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Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt via zoom och hållt årsmöte den 30 

september 2020. 

 

Föreningen hade den 31 december 2020 1449 fullt betalande medlemmar, 334 pensionärs-

medlemmar, 15 utlandsboende medlemmar och 27 hedersmedlemmar. Under verksamhetsåret 

invaldes 64 nya medlemmar. Avgående medlemmar är 88 varav 49 på grund av obetalda 

fakturor. 

 

Styrelsen har under året haft totalt elva möten varav ett internat och till följd av covid-19-

pandemin nio Zoom-möten och två sittande/Zoom-möten. Protokollen finns tillgängliga på 

kansliet och utlagda på hemsidan. 

 

Styrelsen har arrangerade ett dialogmöte som dock fick ställas in pga pandemin. 

 

 

 
Ekonomisk redovisning 
Händelser under räkenskapsåret 
Vår verksamhet som redovisas i denna verksamhetsberättelse är ekonomiskt uppdelad mellan 

Svensk Kirurgisk Förening (ideell förening) och Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter 

AB. Aktiebolaget ansvarar för föreningens samtliga momspliktiga verksamheter. Aktiebolaget 

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

föreningens ekonomiska utfall för verksamhetsåret bedöms. Aktiebolagets huvudsakliga 

verksamhet är administration och ekonomiansvar för föreningens utbildningsverksamhet i 

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

sedan 2017 den gemensamma hemsidan för Svensk Kirurgisk Förening och har sedan 2017 

tagit över ansvaret för finansiering av Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris. Ägaren 

har inget uttalat vinstsyfte med aktiebolaget. 

 

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

tidskrifterna Svensk Kirurgi och BJS förutom sedvanlig föreningsverksamhet och 

medlemsservice. Antalet heltidsanställda i förening respektive aktiebolag är en och 

kontorslokaler utnyttjas gemensamt. 

 

År 2020 har präglats av covid-19-pandemin som inneburit mycket stora inskränkningar i 

verksamheten. Omsättningen har minskat med mer än 50 %. Ett stort antal KUB-, ATLS- och 

bakjourskurser har ställts in. Kirurgveckan som planerades i Luleå fick också ställas in i 

enlighet med gällande smittskyddsbestämmelser. Vi har erhållit mindre summor i statligt stöd 

på grund av gällande inskränkningar i verksamheten. Successivt under året har vi också 

kunnat utöka antalet digitala kurser. ATLS-kurser har kunnat erbjudas som hybridkurser med 

både digital del och en smittsäkrad, mindre fysisk del. Föreningens kostnader för möten har 

minskat när de istället har genomförts i digital form men till priset av försämrad social 

interaktion. 



 

Medlemmar som önskar få del av den fullständiga resultat och balansräkningen för föreningen 

och aktiebolaget avseende verksamhetsåret 2020 kan beställa sådan via 

kansliet@svenskkirurgi.se 

 

Resultatrapport 

SVENSK KIRURGISK FÖRENING 
Intäkter 

Intäkterna för räkenskapsåret 2020 (2019) uppgick till 3 557 352 (3 406 094) kr. De 

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

 

Kostnader 

Kostnaderna för räkenskapsåret 2020 (2019) uppgick till 2 684 309 (2 811 443) kr. 

 

Resultat 

Resultatet för år 2020 (2019), inklusive resultatet från finansiella poster men före skatt 

uppgick till 872 734 (592 757) kronor. Skatt på årets resultat är 101 683 kronor och resultat 

efter skatt 771 051 kronor.   

 

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB 
Intäkter 

Intäkterna för räkenskapsåret 2020 (2019) uppgick till 9 499 022 (22 081 940) kronor. 

 

Kostnader 

Kostnaderna för räkenskapsåret 2020 (2019) uppgick till 9 961 386 (21 671 559) kronor. 

 

Resultat 

Resultatet för räkenskapsåret 2020 (2019) inklusive resultat från finansiella poster uppgick till 

-462 371 (410 381) kronor. Bolaget har utnyttjat tidigare periodiseringsfonder om 470 000 

kronor. Skatt på årets resultat uppgår till 5174 kronor och resultat efter skatt 2020 blev 2455 

kronor. 

