fortsatt under 2018. Det finns nu 

bedömningsmallar för varje priskategori och dessa kommer att börja användas år 2019. 

Nomineringsförfarandet via regionala akademiska representanter för Stora Forskarpriset 

kvarstår, medan årets avhandling kommer att nomineras via respektive delförning och för 

bästa ST-arbete kommer KIRUB att förse KKF med ett underlag. Ihrestipendiet kvarstår i 

oförändrad form där medlemmar kan ansöka. AU förbereder beslutsunderlaget till KKF och 

SKF i alla prisklasser. 

 

KKF ordnade under Kirurgveckan ett samsymposium med SFAT där professor Belal Joseph, 

årets Acta Oncologica föreläsare, inledde med ett mycket inspirerande föredrag om hur han 

byggt upp en livaktiv forskningsmiljö inom traumatologi i Tucson, Arizona. Därefter följde 



en en paneldebatt med förberedda inlägg om möjligheterna att skapa ett register för 

akutkirurgin i Sverige som en bas för framtida studier. 

 

Den tidigare arrangerade KUB-kursen i vetenskapsmetodik har ej anordnats under året p.g.a. 

tidigare svårigheter att fylla kursplatser. En dialog har initierats med Svensk Kirurgiskt Råd 

för en bredare rekrytering, i första hand genom Svensk Ortopedisk Förening, och vi avvaktar 

resultatet av den dialogen där Gabriel Sandblom är ansvarig. 

 

KKF har på ett konstruktivt sätt samverkat med SKF och deltagit i remissberedning bl.a. 

avseende den nya biobankslagen och vid varje möte informerats om pågående arbete i SKFs 

styrelse. I skrivande stund vet vi att de regionala pristagarna kommer att bestå och även 2019 

få en enskild prissumma och att Stora Forskarpriset belönas med 250 000 kronor. Planering 

för 2019 års kirurgvecka pågår för fullt och vi hoppas att även i år kunna samverka med en 

eller flera av våra delförningar. 

 

Remisser  
Svensk Kirurgisk Förening har under verksamhetsåret erhållit 21 remisser, cirka hälften av 

dem från Svenska Läkaresällskapet. Av de remisser som besvarats, finns remissvaren 

tillgängliga på kansliet och på hemsidan. 

 
Internationellt 
Under 2018 har arbetet som internationell sekreterare omfattat uppdrag inom UEMS samt 

Nordisk Kirurgisk Förening (NKS). UEMS vårmöte 2018 hölls i Madrid och höstmötet på 

Malta. SKF representeras vid dessa av utbildningssekreterare och internationella sekreteraren. 

SKFs internationella sekreterare Malin Sund är sekreterare för Section of Surgery inom 

UEMS och har under året slutfört sitt uppdrag inom denna att utreda arbetsförhållanden för 

kvinnliga kirurger inom UEMS området. Detta visar att det finns mycket att förbättra och 

även tydliga regionala skillnader.  

 

I samarbete med UEMS och Kirub har SKF under året utvärderat General Surgery ESBQ som 

examinationen för nyblivna specialister i kirurgi. Tyvärr visade det sig att denna examination 

inte är lämplig då den inte sammanfaller med våra utbildningsmål eller de operationsvolymer 

som svenska ST-läkare generellt hinner uppnå under sin specialistutbildning. Arbetet för att 

hitta lämplig examinationsform får därmed fortsätta.  

 

År 2018 avlades sammanlagt fem ESBQ ackrediteringar av svenska kirurger: SFKRK fyra 

stycken, ESBQ general surgery en styck. Styrelsen uppmuntrar delföreningarna att fortsätta 

att stimulera sina medlemmar till att avlägga dessa examinationer.  

 

År 2018 BJS föreläsare var professor Peter Angelos från Chicago USA. SKF representeras i 

ledningen av BJS Society av två medlemmar i den s.k. Council samt en medlem i Executive. 

Under år 2018 valdes professor Anders Bergenfeltz att bli BJS Societys nya ordförande med 

tillträde i juni 2019. Detta är första gången ordförandeskapet innehas av någon utanför 

Storbritannien. Under året har SKF också valt att avsluta pappersprenumerationen av BJS 

efter enkätutredning samt debatt i ärendet. Detta både av miljömässiga men även ekonomiska 

incitament. 

 
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, för alla  

delföreningar och för Svensk Barnkirurgisk Förening. 

Kanslisten har under verksamhetsåret bistått styrelsen och kommittéer/arbetsgrupper med  

administrativt stöd. 

 
 
Styrelsen 
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