Verksamhetsberättelse 2015/2016
med ekonomisk redovisning för 2015
Styrelsens sammansättning och arbete
Vid årsmötet 2015 avgick Claes Jönsson som ordförande. Cecilia Strömberg och Bobby Tingstedt
avgick som ledamöter. Magnus Nilsson, Stockholm, valdes som ny ordförande medan Fredrik
Lindberg, Umeå och Erik Johnsson, Göteborg, valdes in som nya ledamöter. Alla medlemmar i
styrelsen har definierade ansvarsområden för att tydliggöra arbetet och underlätta byten.
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Vid varje styrelsemöte har aktiviteterna inom olika ansvarsområden redovisats och
diskuterats med övriga styrelsemedlemmarna. Planering, genomförande och uppföljning av
kirurgveckan är en viktig del av styrelsens arbete och tar en stor del av tid i anspråk.
Styrelsen har träffats en gång per termin för mellan en och tvådagars sammanträden.
Däremellan har vi haft telefonmöten en till två gånger per månad. Protokoll från samtliga
möten finns utlagda på föreningens hemsida.
Undertecknad, vetenskaplige sekreteraren, kassören och våra utbildningsansvariga har
representerat föreningen på mötena som anordnats av moderföreningen i oktober och april.

Ekonomi
SFÖAK bokslut 2015

Totalt
Ingående behållning

528735,11

Inkomster

169307,00

Utgifter

282199,36

Utgående behållning

415842,75

Balansräkning
Intäkter
Medlemsavgifter

25300

SFÖAK dagen
Stipendiesponsring

Utgifter

60432
30000

Stipendier

65000

KUB möten

16440,50

Styrelsemöten/-uppdrag inkl middag

39578

Hemsida

11254

Postgiro-bankgiroavg, Telia
Kirurgveckan 2014

Summa

Balans 2015

6143
114007

68032,55

-112892,36

82588,86

282199,36

Den ekonomiska redovisningen sker per kalenderår. Föreningens bokslut visar såsom
föregående år ett negativt resultat, men den totala behållningen är fortfarande god. Det
negativa resultatet beror i första hand på ökade utgifter gällande aktiviteter som kommer
medlemmarna till godo. De senaste åren har det förutom forskarstipendium även utdelats
två resestipendier årligen. SFÖAK dagen är en för medlemmarna avgiftsfri utbildningsdag.
Styrelsemedlemmarna erhåller inte några arvoden. Landstingen har ökade krav på
ersättning för resor och uppehälle i samband med styrelsemöten vilket framförallt märks i
gradvis ökad reseersättningar vid fysiska möten. Styrelsen träffas två gånger per år och för
att minimera kostnaderna så läggs det ena mötet i samband med SFÖAK dagen. Föreningen
har erhållit sponsorbidrag för forskar stipendium och gästföreläsare vid kirurgveckan.
Styrelsen har noterat den negativa balansräkning och har därför minskat forskarpriset till
30.000 och diskussion förs om SFÖAK dagen behöver avgiftsbeläggas. Diskussion förs även
med SKF om hur KUB fakultetens möten ska finansieras.

Kirurgveckan samt övriga vetenskapliga aktiviteter
Vår vetenskaplige sekreterare och ordföranden har under verksamhetsåret deltagit i planeringen
inför Kirurgveckan i Malmö/Lund. Planeringsarbetet har i vanlig ordning skett såväl vid möten med
Stora Programkommittén som enskilt inom föreningen. SFÖAKs program innefattar fyra egna
symposier: ”Ikterus vid malignitet - vad göra?”, ”Gastric bypass - mekanismer och metabola
dilemman”, ”Pancreatic cysts - cancer and heredity” och ”Dysphagia - an up-date for surgeons”.
SFÖAK deltar vidare i samverkanssymposium kring överskottshud efter gastric bypass tillsammans
med plastikföreningen. Utöver detta har föreningen två ST-luncher kring gastrostomier. Till årets
kirurgvecka inkom 87 abstrakts till SFÖAK program. Dessa bedömdes och scorades av den
vetenskapliga kommittén under ledning av den vetenskaplige sekreteraren. Efter detta valde
styrelsen ut de 27 stycken högst rankade som orala presentationer fördelat på tre sessioner av fria
föredrag. Två abstrakts refuserades och övriga accepterades som posters, vilka presenteras under
fyra parallella sessioner (obesitas, esofagus-ventrikel, lever-galla resp. pankreas). Postersessionen
kommer även i Malmö att ske i omedelbar anslutning till årsmötet där även årets forskarpristagare
presenteras.
Styrelsen har under året deltagit i arbetet att utse bästa avhandling och ST-arbeten inom vårt
område för vidare bedömning inom kommittén för klinisk forskning (KKF).

Utbildning - ST-nivå
KUB-kurser inom övre abdominell kirurgi har under verksamhetsåret getts i Umeå, Växjö, Göteborg
(ny kursort) och Uppsala. Samtliga kurser har i kurskritiken fått toppbetyg. KUB-fakulteten,
bestående av Caroline Williamsson (Lund), Robert Szepesvari (Växjö), Ellen Andersson
(sammankallande, Norrköping), Erik Stenberg (Örebro), Peter Elbe (Stockholm), David Edholm
(Uppsala) och Oskar Hemmingsson (Umeå) har sammanträtt vid ett heldagsmöte under året och
fortlöpande uppdaterat det utbildningsmaterial som står till förfogande för kurserna.