 

Balansrapport 

SVENSK KIRURGISK FÖRENING 

Tillgångar, skulder och kapital 2020-12-31 2019-12-31 

Summa tillgångar 7 221 700 6 616 301 

Kortfristiga skulder 510 227 675 878 

Eget kapital 6 711 473 5 940 423 

 

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB 

Tillgångar 2020-12-31 2019-12-31 

Kortfristiga fordringar 1 767 392 6 973 556 

Kassa och bank 5 464 985 4 760 090 

Summa tillgångar 7 232 377 11 733 646 

 

Skulder och eget kapital 

Aktiekapital 100 000 100 000 

Fritt eget kapital 1 664 947 1 662 492 

Obeskattade reserver 20 000 490 000 

Kortfristiga skulder 5 447 430 9 481 154 

Summa eget kapital och skulder 7 232 377 11 731 646 
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Sammanfattning 
Det ekonomiska resultatet år 2020 innebär för föreningen ett överskott 771 051 kronor som 

föreslås balanseras i ny räkning. Resultatet för Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB 

uppgick till 2 455 kronor. Bolagsstämman har beslutat att detta skall överföras i ny räkning. 

 
Utbildningskommittén 

Gabriella Palmer, Stockholm   ordförande 

Andreas Wladis, Stockholm/Linköping  professorsrepresentant 

Karin Adamo, Umeå   sekreterare och yngre representant 

Ursula Dahlstrand, Stockholm  ledamot, KUB-ansvarig 

Louis Riddez, Stockholm/Per Polleryd, Karlstad ledamot bakjourskursansvarig 

Martin Sundelöf, Stockholm  ledamot ATLS-ansvarig 

Helena Rosén, Växjö   ledamot studierektoransvarig 

Layla Mirzaie, Helsingborg  adjungerad , SPURansvarig 

 

Utbildningskommittén har under 2020 haft enbart videolänkade möten pga rådande pandemi. 

Vi har haft nio möten varav ett var ett två dagars ”ZOOM internat” 

 

Utbildningsportalen 
Under året har vi bytt webansvarig firma till Angry Creative.  Dr-portalen fortsätter att 

utvecklas under översyn av framför allt Ursula Dahlstrand. Under det gångna året har 

kursdelen av plattformen både för KUB-kurser och bakjourskurser förbättrats. 

 

Nationella ST-kurser 
Arbetet med kursverksamheten påverkades under 2020 kraftigt av coronapandemin. Såväl 

risken för smittspridning som den ökade belastningen på sjukvården och därmed svårighet att 

frigöra tid för utbildningsaktiviteter gjorde att flera planerade kurser fick ställas in. Under den 

första perioden av pandemin gällde det alla typer av kurser. I slutet av våren lyckades ett par 

kursgivare ställa om och ge sina kurser som fjärrundervisning, dvs interaktiv undervisning där 

kursdeltagarna och kursledning befinner sig på olika platser och kommunicerar via någon 

form av videomötesplattform. Tiden under vår och sommar användes av kursgivare som 

skulle hålla kurs under hösten för att förbereda för digitala lösningar om fysiska kurser inte 

skulle kunna hållas. I början av hösten, när smittoläget var bättre, genomfördes några kurser 

där deltagarna kunde vara på plats på kursorten. När smittan började ta fart igen ställdes så 

nästan alla de teoretiska kurserna om till fjärrundervisning. För de kurserna som helt kretsar 

kring praktisk träning (kurserna i kirurgisk teknik samt basal endoskopi) försökte kursgivarna 

ställa om till mindre grupper och använda smittoreducerande åtgärder men i de lägen där det 

inte bedömdes tillfyllest fick kurserna dessvärre ställas in. 

 

Under 2020 genomfördes 22 kurser med sammanlagt 471 deltagare (en tydlig minskning från 

2019 då 39 kurser med 767 deltagare genomfördes). Kurserna fördelades enligt följande: 3 

Akutkirurgi, 2 Basal Kirurgisk Teknik, 3 Grundläggande öppen och laparoskopisk kirurgisk 

teknik, 3 Bråckkirurgi, 2 Bröstkirurgi, 2 Endokrinkirurgi, 3 Kolorektalkirurgi, 3 Kärlkirurgi 

samt 2 Övre abdominell kirurgi. Nio av kurserna gavs som fjärrundervisning  

 

Ursula Dahlstrand har varit KUB-kursansvarig under 2020. Hon ansvarar för den över-

gripande samordningen när det gäller behov och utbud av kurser och arbetar i den frågan mot 

de centrala kursfakulteterna (och i de fall där sådana ej finns i fullt utvecklad form, med 

lokala kursgivare). Hon har ett nära samarbete med Helena Grönbacke på kurskansliet när det 

gäller det löpande arbetet med administrationen av KUB-kurserna. Hon leder också arbetet 

med utveckling av dr-utbildningsportalen. 

 

  



Bakjoursskolan 
Bakjoursskolan har, precis som övrig utbildning och fortbildning, drabbats hårt av pandemin 

under året som gått. Det innebär att det föreligger ett uppdämt behov när vi går in i 

verksamhetsåret 2021. I skrivande stund kan man konstatera att även vårterminen är till stor 

del förlorad, men att planering och aktiviteter pågår för att komma igång efter sommaren. 

Sammanställning av genomförda bakjourskurser 2020: 

 
Ort Kurs Antal deltagare 

Örebro ÖAK 21 

Stockholm Kärl-Trauma 16 

Göteborg Akut kolorektal 20 

Stockholm Akut kolorektal 26 

Stockholm Funktionellt ledarskap 18 

 

Summering (exklusive DSTC) innebär 101 individer har genomfört kurser att jämföra med 

136 året innan. Således ändå ett begränsat ”minus-resultat”. 

 

DSTC-utbudet har drabbats hårdare pga kursens karaktär, med svårigheter att hålla avstånd 

och med internationell fakultet. Endast en kurs genomfördes under det gågna året. Denna gavs 

tidigt under året, arrangerat av Göteborg / Sahlgrenska. 

Lous Riddez var ansvarig för bakjourskurserna fram till augusti 2020 då Per Polleryd tog över 

ansvaret. 

 

Studierektorsnätverk 
Året har präglats av covidpandemin som omöjliggjort fysiskt möte inom Studierektors-

nätverket. Planerad SR-dag under våren ställdes in, kommunikationen har skett via 

mailkonversation medlemmarna emellan. Huvudsakligt fokus har legat på att fortsätta bedriva 

ST-utbildning inom kirurgi även om förutsättningarna förändrats till följd av pandemin. Störst 

påverkan har setts gällande operativ träning, förändrade placeringar samt uteblivna/inställda 

kurser. Ett fåtal ST läkare har hittills försenats i sin utbildning, men det finns en kvarstående 

risk för förlängda ST-utbildningar. Återkoppling från studierektorerna har vidarebefordrats till 

Utbildningskommittén och SKF:s styrelse, samt via en artikel i Svensk Kirurgi.  

Försök till att förenkla möjligheten till kommunikation inom studierektorsnätverket har inletts 

genom registrering av konton för studierektorerna i dr-utbildningsportalen. Ambitionen är att 

utveckla en gemensam plattform för SR-frågor. 

 

KIRUB 
Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB genom Karin Adamo. Ett 

fysiskt styrelseinternat hölls i början av februari 2020 i Stockholm. KIRUB-dagarna i Lund 

2020 blev inställda på grund av covid-19. Resterande delen av året hölls inga ytterligare 

fysiska möten på grund av reserestriktioner och pandemiläget. Årsmötet hölls digitalt den 

1 oktober. Adamo har deltagit på samtliga elva möten via Zoom. Särskild debatt har hållits 

om St-läkares förutsättningar för operativ träning under covid samt anpassning av kurser och 

eventuell försening till specialistexamen.  

 

SPUR 
Layla Mirzaei har blivit vald som SPUR-samordnare och är adjungerad till utbildnings-

kommittén. En saminspektion med ortoped och urologen av Södertälje sjukhus gjordes i 

december 2020. Övriga planerade inspektioner blev inställda på grund av pandemin. 

 

Svensk Kirurgi 
Utbildningskommittén har bidragit till flera artiklar under året.  

 



Symposium Kirurgveckan och årets utbildningsinsats 
På grund av inställd Kirurgvecka hölls inte utbildningssymposiet och priset årets utbildnings-

insats delades ej ut. 

 

ATLS 
År 2020 blev som för alla andra ett annorlunda år med tanke på pandemin. Det drabbade 

förstås kursverksamheten hårt och indirekt även kliniker runt om i landet som är i behov av att 

deras unga kollegor erhåller ATLS som en grund att stå på. Vi lyckades dock ändå genomföra 

ett antal kurser och implementerade även det s k hybridkursupplägget för att på så sätt 

minimera tid då man fysiskt ses och tränar.  

 

Kurser 
Jämfört med de ordinarie knappa 600 studenter som genomförde ATLS genomförde 294 

studenter ATLS 2020. Vi fick ställa in instruktörsutbildningarna. Refresherkurserna som vi 

hoppats skulle ta fart under 2020 har vi också fått skjuta på förutom de få som genomfördes 

2020. 