Under verksamhetsåret har styrelsens ST-utbildningsansvarige, Ellen Andersson, deltagit i samtliga
styrelsemöten utom ett av telefonmötena, samt tagit över som SFÖAK:s representant i Kommittén
för klinisk forskning efter Anders Thorell. Ellen har också varit huvudansvarig för beredning av
styrelsens svar till Utbildningskommittén/moderföreningen angående den nya utbildningsboken.

Utbildning - postgraduate
Tidigare har det funnits två årliga bakjourskurser i övre abdominell kirurgi i Sverige. Kursen anordnad
av Lund-Göteborg ställdes dock in under hösten 2014 på grund av få sökande och anordnades heller
inte 2015, så den enda bakjourskurs som hållits under verksamhetsåret har därför varit kursen som
ordnas i samarbete mellan Örebro-Linköping-Huddinge. Kursen hölls i februari och fick goda vitsord
av deltagarna. Någon formell fakultet för bakjourskursen inom övre abdominell kirurgi har dock
hittills inte funnits, men till hösten kommer ett första möte av en sådan att ske för att se över
målbeskrivningen (och förhoppningsvis också börja arbetet med att skapa en bas i form av en
föreläsningsserie, på samma sätt som finns för KUB-kurserna, vilket ju skulle förenkla för övriga
intresserade att hålla dessa kurser).
Som mer allmän post-graduateutbildning inom övre abdominell kirurgi arrangeras den sk SÖK-kursen
under Magnus Sundboms ledning med sitt rullande schema och 4 träffar årligen. Under
verksamhetsåret har akut pancreatit, primär obesitaskirurgi, svåra gallor och gallgångsskador samt
leverkirurgi avhandlats. Under hösten rullar kursen vidare med möten om övre GI-blödning och
esophagus/ventrikelcancer.

Kvalitetsregister och vårdprogram
SFÖAK har under året gjort en inventering av de kvalitetsregister där föreningen har engagemang och
kartlagt dessa registers styrgruppers sammansättning. I fem kvalitetsregister
(esofagus/ventrikelcancer, lever/gallvägscancer, pankreas/periampullär cancer, obesitas samt
gallstensjukdom) har SFÖAK en eller flera representanter i registrets styrgrupp. De personer som
sitter på SFÖAK mandat har identifierats och kontakt har tagits med dessa med samtal kring hur
SFÖAK kan stötta och hur SFÖAKs medlemmar kan framföra synpunkter kring registren.
En djupare dialog har skett med representanter från Gallrix, NREV och pancreasregistret där
representanter varit inbjudna till SFÖAKs styrelsemöte för att ge sin syn på registerverksamheten.
Från dessa samtal har framkommit att det finns ett önskemål om att SFÖAK skall verkar för att
påverka sjukhushuvudmännen att ta ökat ansvar för täckningsgrad och kvalitet på data i registren.
Styrelsen har tagit preliminära kontakter med svensk kirurgisk förening för gemensamt arbete med
frågan under nästkommande år med positivt gensvar.
Under nästkommande år kommer styrelsen fortsätta sitt arbete med en djupare dialog med
resterande register.

Föreningens informationsarbete, inklusive hemsidan
En kontinuerlig uppdatering av SFÖAKs hemsida görs med stort stöd av webmaster Olle Dahlbäck. Vi
försöker hålla möteskalendariet aktuellt, vilket kompletteras med att medlemmar hör av sig till
styrelsen med önskemål om annonsering på hemsidan av möten, kongresser och utbildningar.

Kriterierna för tilldelande av stipendium har klargjorts i utannonseringen på hemsidan då
medlemmar tidigare funnit dessa otillräckligt beskriva. Alla protokoll från styrelsemöten läggs ut på
hemsidan under fliken Om föreningen/styrelsemöten. För att hålla medlemmarna fortlöpande
informerade om SFÖAKs arbete har styrelsen skickat ut månadsbrev via mail med kortfattad
beskrivning av månadens aktivitet.

SFÖAK dagen
Årets SFÖAK-dag hölls den 15:e april på Läkaresällskapet i Stockholm och temat var ”Övre
abdominellt trauma samt övre abdominella komplikationer”. Nästa års SFÖAK-dag går av stapeln
fredag 17:e mars i Stockholm. Innehållet kommer att bestämmas av den tillträdande styrelsen.

Remissyttranden:
Styrelsen har avgivit remissyttranden eller kommentarer avseende:
•
•
•
•
•
•

Förslag till de fem första standardiserade vårdförloppen för cancer
Förslag till sex ytterligare standardiserade vårdförlopp för cancer
Nya utbildningsboken i kirurgi
Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede
Utredningen om högspecialiserad vård ”Träning ger färdighet”
Nationellt vårdprogram för gallvägs- och levercancer

För SFÖAKs styrelse
Stockholm, juni 2016

Magnus Nilsson
Ordförande