 

Internationellt 
Alla internationella möten justerades till webinars. ATLS Sverige är nu med i CMS i USA. 

 

Nationellt 
Den nya organisationen har etablerats under 2020 och det första styrgruppsmötet med den 

nybildade styrgruppen hölls i slutet av januari. Genom att vi gjorde en Sverige-turné med 

hybridkurserna i Umeå, Stockholm, Göteborg och Lund kunde vi också minimera den 

ekonomiska påverkan de inställda kurserna medförde. 

 

Övriga aktiviteter 
Gabriella Palmer kvarstod som svensk representant i UEMS Section of surgery men samtliga 

möten blev inställda under året. Gabriella deltog på Läkarförbundets representantskap hösten 

2020 samt fullmäktige i november, båda via videolänk. 

 

 

Programkommittén 
Under 2020 utgjordes programkommittén av följande medlemmar: 

Mikael Bergenheim, Karlstad, ordförande  

Pia Näsvall, Luleå 

Johanna Hanson Wennerblom, Göteborg  

Mattias Block, Göteborg 

Abbas Chabok, Västerås 

 

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 samt med vetenskapliga sekreterare för de olika 

delföreningarna. 

 

Under början av året gick merparten av arbetet åt till att planera Kirurgveckan i Luleå. 

Fördjupad diskussion togs med industrin gällande framtida samarbetsformer. Två möten hölls 

i detta syfte och flera vetenskapliga sekreterare från delföreningarna, SKF ordförande och 

många representanter från industrin deltog i dessa möten. En tydlig plan för fördjupat 

samarbete togs fram. 

 

På grund av rådande covid-19-pandemin beslutar styrelsen 2020-04-03 att Kirurgveckan 

skulle ställas in. Luleås arrangemang flyttas till 2023.  



 

Efter att beslut fattats om att Kirurgveckan skulle ställas in har mycket arbete gått åt till att 

planera för en alternativ lösning 2021.  

Under året 2020 togs inget formellt beslut om huruvida Kirurgveckan 2021 skulle genomföras 

digitalt eller fysiskt. Plan lades för båda varianterna och två olika scheman togs fram. Beslut 

planerades fattas i januari 2021. 

 

Programkommittén har tillsammans med de vetenskapliga sekreterarna för respektive 

delförening, träffats vid två tillfällen under verksamhetsåret 2020:  

1. 2020-01-24 Fysiskt möte i Kulturens Hus i Luleå. Program presenteras och spikas. 

Inspektion av lokaler. Lokala organisationskommittén presenterar upplägg och 

koncept för kirurgveckan 2020. Rapport från Traveko, appinconf och 

Akademikonferens. Detta möte hölls innan beslut om inställd vecka togs.    

2. 2020 -10-16 Hybridmöte via Zoom/Freys hotell. Diskussion om konsekvenser av 

inställd vecka. Koncept för kirurgveckan i Göteborg presenteras liksom preliminärt 

schema. Möjligheter till digital kirurgvecka 2021 diskuteras. 

 

Den 13 november 2020 hålls ett fysiskt möte i Göteborg. Vetenskaplig sekreterare i SKF, 

lokal organisationskommitté, Traveko samt Appinconf deltar. Svenska Mässan presenterar 

möjlighet till digitalt möte 2021. Lokaler inspekteras.   

 

Två möten med delar av programkommittén, flera vetenskapliga sekreterare för 

delföreningarna, ordförande i SKF styrelse, Traveko och utvalda industrirepresentanter har 

arangerats.  

1. 2020-03-06: Fysiskt möte på Karolinska sjukhuset. Utvärdering av nuvarande 

samarbetet, analys utställarenkät samt diskussion om framtida samarbete. Konkret lista 

med åtgärder tas fram för utvärdering efter nästa kirurgvecka. 

2. 2020-11-13: Digitalt möte där även lokala organisationskommittén deltar. Utvärdering 

av förbättringsarbeten. Diskussion kring intresse för deltagande i eventuell digital 

vecka 2021.  

 

Den 24 november 2020 hålls ett digitalt möte med alla länsverksamhetschefer. Intresse för 

digitalt möte efterfrågas. Samtliga positiva. Nytt möte med alla VC för universitetssjukhusen 

planeras efter årsskiftet.   

Arrangörer av kommande Kirurgveckor är: 

• 2021 Göteborg 

• 2022 Stockholm prel 

• 2023 Luleå 

Annonsering för möjlighet att arrangera Kirurgveckan efter 2023 genomförs i Svensk Kirurgi.  

 

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

ansvariga för industriutställningen har förlängts till och med 2023. 

 

 

  



Svensk Kirurgi 
Redaktionskommittén har under 2020 bestått av:  

 

Anna Leifler, chefredaktör och ansvarig utgivare, Stockholm (första halvåret) 

Andreas Wladis, chefredaktör , Stockholm, (andra halvåret) 

Christina Jansson, redaktör, Östersund 

Hildur Thorarinsdottir, redaktör, Malmö 

Jonas Wallinder, redaktör, Sundsvall 

Oskar Hemmingsson, redaktör, Umeå 

Izrawit Medhanie, redaktör, Karlstad 

 

Redaktionskommittén har sammanträtt vid fem tillfällen, vid ett tillfälle IRL i Stockholm och 

därefter via videolänk (Zoom). Det planerade mötet vid Kirurgveckan blev inställt på grund 

av pandemin. 

Tidskriften Svensk Kirurgi utkom med sex nummer under 2020.  

En ny krönikör värvades till tidningen för det gångna året, Anna Thor, dubbelspecialist i 

kirurgi och urologi. Inslaget med stående krönikor i tidningen har varit uppskattat och 

planeras att fortsätta. Tidningen har också ett stående inslag med tema global kirurgi.  

Instagramkontot som öppnades år 2018 hade under året omkring 1800 följare. Ansvaret för 

kontot övertogs under hösten av Hildur Thorarinsdottir (redaktör), som upprättade ett rullande 

schema för de olika klinikerna i Sverige.  

Svensk Kirurgis twitterkonto med ca 450 följare har fokuserat på uppdaterad forskning, nya 

artiklar från internationella tidskrifter och olika utbildningstillfällen. Ansvaret för kontot 

övertogs under året av Oskar Hemmingsson. 

År 2020 hade SKF tema Kirurgens arbetsmiljö och olika verksamhetsföreträdare har speglat 

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

 

Annonsintäkterna blev 819 900 kr. 

 
Hemsidan/IT 
Catharina Ihre Lundgren, Stockholm 

 

Föreningens hemsida har uppdaterats regelbundet under året med syfte att sprida information 

om föreningen men också för att nå ut till medlemmarna med uppdaterad information kring 

covid-19. Då många möten och kurser ställdes in under våren, men sedan successivt började 

genomföras digitalt har det varit en viktig länk till medlemmarna.  

Barbara Dürr och Mikael Björk har fortsatt arbetat med att konvertera artikelarkivet av 

tidningen Svensk Kirurgi från PDF-format till riktiga artiklar i webbformat. 

Catharina Ihre Lundgren har varit IT-ansvarig och den tekniska utvecklingen har skötts av en 

IT-byrå (Rappapå) med webmaster Mikael Björk.  

Styrelsens Twitterflöde följs fortsatt av både kirurger, politiker och media. 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 Hildur Thorarinsdottir, redaktör på Svensk Kirurgi, 

 
Kommittén för kirurgisk forskning 
Kommittén har under året bestått av: 

Lisa Rydén, Ordförande 

Arthur Jänes, Svensk Kirurgisk Förenings (SKF) styrelserepresentant och sekreterare. 

Ledamöter utsedda av Svensk Kirurgi Förenings styrelse: 



Eva Angenete, Kevin Mani, Malin Sund, Anders Thorell och Henrik Thorlacius som tillsammans 

utgör KKF:s arbetsutskott (AU).  

Därutöver har delföreningarna representerats av:  

Håkan Pärsson, kärlkirurgi, Soheil Reda, KIRUB, Eva Szabo som under året ersatt Ellen 

Andersson, övre abdominell kirurgi, Charlotta Wadsten, SFFB, Shahin Mohseni, SFAT, Pär 

Myrelid, kolorektal kirurgi, Gabriel Sandblom, SIKT och Göran Wallin, endokrin kirurgi.  

 

Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF) har under 2020 haft fyra protokollförda samman-

träden; 200325, 200527, 201006 och 201127, varav två telefonmöten och två digitala möten 

 

Under våren 2020 beslutade SKF att Kirurgveckan som skulle gått av stapeln i Luleå ställdes in på 

grund av pandemisituationen. För kommitténs del innebar det att inget prioriteringsarbete för 

Stora Forskarpriset, Ihrestipendiet, Bästa avhandling eller bästa ST-arbete utfördes. Kommittén 

hade arbetat fram ett färdigt koncept för KKF:s symposium under Kirurgveckan ”Hur ska vi göra 

den kirurgiska forskningen attraktiv och locka begåvade kollegor till kirurgin?”. Symposiet 

kommer istället att ges under Kirurgveckan i Göteborg (fysisk eller digital) och talarlistan har 

därför uppdaterats med lokala representanter från Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska 

Akademin. KKF har tidigare framfört önskemål om att ha en stående tid för symposium och detta 

önskemål kvarstår.  

 

KKF ser nu framemot prioriteringsarbetet för Stora Forskarpriset 2021 där vi kommer att höja 

åldersgränsen till 46 år för att inkludera det förlorade året 2020. Nomineringsförfarandet via 

regionala representanter liksom delföreningarnas nominering till Bästa avhandling har de senaste 

åren fungerat väl. I år hoppas vi att medlemsregistret för KIRUB kommer bidra till en förbättrad 

möjlighet att identifiera pristagare till ST-priserna för bästa vetenskapliga arbete. Ihre stipendiet är 

fortsatt öppet för fri ansökan där alla sökande bedöms av AU.  

 

Dialogen med styrelsen för SKF har varit konstruktiv och sekreteraren har deltagit vid 

föreningens dialogmöte med verksamhetschefer och professorer. KKF har beslutat om att 

begränsa kommitténs fysiska möten till ett vårmöte och mötet under Kirurgveckan för att dra ned 

på kostnaderna. SKF har beslutat att samtliga kommittémedlemmar utsedda av SKF:s styrelse ska 

sitta på tidsbegränsat mandat vilket även kommer att innefatta KKF (from 2021) och formerna för 

denna övergång kommer att diskuteras under det kommande året.  

 

Remisser  
Svensk Kirurgisk Förening har under verksamhetsåret erhållit 40 remisser från bl a Svenska 

Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund och Regionala Cancercentrum. Av de remisser som 

besvarats, finns remissvaren tillgängliga på kansliet och på hemsidan. 

 
Internationellt 
Under 2020 har det internationella arbetet reducerats märkbart som en följd av covid-19 

pandemin. Samtliga möten för UEMS Section of Surgery och  Nordisk Kirurgisk Förening 

ställdes in på grund av pandemin. Inom NKF planerades för ett möte i Köpenhamn för att 

diskutera möjligheten att initiera gemensamma utbildningskurser och på sikt examinationer. 

Planerade deltagare var internationella sekreteraren, utbildningssekreteraren samt representant 

för KIRUB. Detta fick dock ställas in och förhoppningsvis initieras igen då pandemin tillåter 

detta. SKFs internationella sekreterare Malin Sund har fortsatt fungerat som sekreterare för 

Section of Surgery inom UEMS. Under året avgick dock hela styrelsen för Section of Surgery 

inom UEMS på grund av missnöje gentemot UEMS centralt. SKF kvarstår dock som medlem 

av Section of Surgery och en ny styrelse kommer att väljas.  

  

Pandemin förhindrade även genomförandet av UEMS ackrediteringar och inga nya svenska 

sådana har rapporterats. Styrelsen uppmuntrar delföreningarna att fortsätta att stimulera sina 

medlemmar till att avlägga dessa examinationer då dessa återupptas.  



  

År 2020 års BJS-föreläsare var professor Des Winter från Dublin, Irland. Föreläsningen 

genomfördes virtuellt i samband med SKFs årsmöte. SKF och Acta Chirurgica 

Scandinavia stiftelsen representeras i ledningen av BJS Society av två medlemmar i den s.k. 

Council. Professor Anders Bergenfelzt från Lund är förnärvarande ordförande för BJS 

Society. SKF arbetar nära BJS Society som en s.k. strategisk partner. 

  

Under 2020 har SKF uppmuntrat till deltagande i CovidSurg Collaborative som leds från 

Birmingham och flera sjukhus i Sverige har aktivt deltagit i att sampla in prospektiv data 

gällande utfall av kirurgi under pandemin. CovidSurg Collaborative har under år 2020 

publicerat många tongivande arbeten i bl.a. the Lancet, JCO och BJS. Resultaten 

från GlobalSurg3-studien som fokuserat på utfall av cancerkirurgi globalt med fokus på bröst, 

kolorektal- och ventrikelkirurgi och där många svenska sjukhus deltagit publicerades i the 

Lancet.  

 
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 sköter löpande den dagliga administrationen av föreningen och har under 

verksamhetsåret bistått styrelsen och kommittéer/arbetsgrupper med administrativt stöd. 

 
 
 
Styrelsen 

 

Maj 2021 


